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 نام خدابه 
 شرایط خاصهاي امتحانی داراي آن دسته از کد رشتهبراي شدگان چند برابر ظرفیت معرفیاعالم اسامی درخصوص اطالعیه 

تاریخ ، زمان و محل   هاي ذیربط و همچنینرشته گزینش سایر مراحل  مصاحبه ومراحل به همراه برنامه زمانی انجام  بورسیه و
 ،1358، 1357 ،1356 ،1352 ،1351، 1350  امتحانی هايرشتهکد پروژه دریا   عملی و آزمون مصاحبه و یا برگزاري 
 1401سال کارشناسی ارشد ناپیوسته  مقطع آزمون ورودي 1365و  1364، 1362، 1360

 

و یا بورســیه در هاي داراي شــرایط خاص معرفی شــدگان چند برابر ظرفیت رشــته آنها به عنوان اســامیداوطلبانی که به اطالع 
وجه به نکات با تالزم است  شده، می رسانددر درگاه اطالع رسانی منتشر  1401کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  طعمق آزمون ورودي

آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون  ،براي مصاحبه ،زمانی مشخص شده مربوط به کدرشته محل ذیربطذیل و براساس برنامه
منزله انصـراف ه ، بمراحل فوقپروژه و سـایر مراحل گزینش به نشـانی مشـخص شـده مراجعه نمایند. عدم مراجعه براي شـرکت در 

ود و فرصت دیگري براي انجام مراحل مذکور وج گردداز گزینش در کدرشته محل یا رشته محلهاي انتخابی مربوط تلقی می متقاضی
 .نخواهد داشت
مصاحبه به براي اطالع از مدارك مورد نیاز، زمان و محل  14/4/1401از روز سه شنبه مورخ الزم است  معرفی شدگان یادآوري:

     نمایند.مراجعه  مورد نظر دانشگاه رسانیاطالعدرگاه 
  :شایان ذکر استضمناً  
ـــته از  ـــیان آن دس ـــته ی کهمتقاض ــانس قبولی در ي انتخابیمحل ها باتوجه به اولویت کدرش ــته ش هاي انتخابی قبل از رش

و یا حداقل نمره علمی الزم براي معرفی  اندداشته را بورسیه (کدرشته هاي موضوع این اطالعیه) هاي شرایط خاص وکدرشته
صورت هرگونه سوال  در متقاضیاناند. این قرار نگرفته فهرست معرفی شدگان چند برابر در اندرا نداشتهجهت مصاحبه این رشته ها 

  سازمان مکاتبه نمایند.این  با توانندهاي انتخابی میتوجه به کارنامه کدرشته محل با و پس از اعالم نتایج نهایی
 :بورسیهیا و داراي شرایط خاص هاي برنامه زمانی شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته الف)
داراي شرایط  این سازمان به عنوان معرفی شده یک و یا دو کد رشته محلرسانی اطالع درگاهی که اسامی آنان در متقاضیان) 1(

شته خاص و یا سیه از ر ضوابط مندرج در دفترچه هاي بور شرایط و  ست با توجه به  شده، الزم ا هاي راهنماي امتحانی مربوط درج 
سیآزمون ورودي دوره 2و  1شماره  شنا سال  هاي کار سته  شد ناپیو شته محلهاي1401ار صی کدر صا ضوابط اخت شرایط و   ، مفاد 

شرایط خاص و سیه ( داراي  شماره  492 تا 465صفحه در  مندرجبور ست) و این اطالعیه 2دفترچه راهنماي  شده ا در موعد  ،درج 
 مرحلهدر غیر اینصــورت در مقرر براي انجام مصــاحبه، آزمون اختصــاصــی و یا ســایر مراحل گزینش به محل ذیربط مراجعه نمایند. 

