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هنر هاي تحصيلي گروه آزمايشي توضيحات و جداول رشته                                                                                                 دومفصل 

    1 صفحه    
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنرشتهر
  خيلي مهم: اتتذكر

در  هادورهاين از نحوه پذيرش دانشجو در ، هانوبت دوم (شبانه) دانشگاهسهميه مناطق محروم و ، هاي روزانهداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته دوره -1
بخـش  منـدرج در  نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عـالي   از شرايط و ضوابط اختصاصي وو همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل 

. طلع گردندم هاپيوست
از ارائـه  ، نماينـد اقدام به پـذيرش دانشـجو مـي    1398هاي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال ها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه-2

لذا به . باشندرفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جـد معذور مي تسهيالتسرويس اياب و ذهاب و ، وام تحصيلي ،خوابگاه و يا اسكان دانشجويي
.شود انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايندداوطلبان توصيه مي

نماينـد، از ارائـه   اقدام به پذيرش دانشـجو مـي   1398اي نوبت دوم (شبانه) كه در آزمون سراسري سال هها و مؤسسات آموزش عالي مجري دورهدانشگاه-3
باشند. لذا به رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جـد معذور مي تسهيالتخوابگاه و يا اسكان دانشجويي، وام تحصيلي، سرويس اياب و ذهاب و 

  نتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند.شود اداوطلبان توصيه مي
سازي، ادبيات نمايشي، ارتباط تصويري، بازيگري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي صنعتي، طراحي لباس، عكاسي، كتابت آهنگ هايتوانند نسبت به انتخاب رشتهداوطلباني مي -4

(در  هااقدام نمايند، كه در آزمون عملي اين رشته موسيقي ايراني، نقاشي، نقاشي ايراني، نمايش عروسكي، نوازندگي موسيقي ايراني و نوازندگي موسيقي جهاني و نگارگري، مجسمه سازي،
  و يا شركت نمايند. شركت نموده  )1398مردادماه سال 

  دانشگاه اراك

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 45 فرش روزانه 34501

دانشگاه اروميه
مرد   زن - 50 مرمت بناهاي تاريخي روزانه 34502

مرد زن - 50 نقاشي روزانه 34503
تهران -دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران) 

  - زن - 35 ارتباط تصويري روزانه 34504
- نز - 34 صنايع دستي روزانه 34505
- زن - 15 طراحي پارچه روزانه 34506
- زن - 32 طراحي صنعتي روزانه 34507
- زن - 15 طراحي لباس روزانه 34508
- زن - 20 كتابت و نگارگري روزانه 34509
- زن - 35 نقاشي روزانه 34510

دانشگاه بجنورد
مرد   زن - 45 ارتباط تصويري روزانه 34511

همدان -دانشگاه بوعلي سينا 
مرد   زن - 35 ارتباط تصويري روزانه 34512

مرد زن - 35 باستان شناسي روزانه 34513
مرد زن - 25 طراحي صنعتي روزانه 34514
مرد زن - 35 نقاشي روزانه 34515

دانشگاه بيرجند
مرد   زن - 45 صنايع دستي روزانه 34516

قزوين -ين المللي امام خميني (ره ) دانشگاه ب
مرد   زن - 30 مرمت بناهاي تاريخي روزانه 34517

دانشگاه تهران
مرد   زن - 12 ادبيات نمايشي روزانه 34518

مرد زن - 12 ارتباط تصويري روزانه 34519
مرد زن - 12 بازيگري روزانه 34520
مرد زن - 12 طراحي صحنه روزانه 34521
مرد نز - 20 طراحي صنعتي روزانه 34522
مرد زن - 12 عكاسي روزانه 34523
مرد زن - 15 مجسمه سازي روزانه 34524
مرد زن - 20 نقاشي روزانه 34525
مرد زن - 12 نمايش عروسكي روزانه 34526
مرد زن - 15 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه 34527
مرد زن - 15 جهانينوازندگي موسيقي  روزانه 34528

دانشگاه دامغان
مرد   زن - 45 ادبيات نمايشي روزانه 34529

مرد زن - 45 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي روزانه 34530
مرد زن - 15 ادبيات نمايشي نوبت دوم 34531
مرد زن - 15 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي نوبت دوم 34532

دانشگاه زابل
مرد   زن - 15 ازيگريب روزانه 34533

مرد زن - 40 باستان شناسي روزانه 34534
مرد زن - 10 بازيگري نوبت دوم 34535

دانشگاه زنجان
مرد   زن - 20 نقاشي روزانه 34536

دانشگاه سمنان
مرد   زن - 20 ارتباط تصويري روزانه 34537

مرد زن - 35 صنايع دستي روزانه 34538
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    2 صفحه    
  