 گزینش نخواهند شد. ،نهایی در کدرشته محل انتخابی مربوط
دستگاه  موسسه داراي شرایط خاص و یا عالوه بر دارا بودن شرایط بند فوق الزم است شرایط و ضوابط اختصاصی متقاضیان )2(

 . اجرایی بورس دهنده را نیز دارا باشند
نام، مدارك مورد معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت) 3(

 .ذیربط مراجعه نماینددانشگاه یا موسسه  رسانیاطالع درگاهبه نیاز، زمان و مراحل مصاحبه 
ی شــرکت داده خواهند شــد که نتیجه متقاضــیانبه هنگام گزینش نهایی در هر کدرشــته محل اعالم شــده در این اطالعیه،  )4(

 مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.
صی، هیچ )5( صا صاحبه و یا آزمون اخت شرکت در م ضاي مهلت مقرر براي  ضایی قابل پذیرش نمی پس از انق شد. لذا به تقا با

   می شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند. تاکید متقاضیان
 یادآوري هاي مهم:    

شگاه اطالعات و امنیت ملیهاي براي رشته -الف      سامی چند برابر ظرفیت در  دان سازمان اعالم نخواهد اطالع درگاها رسانی این 
 شد. زمان برگزاري مصاحبه و سایر موارد به طریق مقتضی توسط دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان ذینفع خواهد رسید.

در این مرحله  دانشگاه جامع امام حسین(ع) 1157و 1156، 1155، 1154هاي امتحانی اسامی معرفی شدگان کد رشته -ب 
  اعالم نگردیده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق دانشگاه مذکور پیگیري نمایند. 

در این مرحله  دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوري اسالمی ایران 1149امتحانی  اسامی معرفی شدگان کد رشته -ج 
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 پیگیري نمایند.  باید موضوع را از طریق دانشکده درج نگردیده است و متقاضیان
شته امتحانی مصــاحبه  براي همه معرفی شــدگان -د  سب کار از کد ر شته مربیگري ک الزم اســت بر اســاس  1142در ر

رســانی اطالع  https://ent.ut.ac.irدانشــکده کارافرینی دانشــگاه تهران  به آدرس  درگاه اطالع رســانیهایی که در دســتورالعمل
ضور یابند.  شکده ح شده در دان سال نموده و در روز اعالم  شکده ار ست الکترونیکی به دان شد، مدارك مورد نیاز را از طریق پ خواهد 

 باشد.آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان می 15الی  8از ساعت  2داخلی  021-88225036و  88225018شماره تماس 
ــه  (از همه کد ضرایب) 1131مجموعه امتحانی مطالعات جهان کد از  تمامی داوطلبانی که اقدام به انتخاب کدرشته محل – ـ

ــگاه تهران  ــت اند نمودهمربوط به دانش ــاحبهدر الزم اس ــرکت نمایند. براي اطالع از زمان و نحوه مراجعه مص ــته ش در تاریخ  این رش
  مراجعه نمایند.  /https://ut.ac.ir: نشانیبه دانشگاه تهران به درگاه اطالع رسانی  15/4/1401

 :1365و  1364 ،1362، 3601، 1358، 1357، 1352، 1351، 1350هاي امتحانی ) آزمون پروژه عملی کدرشتهب   
صبح و بعدازظهر روزهاي در  1365و  1364، 1362، 1358، 1357، 1352، 1351، 1350هاي امتحانی کدرشتهپروژه عملی این 

براي آن دسته از متقاضیان که براساس   منحصراً در شهر تهران 24/4/1401و  23، 22مورخ شنبه و جمعه پنجچهارشنبه، 
هاي هاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) هستند و حداقل یکی از کدرشته محلهاي رشتهمندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره

ي آزمون تشریحی و یا عملی و هزینه برگزار) »شبانه« هاي روزانه و نوبت دوم(منحصراً دورهدار را نیز انتخاب نموده تحصیلی پروژه
برگزار خواهد شد. براي آن دسته از متقاضیانی  بر اساس جدول ذیلاند، زمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت نمودهخود را هم

ر باشد. براي شرکت دباشند، دو کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت میکه مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه می
جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. آدرس 

کارت ورود به جلسه آزمون راهنماي شرکت در آزمون و حوزه برگزاري آزمون بر روي پرینت کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. 
 باشد.پرینت می مشاهده و رسانی این سازمان قابلاز طریق درگاه اطالع  20/4/1401از روز دوشنبه مورخ 

صره: شته امتحانی   تب شریحی برگزار می 1352نظر به اینکه در کدر گردد لذا براي (مجموعه معماري) چهار پروژه عملی و یا ت
ــورت پرداخت هزینه برگزا ــته امتحانی مذکور، در ص ــیان هر یک از کدرش ــته از متقاض هاي ري آزمون عملی هر یک از پروژهآن دس

شده  سه آزمون جداگانه در نظر گرفته  شته،ذیربط یک کارت ورود به جل ست، با توجه به کدر محلهاي انتخابی بابت هر یک از الزم ا
 هاي مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه مربوط اقدام نمایند.پروژه

 ملی و زمان برگزاري، تاریخ پرینت کارت و مدت زمان برگزاري پروژه یا آزمون عملیجدول کدرشته محلهاي امتحانی داراي پروژه آزمون ع

 زمان پاسخگویی کدرشته امتحانی نام درس/ رشته امتحانی
تاریخ پرینت کارت 

 ورود به جلسه
 تاریخ برگزاري آزمون

 22/4/1401عصر چهارشنبه  20/4/1401 دقیقه 240 1365 اسکیس معماري منظر
 22/4/1401عصر چهارشنبه  20/4/1401 دقیقه 240 1358 نقاشی

 23/4/1401صبح پنجشنبه  20/4/1401 دقیقه 180 1352 مطالعات فرهنگ و معماري ایران 
 23/4/1401صبح پنجشنبه  20/4/1401 دقیقه 180 1357 تجزیه و تحلیل نمایشنامه 

 23/4/1401صبح پنجشنبه  20/4/1401 دقیقه 240 1358 ارتباط تصویري
 23/4/1401صبح پنجشنبه  20/4/1401 دقیقه 240 1364 طراحی پارچه و لباس

 23/4/1401پنجشنبه  عصر 20/4/1401 دقیقه 240 1352 اسکیس معماري داخلی
 23/4/1401پنجشنبه  عصر 20/4/1401 دقیقه 180 1357 نمایشنامه نویسی 

 23/4/1401پنجشنبه  عصر 20/4/1401 دقیقه 240 1358 تصویر متحرك (انیمیشن)
 24/4/1401صبح جمعه  20/4/1401 دقیقه 240 1352 اسکیس معماري

 24/4/1401صبح جمعه  20/4/1401 دقیقه 240 1358 تصویر سازي
 24/4/1401جمعه  عصر 20/4/1401 دقیقه 180 1350 اي و مدیریت شهريشهري، منطقهریزيبرنامهمجموعه 
 24/4/1401جمعه  عصر 20/4/1401 دقیقه 180 1351 طراحی شهرياسکیس

 24/4/1401جمعه  عصر 20/4/1401 دقیقه 240 1362 طراحی صنعتی

 
 هاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) شدهمتقاضیانی که بر اساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته در دوره
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ــته اینترنتی خود در  ــبت به تکمیل فرم انتخاب رش و هزینه برگزاري آزمون عملی پروژه یا  موعد مقرر اقدام نمودهو نس
در صورتی که  اندامتحانی مربوطه همزمان با تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده هاي انتخابی خود را در کدرشتهپروژه

نمایند الزم است در  در پرینت کارت شرکت در آزمون با مشکل مواجه شوند و یا اشکالی در مندرجات کارت خود مشاهده
با پیش  36270061با شــماره تلفن براي پیگیري  18:00 تا 14:00و  12:00 تا 8:30از ســاعت  21/4/1401شــنبه مورخ روز ســه

  تماس حاصل نمایند. 026شماره 
 1357منابع آزمون تشریحی درس تجزیه و تحلیل  نمایشنامه رشته کارگردانی نمایش از کد رشته امتحانی  -

شنر)-۱ ستوپارد) -3 رومولوس کبیر (فردریش دورنمات) -2 هوم بادي/کابل (تونی کو شکر -4 هملت داگ، مکبث کاهوت (تام ا شیر و  بی 
 سینما ادن (مارگریت دوراس) -7 (محمد یعقوبی) تنها راه ممکن-6 فرشته تاریخ(محمد رضایی راد) -5 (حمید امجد)

 ب معرفی شده را مطالعه نمایند.الزم به ذکراست داوطلبان موظفند تمامی کت
شته امتحانی  ج) سکی از کد ر شته امتحانی 1356نمایش عرو شته،  مجموعه 1357، بازیگري از کدر سیقی کد  ر و   1360مو

   1358عکاسی از کدرشته امتحانی 
 :)1356(کد  زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملی رشته نمایش عروسکی