  نسمنادانشگاه  ادامه

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد زن - 20 طراحي پارچه روزانه 34539
مرد زن - 25 طراحي صنعتي روزانه 34540
مرد زن - 25 عكاسي روزانه 34541
مرد زن - 30 فرش روزانه 34542
مرد زن - 25 ناهاي تاريخيمرمت ب روزانه 34543
مرد زن - 15 نقاشي روزانه 34544
مرد زن - 10 ارتباط تصويري نوبت دوم 34545
مرد زن - 10 صنايع دستي نوبت دوم 34546
مرد زن - 5 طراحي پارچه نوبت دوم 34547
مرد زن - 10 طراحي صنعتي نوبت دوم 34548
مرد زن - 15 عكاسي منوبت دو 34549
مرد زن - 10 فرش نوبت دوم 34550
مرد زن - 10 مرمت بناهاي تاريخي نوبت دوم 34551
مرد زن - 10 نقاشي نوبت دوم 34552

زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان 
مرد   زن - 20 صنايع دستي روزانه 34553

مرد زن - 20 فرش روزانه 34554
مرد زن - 25 مرمت بناهاي تاريخي روزانه 34555
مرد زن - 10 نقاشي روزانه 34556
مرد زن - 5 نقاشي نوبت دوم 34557

تهران -دانشگاه شاهد 
  گيردپذيرش در اين دانشگاه با انجام مصاحبه صورت مي

ها پس از اتمام مرحله اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته(
ساير مراحل گزينش از انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و 

  طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد)

مرد زن - 60 ارتباط تصويري روزانه 34558
مرد زن - 60 كتابت و نگارگري روزانه 34559
مرد زن - 60 نقاشي روزانه 34560

دانشگاه شهركرد (محل تحصيل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان)
مرد   زن - 35 ارتباط تصويري روزانه 34561

مرد زن - 35 صنايع دستي روزانه 34562
مرد زن - 5 ارتباط تصويري نوبت دوم 34563
مرد زن - 5 صنايع دستي نوبت دوم 34564

كرمان -دانشگاه شهيد باهنر 
مرد   زن - 12 بازيگري روزانه 34565

مرد زن - 40 فرش روزانه 34566
مرد زن - 35 ت بناهاي تاريخيمرم روزانه 34567
مرد زن - 28 نقاشي روزانه 34568
مرد زن - 20 هنر اسالمي روزانه 34569
مرد زن - 12 بازيگري نوبت دوم 34570
مرد زن - 8 مرمت بناهاي تاريخي نوبت دوم 34571
مرد زن 14 - نقاشي نوبت دوم 34572
مرد زن - 10 هنر اسالمي ومنوبت د 34573

اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) -دانشگاه شهيد چمران 
مرد   زن - 40 ارتباط تصويري روزانه 34574

مرد زن - 40 نقاشي روزانه 34575
دانشگاه شيراز

مرد   زن - 13 ارتباط تصويري روزانه 34576
مرد زن - 13 صنايع دستي روزانه 34577
مرد زن - 13 فرش روزانه 34578

*دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
مرد   زن - 15 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي روزانه 34579
مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم زن مرد - 3 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي روزانه 34580

مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي زن مرد - 3 ديجيتاليتلويزيون و هنرهاي  روزانه 34581
مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان زن مرد - 3 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي روزانه 34582

مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان زن مرد - 3 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي روزانه 34583
مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان زن مرد - 3 ون و هنرهاي ديجيتاليتلويزي روزانه 34584

- زن - 10 كارگرداني تلويزيون روزانه 34585
مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم - مرد - 5 كارگرداني تلويزيون روزانه 34586

مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي - مرد - 5 كارگرداني تلويزيون روزانه 34587
استان سيستان و بلوچستانمخصوص داوطلبان بومي  - مرد - 5 كارگرداني تلويزيون روزانه 34588

مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان - مرد - 5 كارگرداني تلويزيون روزانه 34589
مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان - مرد - 5 كارگرداني تلويزيون روزانه 34590

مرد - - 20 كارگرداني تلويزيون روزانه 34591
مرد زن - 10 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي نوبت دوم 34592
مرد زن - 10 كارگرداني تلويزيون نوبت دوم 34593

اير مراحل گزينش از طريق پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و س هاپذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته *
  )ها مراجعه شود. براي اطالع از شرايط و ضوابط به بخش پيوستسايت اينترنتي سازمان سنجش اعالم خواهد شد

تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 
مرد   زن - 28 طراحي صنعتي روزانه 34594
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    3 صفحه    
  