تهران، دانشگاه به نشانی  05/05/1401و  04مصاحبه و آزمون پروژه عملی نمایش عروسکی مطابق جدول ذیل در روزهاي  -
 می باشد. تهران، دانشکدگان هنرهاي زیبا، گروه آموزشی هنرهاي نمایشی

) با همراه داشتن کارت ملی یا 7:30صبح (از ساعت  8:00داوطلبان الزم است براي تعیین نوبت مصاحبه قبل از ساعت  توضیح:
 در محل آزمون حضور داشته باشند. 1401شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد 

 جدول زمانبندي مراجعه براي آزمون عملی عروسکی
 حرف اول نام خانوادگی تاریخ روز

 »ع«تا حرف » الف«از حرف  04/05/1401 سه شنبه
 »ي«تا حرف » غ«از حرف  05/05/1401 چهارشنبه

  آمادگی داوطلبان باید به شرح ذیل باشد:
 )1356نمایش عروسکی (کد  شیوه امتحانی
 .ندینما لیرا مطالعه و تحل ریز ي شنامهیعنوان نما 5الزم است  یعروسک شینما يداوطلبان رشته 

 :ها شنامهینما نیعناو
از مرگ در ماه  يعاشقانه ا تی)، رواییضایگذرد ( ب یروز م ایخون( لورکا)، افرا  یعروس )ونسکوی(دی(کامو)، مستاجر جد گوالیکال

 ).ریچرمش(
 :کنند تیدر آزمون رعا دیکه داوطلبان با يموارد
در  ییاجرا يکارها به عنوان سابقه  لمیف دنیو مدارك) همراه داشته باشند. د (عکس خود را به شکل مکتوب يکار سوابق -1

 .ستیمحل آزمون مقدور ن
 .توسط داوطلب آماده شود دیکل آثار اعالم شده با لیتحل -2
توسط خود داوطلب   دیبا ییامور اجرا ی( تمام دیآماده نما ياز آثار را به صورت انفراد یکی یعروسک  ياجرا  دیبا داوطلب -3

 .)ردیانجام گ ییبه تنها
 .اجرا شود قهیحداکثر در ده دق دیبا یانتخاب اثر -4
 .از آن باشد یبخش ای شنامهیاز نما یکل یتواند برداشت یم اجرا -5
 داوطلب است. يبه عهده  ازیمورد ن لیوسا آوردن

 :)1357(کد  زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملی رشته بازیگري
ــته امتحانی  - ــاحبه و آزمون پروژه عملی بازیگري از کد رش به  1401مردادماه  5تا  1مطابق جدول ذیل در روزهاي  1357مص

 گردد. برگزار میتهران، خیابان انقالب, دانشگاه تهران، دانشکدگان هنرهاي زیبا، گروه آموزشی هنرهاي نمایشی  نشانی 
) با همراه داشتن کارت ملی یا 7:30صبح (از ساعت  8:00نوبت مصاحبه قبل از ساعت  داوطلبان الزم است براي تعیین توضیح:

 در محل آزمون حضور داشته باشند. 1401شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه آزمون ارشد 
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 (خواهران)جدول زمانبندي مراجعه براي آزمون عملی بازیگري 
 خانوادگیحرف اول نام  تاریخ روز

 »ر«تا حرف » الف«از حرف  01/05/1401 شنبه
 »ي«تا حرف » ز«از حرف  02/05/1401 یکشنبه

 
 (برادران)جدول زمانبندي مراجعه براي آزمون عملی بازیگري 

 حرف اول نام خانوادگی تاریخ روز

 »خ«تا حرف » الف«از حرف  03/05/1401 دوشنبه
 »ع«حرف تا » د«از حرف 04/05/1401 سه شنبه
 »ي«تا حرف » غ«از حرف  05/05/1401 چهارشنبه

 آمادگی داوطلبان باید به شرح ذیل باشد:

هاي تئاتري اعم الف) همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارك مربوط به سوابق بازیگري(مانند بروشور، پوستر یا عکس) و دیگر فعالیت
براي اجراي یک قطعه نمایش به صورت بداهه. ج)اجراي یک قطعه منتخب که پیشتر  از آموزشی، پژوهشی و هنري. ب) آمادگی

اجرا و  »آنتوان چخوف «اثر » ایوان ییدا« از نمایشنامه  »سونیاخانم «گویی بایست تکها میاست. د) خانمبه آگاهی داوطلب رسیده
را » آنتوان چخوف «اثر  » ایوان ییدا« از نمایشنامه  »ترپلف« تیگویی شخصبازي کنند(مطابق متن ذیل). هـ)آقایان الزم است تک

 (مطابق متن ذیل).  اجرا و بازي کنند
 ها و آقایانمتن تک گویی آزمون عملی بازیگري به تفکیک نقش خانم

 متن نمایشی مربوط به آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته بازیگري
 هانقش خانم

 نوشته آنتوان چخوف "ایوان ییدا"در  "ایسون" یانیپا الوگدی
 نقش آقایان

 "نوشته آنتوان چخوف "مرغ دریایی "در  "ترپلف"  الوگدی

 سونیا:
ادامه  یبه زندگ دیبا ا،یوان یی. دامیکن یزندگ دیندارد؛ با دهیفا «

با  دی. بامیدار شیدر پ يزیانگ دراز و مالل يها و روزها. شبمیبده
 فرستدیما م يکه سرنوشت برا ییهایها و سختصبر و حوصله رنج

عمرمان به سر  ی. و وقتمیکار کن گرانید يبرا دی. بامیتحمل کن
گفت که چه  میخواه رِخاك،یجا، ز. و آنمیریسر و صدا بم یب د،یرس
ما تلخ  یِ گفت که زندگ می! خواهمیکرد هاهی! چه گرمیدیکش یرنج

 زم،یعز ییِ ما، دا ،ییبود. و خدا به ما رحم خواهد کرد. و من و تو دا
 بایکه درخشان خواهد بود؛ خوب و ز دیرس میخواه يا یبه زندگ

گذشته با رقت  يهاو به رنج میکنیم یوقت شادمانخواهد بود. آن
من  ،یی. دامیکنیم دایو آرامش پ میزنیو لبخند م میکنینگاه م

 يملتهب و گرم،آرامشِ کامل. آرامشِ کامل. صدا مانِیدارم؛ ا مانیا
اش  یبهشت را با جالل و درخشندگ م،یشنویفرشتگان را م

مان را. غرِق  يهانجو ر مینیبیرا م نیزم يها يدی. تمامِ پلمینیبیم
ما پرِ آرامش  یِ. و زندگمیشویرا خواهد گرفت م ایکه تمامِ دن یرحمت

 مانیدارم، ا مانیمثلِ نوازشِ مادر. من ا نیریخواهد بود. آرام و ش
 یو خوش يشاد ی. تو در زندگیکنیم هیجانم، گر ییدارم. دا

. میشوی. راحت ممیشویامّا صبر داشته باش. راحت م ،ینداشت
 ».میکنیم دایآرامش پ

 ترپلف:
این قضیه از شبی شروع شد که نمایشنامه ام با آن وضع احمقانه «

شکست خورد. زنها شکست را نمی بخشند. من نمایشنامه را تا ورق 
آخرش، سوزاندم. کاش می دانستی که چقدر بدبختم؟ سردي رفتارتان، 
وحشتناك و باور نکردنی است، درست به این می ماند که از خواب بیدار 

ریاچه ناگهان خشک شده تا به زمین فرو رفته باشد، شوم و ببینم آب د
االن به من گفتید که سادتر از آن هستید که بتوانید مرا بفهمید. آه، 
چی را بفهمید؟! نمایشنامه ام را نپسندیده اید، استعدادم را تحقیر می 
کنید، مرا مانند خیلی ها مبتذل و ناچیز می شمارید... (پاي خود را بر 

.) این چیزها را چقدر خوب می فهمم، خیلی خوب می زمین می کوبد
که  -فهمم! انگار به مغز من میخی فرو کرده اند که با خودخواهی من

دست به یکی کرده و مانند زالو، خونم را  -لعنت خدا به هر دوشان باد!
 می مکد... (تریگورین را می بیند که می آید و کتابی در درست دارد.) 