  دانشگاه كاشان

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   زن - 14 باستان شناسي روزانه 34595

مرد زن - 26 صنايع دستي روزانه 34596
مرد زن - 28 فرش روزانه 34597

سنندج -دانشگاه كردستان 
مرد   زن - 35 صنايع دستي روزانه 34598

مرد زن - 35 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه 34599
گرگان -دانشگاه گلستان 

مرد   زن - 25 ارتباط تصويري روزانه 34600
مرد زن - 5 ارتباط تصويري نوبت دوم 34601

رشت -دانشگاه گيالن 
مرد   زن - 35 ارتباط تصويري روزانه 34602

مرد زن - 35 نقاشي روزانه 34603
مرد زن - 25 نوازندگي موسيقي ايراني نهروزا 34604
مرد زن 35 - ارتباط تصويري نوبت دوم 34605
مرد زن 25 - نقاشي نوبت دوم 34606
مرد زن - 5 نوازندگي موسيقي ايراني نوبت دوم 34607

بابلسر -دانشگاه مازندران 
مرد   زن - 15 صنايع دستي روزانه 34608

مرد زن - 15 كتابت و نگارگري روزانه 34609
مرد زن - 15 يع دستيصنا نوبت دوم 34610
مرد زن - 15 كتابت و نگارگري نوبت دوم 34611

اردبيل -دانشگاه محقق اردبيلي 
مرد   زن - 45 باستان شناسي روزانه 34612

مرد زن - 30 صنايع دستي روزانه 34613
مرد زن - 25 نقاشي روزانه 34614
مرد زن - 10 صنايع دستي نوبت دوم 34615
مرد نز - 10 نقاشي نوبت دوم 34616

دانشگاه نيشابور
مرد   زن - 35 ارتباط تصويري روزانه 34617

مرد زن - 8 عكاسي روزانه 34618
مرد زن - 40 مجسمه سازي روزانه 34619
مرد زن - 25 نقاشي روزانه 34620
مرد زن - 5 ارتباط تصويري نوبت دوم 34621
مرد زن - 2 عكاسي وبت دومن 34622
مرد زن - 5 مجسمه سازي نوبت دوم 34623
مرد زن - 5 نقاشي نوبت دوم 34624

بندر عباس -دانشگاه هرمزگان 
  10 20 - 30 صنايع دستي روزانه 34625

5 5 - 10 صنايع دستي نوبت دوم 34626
دانشگاه هنر

مرد   زن - 12 ادبيات نمايشي روزانه 34627
مرد زن - 16 تصويري ارتباط روزانه 34628
مرد زن - 12 بازيگري روزانه 34629
مرد زن - 36 سينما روزانه 34630
مرد زن - 24 صنايع دستي روزانه 34631
مرد زن - 20 طراحي پارچه روزانه 34632
مرد زن - 12 طراحي صحنه روزانه 34633
مرد زن - 20 طراحي صنعتي روزانه 34634
مرد زن - 15 عكاسي روزانه 34635
مرد زن - 23 فرش روزانه 34636
13 12 - 25 مجسمه سازي روزانه 34637
مرد زن - 15 نقاشي روزانه 34638
مرد زن - 12 نمايش عروسكي روزانه 34639

دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج)
مرد   زن - 15 آهنگسازي روزانه 34640

ن (اسامي چند برابر ظرفيت بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايرا
پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي  متقاضيان اين رشته

انجام مصاحبه و گزينش اعالم خواهد شد. شركت در آزمون عملي در 
  باشد).موعد مقرر از شرايط اين رشته مي

- مرد 10 - موسيقي نظامي روزانه 34641

مربوط به نوازندگان ساز تار زن مرد - 5 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه 34642
مربوط به نوازندگان ساز عود و سه تار زن مرد - 4 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه 34643
مربوط به نوازندگان ساز قانون و سنتور زن مرد - 4 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه 34644

قيچك و ني - مربوط به نوازندگان ساز كمانچه دمر زن  - 5 نوازندگي موسيقي ايراني روزانه 34645
مربوط به نوازندگان پيانو زن مرد - 6 نوازندگي موسيقي جهاني روزانه 34646

مربوط به نوازندگان ساز بادي زن مرد - 5 نوازندگي موسيقي جهاني روزانه 34647
مربوط به نوازندگان ساز زهي آرشه اي زن مرد - 4 هانينوازندگي موسيقي ج روزانه 34648

مربوط به نوازندگان ساز گيتار زن مرد - 2 نوازندگي موسيقي جهاني روزانه 34649
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    4 صفحه    
  