ستعداد و قریحه ي حقیقی که دارد می آید؛ مثل بفرمایید، این هم ا
هاملت می آید و مثل او هم کتابی در دست دارد. (اداي او را در می 

 آورد.) 
کلمات، کلمات، کلمات، ... ) این خورشید هنوز به ما نرسیده شما «

لبخند می زنید و نگاهتان در انوار آن ذوب می شود. مزاحمتان نمی 
 ») شوم. (با عجله می رود.
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 1360مجموعه موسیقی (آهنگسازي ـ نوازندگی موسیقی ایرانی ـ نوازندگی موسیقی جهانی ـ موسیقی شناسی) کد 
 هاي عملی: زمان آزمون

(شروع آزمون تشریحی ساعت  30/04/1401پنجشنبه  آقا و خانم داوطلبان: آزمون تشریحی آهنگسازي براي کل آهنگسازي -1
جمعه  آقا داوطلبانو کلیه  30/04/1401بعد از آزمون تشریحی همان روز پنجشنبه  خانم داوطلبان هیکلصبح). آزمون عملی  8

31/04/1401  
 داوطلبانو  01/05/1401 الف تا د) روز شنبهحرف اول نام خانوادگی ( آقا داوطلبانو  خانم داوطلبانکلیه : ینوازندگی جهان -2

 02/05/1401 ر تا ي) روز یکشنبهحرف اول نام خانوادگی ( آقا
 داوطلبانو  03/05/1401الف تا د) روز دوشنبه حرف اول نام خانوادگی ( آقا داوطلبانو  خانم داوطلبان: کلیه ایرانینوازندگی  -3

 04/05/1401ر تا ي) روز سه شنبه حرف اول نام خانوادگی ( آقا
 داوطلبانو  03/05/1401الف تا چ) روز دوشنبه حرف اول نام خانوادگی ( آقا داوطلبانو  خانم داوطلبان: کلیه شناسیموسیقی -4

 04/05/1401ح تا ي) روز سه شنبه حرف اول نام خانوادگی ( آقا

صبح در محل برگزاري آزمون حضور  7:30ها از ساعتداوطلبان الزم است در روزهاي مقرر جهت تعیین نوبت آزمون توضیح:
 داشته باشند.  

 هاي عملی: مکان آزمون
پردیس هنرهاي  -روبروي خیابان طالقانی، درب شرقی دانشگاه تهران ،قدس ابانیانقالب، خ ابانیتهران، خبرگزاري آزمون:  مکان
 زیبا

 )1360شیوه امتحانی مجموعه موسیقی ( کد 
 آزمون سرایش و شنوایی:  -1

 براي داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: •
 الف: سرایش:

 هاي ماژورخواندن ملودي در گام -
 هاي مینور یا مُدهاي موسیقی ایرانیخواندن ملودي در گام -

 ب: شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک 
 خوانی (متر ساده و ترکیبی) ج: ریتم
 براي داوطلبان رشته موسیقی جهانی:  •

 هاي ماژور و مینورالف: سرایش: خواندن ملودي در گام
 ب: شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک 

 (متر ساده و ترکیبی)  خوانیج: ریتم
 براي داوطلبان رشته آهنگسازي: •

 هاي ماژور و مینورالف: سرایش: خواندن ملودي در گام
 صداییهاي سهب: شنوایی: تشخیص فواصل هارمونیک و آکورد

 خوانی (متر ساده و ترکیبی) ج. ریتم
 شناسیبراي داوطلبان رشته موسیقی •

 ماژور، مینور یا مُدهاي موسیقی ایرانی  هايالف: سرایش: خواندن ملودي در گام
 خوانی (متر ساده و ترکیبی)ب: ریتم

 ج: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و  هارمونیک
  د: آزمون اجراي موسیقی (آوازخوانی یا نواختن یکی از سازهاي موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی).

 آزمون تخصصی:  -2 
 براي داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:  •

 تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک): ساز تخصصی (سازهاي تار، سه



6 
 

هاي میرزاعبداهللا، نوازي: آمادگی اجراي دو دستگاه و دو آواز (یا سه دستگاه) از حفظ به انتخاب داوطلب (یکی از ردیفالف: ردیف
 اکبر شهنازي، ابوالحسن صبا، عبداهللا دوامی)آقاحسینقلی، علی

 هاي ردیف به انتخاب هیئت داوران)پردازي مبتنی بر یکی از گوشهنوازي: آشنایی با کل ردیف موسیقی ایرانی (بداهههب: بداه
 نوازي: آمادگی اجراي سه قطعه از رپرتوار کالسیک موسیقی ایرانیج: قطعه

 د: جواب آواز: اجراي جواب آواز به شیوه کالسیک (اجراي عینی آواز خواننده)
 دشیفراژ: ـه