  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

محل
دوره تحصيلي

مرد زن دوم اول
مرد   - - 25 ارتباط تصويري روزانه 34650

- زن 25 - ارتباط تصويري روزانه 34651
تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است. - مرد - 24 طراحي صنعتي روزانه 34652
تحت هر شرايطي مهمان شدن به ساير دانشگاه ها ممنوع است. زن - 24 - طراحي صنعتي روزانه 34653

- زن 30 - فرش روزانه 34654
- زن 30 - مرمت آثار تاريخي روزانه 34655

مرد - - 25 نقاشي ايراني روزانه 34656
- زن 25 - نقاشي ايراني روزانه 34657

دانشگاه هنر اصفهان
مرد   زن - 12 آهنگسازي روزانه 34658

8 7 - 15 ارتباط تصويري روزانه 34659
مرد زن - 30 صنايع دستي روزانه 34660
15 15 - 30 ي صنعتيطراح روزانه 34661
6 6 - 12 عكاسي روزانه 34662
مرد زن - 30 فرش روزانه 34663
مرد زن - 25 كتابت و نگارگري روزانه 34664
13 12 - 25 مرمت آثار تاريخي روزانه 34665
10 10 - 20 مرمت بناهاي تاريخي روزانه 34666
13 12 - 25 موزه روزانه 34667
10 10 - 20 نقاشي روزانه 34668
مرد زن - 30 هنر اسالمي روزانه 34669

دانشگاه هنر شيراز
مرد   زن - 15 باستان شناسي روزانه 34670

مرد زن - 25 فرش روزانه 34671
مرد زن - 20 مرمت بناهاي تاريخي روزانه 34672
مرد زن - 25 موزه روزانه 34673
9 9 - 18 نقاشي روزانه 34674

دانشگاه يزد
مرد   زن - 28 ارتباط تصويري روزانه 34675

مرد زن - 28 نقاشي روزانه 34676
دكتر شريعتي -دانشكده فني و حرفه اي دختران تهران 

  - زن - 30 طراحي پارچه روزانه 34677
- زن - 30 طراحي لباس روزانه 34678
- زن - 30 طراحي پارچه نوبت دوم 34679
- زن - 30 طراحي لباس نوبت دوم 34680

مناطق محرومسهميه هاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

. باشدمي» روزانه«هاي تحصيلي سهميه مناطق محروم دوره تحصيلي در كليه رشته-1
همچنين شرايط و  ومندرج در فصل اول  هاي محروم از نحوه پذيرش دانشجو در مناطق محرومهاي تحصيلي استانداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

  . گردند مطلع هابخش پيوستآموزش عالي پذيرنده دانشجو در ها و مؤسسات ضوابط دانشگاه
  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم ايالم

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
زن مرد  يل دانشكده هنر و علوم انساني فارسان)دانشگاه شهركرد (محل تحص - 2 صنايع دستي 37466 

دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 طراحي صنعتي 37467 
دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 مرمت آثار تاريخي 37468 
دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 موزه 37469 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم بوشهر
1 1  شيراز دانشگاه - 2 ارتباط تصويري 37470 

بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  زن - - 1 صنايع دستي 37471 
مخصوص داوطلبان بومي استان محروم سيستان وبلوچستان

1 1  دانشگاه نيشابور - 2 ارتباط تصويري 37483 
زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان  1 1 - 2 صنايع دستي 37484 

شابوردانشگاه ني 1 1 - 2 عكاسي 37485 
دانشگاه نيشابور 1 1 - 2 مجسمه سازي 37486 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كردستان

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول
زن مرد  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  - 1 ارتباط تصويري 37487 

سنندج - ردستان دانشگاه ك زن مرد - 1 صنايع دستي 37488 
همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زن مرد - 2 طراحي صنعتي 37489 

دانشگاه هنر اسالمي تبريز زن - 1 - فرش 37490 
سنندج - دانشگاه كردستان  زن مرد - 2 نوازندگي موسيقي ايراني 37491 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كرمانشاه
1 1  سنندج - گاه كردستان دانش - 2 صنايع دستي 37495 

همدان - دانشگاه بوعلي سينا  1 1 - 2 طراحي صنعتي 37496 
دانشگاه هنر اسالمي تبريز زن - 2 - فرش 37497 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم كهكيلويه وبويراحمد
زن مرد  دانشگاه شيراز - 2 صنايع دستي 37498 

دانشگاه هنر شيراز زن مرد - 2 فرش 37499 
دانشگاه هنر شيراز زن مرد - 2 نقاشي 37500 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم لرستان
زن مرد  دانشگاه هنر اصفهان - 1 آهنگسازي 37502 

اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 ارتباط تصويري 37504 
اصفهان دانشگاه هنر زن مرد - 2 صنايع دستي 37505 

دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 طراحي صنعتي 37507 
دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 عكاسي 37508 
دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 كتابت و نگارگري 37509 
دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 مرمت آثار تاريخي 37510 
دانشگاه هنر اصفهان ردم زن  - 1 موزه 37511 

اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 1 نقاشي 37512 
دانشگاه هنر اصفهان زن مرد - 1 هنر اسالمي 37513 

مخصوص داوطلبان بومي استان محروم هرمزگان
1 1  دانشگاه شيراز - 2 ارتباط تصويري 37514 

و ساير مصوباتزده سيل ،زدهمخصوص داوطلبان مناطق زلزلههاي تحصيلي رشته
  خيلي مهم: اتتذكر

باشد.مي» روزانه«اين بخش هاي تحصيلي دوره تحصيلي در كليه رشته-1
اطق محروم مندرج در از نحوه پذيرش دانشجو در من مخصوص داوطلبان مناطق زلزله زده و ساير مصوباتهاي تحصيلي داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته-2

  مطلع گردند.ها (مندرج در سايت اين سازمان) ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در بخش پيوستو همچنين شرايط و ضوابط دانشگاهفصل اول 
  مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خراسان شمالي

توضيحات جنس پذيرش  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته ته كدرش

مردمحل زن دوم اول
زن مرد  دانشگاه بجنورد - 3 ارتباط تصويري 37472 

مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان خوزستان
زن مرد  اهواز (محل تحصيل واحد شوشتر(دانشكده هنر)) - دانشگاه شهيد چمران  - 2 ارتباط تصويري 37473 

دانشگاه هنر زن مرد - 1 بازيگري 37474 
انشگاه دامغاند زن مرد - 2 تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي 37475 

دانشگاه هنر زن مرد - 2 سينما 37476 
همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زن مرد - 1 طراحي صنعتي 37477 

تهران - دانشگاه الزهرا (س) (ويژه خواهران)  زن - - 1 طراحي لباس 37478 
يل واحد شوشتر(دانشكده هنر))اهواز (محل تحص - دانشگاه شهيد چمران  زن مرد - 2 نقاشي 37479 

» نقاشي«بر اساس نظر دفتر طرح و آمار همانند رشته » نقاشي ايراني«براي رشته  -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
عمل شود.» شرايط خاص«بصورت  زن - 1 - نقاشي ايراني 37480 

» نقاشي«بر اساس نظر دفتر طرح و آمار همانند رشته » نينقاشي ايرا«براي رشته  -  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
عمل شود.» شرايط خاص«بصورت  - مرد - 1 نقاشي ايراني 37481 

سنندج - دانشگاه كردستان  زن مرد - 2 نوازندگي موسيقي ايراني 37482 
مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان گلستان

زن مرد  گرگان - دانشگاه گلستان  - 1 رتباط تصويريا 37501 
مخصوص داوطلبان بومي مناطق سيل زده استان لرستان

زن مرد  همدان - دانشگاه بوعلي سينا  - 2 ارتباط تصويري 37503 
همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زن مرد - 1 طراحي صنعتي 37506 

ث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و همچنين مخصوص داوطلبان بومي مناطق زلزله زده شهرستان هاي اسالم آباد غرب، پاوه، ثال
هاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه از استان كرمانشاهبخش

زن مرد  سنندج - دانشگاه كردستان  - 4 صنايع دستي 37493 
همدان - دانشگاه بوعلي سينا  زن مرد - 3 طراحي صنعتي 37494 

لبان بومي شهرستان بشاگردمخصوص داوط
زن مرد  بندر عباس -دانشگاه هرمزگان  - 1 صنايع دستي 37515 

مخصوص داوطلبان بومي جنوب استان كرمان(شهرستانهاي جيرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، كهنوج و منوجان)
زن مرد  كرمان -دانشگاه شهيد باهنر  - 1 فرش 37492 
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  دانشگاه فرهنگيانو شگاه تربيت دبير شهيد رجايي دانتحصيلي  هايرشته
)ويژه داوطلبان آزاد(

  خيلي مهم: اتتذكر
باشد.ميدر نيمسال دوم (بمهن ماه) دانشگاه فرهنگيان  و تربيت دبير شهيد رجايي هايدانشگاهارتباط تصويري و آموزش ارتباط تصويري  هاي تحصيليظرفيت پذيرش در رشته -1
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و 6500 كل نهايي هنمر حداقل كسب -2
باشـند امـا در   بوط به استان خود ميهاي مرمحلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -3

هايي كه داراي اولويـت  ها يا بخشمحل نوشته شده است) ابتدا داوطلبان بومي آن شهر هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل كدرشته
محـل  «، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخـر «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »حل اخذ مدرك تحصيلي سال آخرم«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هستند (حداقل 