 براي داوطلبان رشته موسیقی جهانی: •
 ساز تخصصی (سازهاي بادي چوبی، بادي برنجی، زهی، پیانو، گیتار و هارپ): 

 طور کامل اجرا شود.به الف: اجراي سه قطعه از چهار دوره باروك، کالسیک، رومانتیک و معاصر. الزم است یکی از چهار دوره
کننده یتار و هارپ موظفند رپرتوار خود را با همراهی ساز پیانو اجرا کنند. (تأمین نوازنده پیانوي همراهیب: داوطلبینِ غیر از ساز پیانو، گ

 بر عهده متقاضی است)
 ج: دشیفراژ: اجراي یک قطعه از روي نت با انتخاب هیئت داوران براي داوطلبان نوازندگی پیانو، هارپ و گیتار ضروري است.

 شده از حفظ و بدون استفاده از نت قطعات هستند. ي رپرتوار تعییند: داوطلبین ملزم به اجرا
 براي داوطلبان رشته آهنگسازي: •

بخشی، روندو، تم و واریاسیون)، به اضافه تنظیم شده (دوبخشی، سهاي با دستورالعمل و فرم مشخصالف: آزمون کتبی: نوشتن قطعه
 در روز آزمون.  شده براي ارکستر سمفونیک یا آنسامبلموسیقی تعیین

 ب: اجراي یک تم و سه واریاسیون براي پیانو و به سبک دلخواه که داوطلب از قبل نوشته است.
 هاي باروك، کالسیک، رومانتیک یا مدرن انتخاب شده است.ج: اجراي یک قطعه با پیانو که از رپرتوار استاندارد یکی از دوره

 شناسی:براي داوطلبان رشته موسیقی •
 . بررسی پروپوزال و اهداف پژوهشی. 4. درك مطلب زبان تخصصی، 3. بررسی سوابق پژوهشی و تحصیلی، 2ي علمی، ه. مصاحب1

 

   1358عکاسی از کدرشته امتحانی رشته 
 توضیحات محل برگزاري زمان آزمون

 1401ماه  مرداد 2یکشنبه 

 ،دانشگاه تهران
 ،دانشکدگان هنرهاي زیبا

 ،خیابان قدس
 تهران نگارخانه درب

ضروري است کلیۀ متقاضیان محترم * 
شرکت در آزمون رشته عکاسی مقطع 

اصل مدرك کارشناسی ارشد 
(کارت ملی یا شناسنامه) و  شناسایی

را به  پرینت کارت ورود به جلسه
 همراه داشته باشند.

 ورود همراهان به حوزه ممنوع است. *
 نیم ساعت*حضور متقاضیان محترم 

 قبل از زمان اعالم شده ضروري است.
 

 بندي زیر:بر اساس تقسیم مردادماه 2شنبه یکروز صبح برادران 
 صبح  9ساعت  ختا  الف اول نام خانوادگی حرفاز 

 صبح 10 ساعت عتا  د اول نام خانوادگی از حرف
 صبح  11ساعت  يتا  غ اول نام خانوادگیاز حرف 

 بندي زیر:بر اساس تقسیم مرداد ماه 2شنبه یکخواهران روز 
 بعدازظهر 14ساعت  الف اول نام خانوادگی حرف

 بعدازظهر 15ساعت  چتا  ب اول نام خانوادگی از حرفت
 1401ماه  مرداد 3دوشنبه 

 مردادماه بر اساس تقسیم بندي زیر: 3خواهران روز دوشنبه 
 صبح  9ساعت  زتا  ح اول نام خانوادگی از حرف
 صبح  10ساعت  طتا  س اول نام خانوادگی ازحرف
 صبح  11ساعت  كتا  ظ اول نام خانوادگی از حرف
 بعدازظهر 14ساعت  يتا  گ اول نام خانوادگی از حرف

 
ضیان مت ج) سوالقا شتن  صورت دا سخگویی اینترنتی در درگاه اطالعمی در  سیستم پا شانی توانند از طریق  سازمان به ن سانی این  ر

http://request.sanjesh.org  ــاعات اداري نموده و اقدام ــماره بایا در روزها و س . بدیهی در میان بگذارند 021-42163 تلفن ش
 داده نخواهد شد.  يهیچ ترتیب اثر واصل شود،تمامی مواردي که از طریق دیگري است به 