شود. شايان ذكر است از پذيرفته يشوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام مبا شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي» تولد
ستون  اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمت« شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت 

هـا  بخـش پيوسـت  در منـدرج  هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از ي و دانشگاه فرهنگيان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايتحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4
  .مطلع گردند(مندرج در سايت اين سازمان) 

بخـش   در منـدرج  ضوابط و شرايط به توجه با بايستمين، فرهنگيا دانشگاهآموزش ارتباط تصويري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و ارتباط تصويري  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5
 براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت ،ها (مندرج در سايت اين سازمان)پيوست

 الكترونيكي بصورت ريال) هزارشصت و نه ( 000/69 مبلغدر آزمون عملي  اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً شود،كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام مي نشگزي و معاينه مصاحبه،
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته انتخاب به تنسب ثانياً و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و
  نموده باشند.هاي آموزش ارتباط تصويري و ارتباط تصويري اقدام نمايند، كه عالوه بر موارد فوق در آزمون طراحي اين رشته شركت توانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6

ذربايجان شرقيمخصوص داوطلبان استان آ

ظرفيت  جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه  عنوان رشته كدرشته 
  محل

1 مرد  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، اهر/محل خدمت هريس آموزش ارتباط تصويري 45749 
شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبسترپرديس  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45750 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45751 
رديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هشترود، چاراويماق، مراغه/محل خدمت چاراويماقپ 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45752 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45753 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شير 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45754 

عجب شير، بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكان پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45755 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45756 

لبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكوپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوط 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45757 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت خسروشاه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45758 

يرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان ابادپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذ 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45759 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، 

ت بستان ابادسراب، هريس/محل خدم 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45760 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، 
آذرشهر/محل خدمت آذرشهر 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45761 

عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز،  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش
آذرشهر/محل خدمت اسكو 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45762 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، 
حل خدمت خسروشاهآذرشهر/م 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45763 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، 
بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت مراغه 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45764 

ل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، پرديس نسيبه تهران (مح
بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت عجب شير 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45765 

بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت بناب 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45766 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مراغه، عجب شير، 
بناب، ملكان، هشترود/محل خدمت ملكان 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45767 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، 
جلفا/محل خدمت شبستر 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45768 

ان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي هريس، وزرقان، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهر
اهر/محل خدمت هريس 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45769 

استان آذربايجان شرقي/محل خدمت مرندشهرستانهاي تهران/ مخصوص داوطلبان بومي  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45770 
آذربايجان غربي استان مخصوص داوطلبان

1 مرد  1آذربايجان غربي/محل خدمت اروميه .ناحيه  استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 45771 
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  اردبيل مخصوص داوطلبان استان

ظرفيت  جنس  ي/محل خدمتداوطلبان بوميا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه  عنوان رشته كدرشته 
  محل

1 مرد  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت ناحيه دو اردبيل آموزش ارتباط تصويري 45772 
اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت هير پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45773 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، اصالندوز/محل خدمت پارس آباد 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45774 
يدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خلخال، كوثر/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شه

خدمت خورش رستم 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45775 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پارس آباد، 
ندوزاصالندوز/محل خدمت اصال 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45776 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، 
سرعين/محل خدمت ناحيه يك اردبيل

1 زن آموزش ارتباط تصويري 45777 

اردبيل/محل خدمت پارس آباد استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45778 
  اصفهان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  هرپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، خميني شهر/محل خدمت شاهين ش آموزش ارتباط تصويري 45779 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت كاشان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45780 

و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت اردستان پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45781 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت مباركه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45782 

با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت سميرمپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45783 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي ) 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45784 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پيربكران 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45785 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت فالورجان 1 زن موزش ارتباط تصويريآ 45786 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت نجف آباد 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45787 
بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45788 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، نطنز/محل خدمت زواره 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45789 
ان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، فريدونشهر، گلپايگان، بويين و پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفه

مياندشت/محل خدمت فريدون شهر 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45790 

رخوار، خميني شهر/محل خدمت جيپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، ب 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45791 
اصفهان/محل خدمت مباركه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45792 
اصفهان/محل خدمت نجف آباد استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45793 

البرز مخصوص داوطلبان استان
1 زن  گانه كرج 4البرز/محل خدمت نواحي  استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 45794 

ايالم مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران پرديس شهيد آموزش ارتباط تصويري 45795 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/محل خدمت چرداول 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45796 
ذيرش با داوطلبان بومي شهرستان چرداول/محل خدمت هليالنپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پ 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45797 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت موسيان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45798 
فت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان ملكشاهي/محل پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرا

خدمت ملكشاهي
1 زن آموزش ارتباط تصويري 45799 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دهلران/محل خدمت موسيان 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45800 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مهران/محل خدمت مهران 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45801 

بوشهر مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  بوشهر/محل خدمت گناوه استان شهرستانهايداوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 45802 

تهران مخصوص داوطلبان استان
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 

1 مرد  خدمت چهاردانگه آموزش ارتباط تصويري 45803 

هيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل پرديس ش
2خدمت بهارستان  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45804 

بهارستان، اسالمشهر/محل  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم،
خدمت اسالم شهر 2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45805 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل 
1خدمت بهارستان 

1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45806 

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار پرديس شهيد چمران 4 مرد آموزش ارتباط تصويري 45807 
المشهر/محل خدمت مالردپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اس 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45808 

هرقدسپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت ش 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45809 
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تهران مخصوص داوطلبان استان ادامه

ظرفيت  جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس شگاه دان عنوان رشته كدرشته 
  محل

باط كريمپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت ر 1 مرد تصويريآموزش ارتباط  45810 
15پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 17 مرد آموزش ارتباط تصويري 45811 
16پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 مرد آموزش ارتباط تصويري 45812 
17پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 مرد آموزش ارتباط تصويري 45813 

18محل خدمت تهران.منطقه.پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/ 12 مرد آموزش ارتباط تصويري 45814 
19پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 12 مرد آموزش ارتباط تصويري 45815 

انهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين

1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45816 

چك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قر
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشت 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45817 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
يزك/محل خدمت پيشواپيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهر 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45818 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديس 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45819 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآباد 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45820 

طلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داو
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت دماوند

1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45821 

رديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پ
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45822 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزكپيشوا، جوادآباد، شهرري 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45823 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه

1 مرد ارتباط تصويريآموزش  45824 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، 
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45825 

لويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ او
2پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45826 

يروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ف
پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45827 

شت، پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكد
1پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهرري .ناحيه  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45828 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
ت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پرديسرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدش

1 زن آموزش ارتباط تصويري 45829 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
وادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پاكدشترودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، ج 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45830 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
هرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت پيشوارودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، ش 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45831 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
يه، كهريزك/محل خدمت رودهنرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپو

1 زن آموزش ارتباط تصويري 45832 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
محل خدمت دماوندرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/ 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45833 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
1هرري .ناحيه رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ش 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45834 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
2ري .ناحيه رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت شهر 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45835 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
بادرودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت جوادآ 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45836 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فشافويه

1 زن آموزش ارتباط تصويري 45837 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، 
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت فيروزكوه 1 زن تباط تصويريآموزش ار 45838 
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تهران مخصوص داوطلبان استان ادامه

ظرفيت  جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه  عنوان رشته كدرشته 
  محل

ستانهاي فيروزكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهر
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت قرچك 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45839 

زكوه، دماوند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيرو
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت كهريزك 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45840 

ند، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماو
رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت ورامين 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45841 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
15تهران.منطقه. شميرانات/محل خدمت 10 زن آموزش ارتباط تصويري 45842 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
16شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 6 زن آموزش ارتباط تصويري 45843 

كز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مر
17شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 6 زن آموزش ارتباط تصويري 45844 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
18شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 زن آموزش ارتباط تصويري 45845 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، 
19شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. 10 زن آموزش ارتباط تصويري 45846 

هران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه ت
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45847 

ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولوي
1قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 زن آموزش ارتباط تصويري 45848 

 پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار،
2قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان  1 زن آموزش ارتباط تصويري 45849 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
كريمقدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت رباط  1 زن آموزش ارتباط تصويري 45850 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت چهاردانگه 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45851 

ران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه ته
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45852 

ت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولوي
قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهرقدس 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45853 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، 
، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرقدس 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45854 

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
تهران/محل خدمت پرديس 1 زن ارتباط تصويري 45855 

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استان تهران بجز شهرستانهاي شميرانات،  -ربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه ت
تهران/محل خدمت پيشوا 1 مرد ارتباط تصويري 45856 

18خدمت تهران.منطقه.تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45857 
18تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران، شميرانات/محل خدمت تهران.منطقه. -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45858 

چهارمحال وبختياري مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان پرديس شهيد باهنر اصفهان/ آموزش ارتباط تصويري 45859 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت كوهرنگ 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45860 
هراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامانپرديس فاطمة الز 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45861 

چهارمحال و بختياري/محل خدمت سامان استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45862 
  خراسان جنوبي مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت خوسف آموزش ارتباط تصويري 45863 
حل خدمت درميانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/م 2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45864 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بشرويه، طبس/محل خدمت طبس 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45865 
ت زيركوهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدم 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45866 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نهبندان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45867 
ل خدمت سرايانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوس، سرايان /مح 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45868 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت سربيشهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45869 
س، سرايان /محل خدمت فردوسنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان هاي فردوپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45870 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زيركوه، قاينات/محل خدمت زيركوهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45871 
اي بشرويه، طبس/محل خدمت بشرويهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45872 

خراسان جنوبي/محل خدمت قائنات استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45873 
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    10 صفحه    
  

  خراسان رضوي مخصوص داوطلبان استان

ظرفيت  جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش مخصوص محل تحصيل/ يا پرديس دانشگاه  عنوان رشته كدرشته 
  محل

1 زن  خراسان رضوي/محل خدمت رشتخوار استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 45874 
خراسان رضوي/محل خدمت قوچان استانشهرستانهاي وطلبان بومي داتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45875 

خراسان شمالي مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدمت اسفراين آموزش ارتباط تصويري 45876 

د/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت بجنوردپرديس شهيد بهشتي مشه 2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45877 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خدمت مانه وسملقان 1 مرد ارتباط تصويري آموزش 45878 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45879 
دمت بجنوردنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بجنورد، مانه وسملقان، رازوجرگالن/محل خپرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ارتباط تصويري 45880 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروج/محل خدمت شيروانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45881 
/محل خدمت فاروجنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شيروان، فاروجپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45882 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جاجرم، گرمه/محل خدمت جاجرمپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45883 
مت اسفرايننژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسفراين/محل خدپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45884 

خوزستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر آموزش ارتباط تصويري 45885 

ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديهپرديس شهيد باهنر اصفهان/ ا 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45886 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت الوارگرم سيري 1 مرد ط تصويريآموزش ارتبا 45887 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45888 

، گتوند/محل خدمت شوشترپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45889 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت گتوند 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45890 

مي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت مسجدسليمانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بو 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45891 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، شوشتر، گتوند/محل خدمت دزفول 1 زن ريآموزش ارتباط تصوي 45892 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت حميديه 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45893 

رم سيريخوزستان/محل خدمت الوارگ استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45894 
زنجان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت سجاسرود آموزش ارتباط تصويري 45895 
بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، ابهر، خرمدره/محل خدمت افشارپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45896 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45897 
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، ماهنشان/محل خدمت زنجانرود پرديس شهيد چمران تهران/ 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45898 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خدابنده، سلطانيه، 
دمت بزينه رودابهر، خرمدره/محل خ 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45899 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زنجان، ايجرود، 
ماهنشان/محل خدمت انگوران 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45900 

زنجان/محل خدمت اداره كل آموزش وپرورش استان زنجان داوطلبان بومي شهرستانهاي استانران/ مخصوص ته -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45901 
سمنان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار اط تصويريآموزش ارتب 45902 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرود 2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45903 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان دامغان/محل خدمت دامغان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45904 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان 2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45905 

سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد صويريارتباط ت 45906 
سمنان/محل خدمت استان سمنان استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45907 

  سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  /محل خدمت خاشپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه آموزش ارتباط تصويري 45908 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت نوك آباد 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45909 
نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45910 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هامون 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45911 
ومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان ب 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45912 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهار 2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45913 
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتياري پرديس شهيد بهشتي 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45914 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كنارك 1 مرد تصويريآموزش ارتباط  45915 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سراوان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45916 

ب و سورانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سي 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45917 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45918 
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    11 صفحه    
  

سيستان وبلوچستان مخصوص داوطلبان استان ادامه

ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش مخصوص محل تحصيل/ يا پرديس دانشگاه    عنوان رشته
كدرشته 
محل

يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن
شهر/محل خدمت ايرانشهر 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45919 

يك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران ن
شهر/محل خدمت راسك 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45920 

، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نيك پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر
شهر/محل خدمت سرباز 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45921 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت عشاير 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45922 
ويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولپرديس شهيد هاشمي

نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45923 

فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، پرديس شهيد هاشمي
نيك شهر/محل خدمت بمپور

1 زن آموزش ارتباط تصويري 45924 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي
نيك شهر/محل خدمت دلگان 1 زن ويريآموزش ارتباط تص 45925 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران پرديس شهيد هاشمي
نيك شهر/محل خدمت راسك 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45926 

ستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهاي الشار و آهوران نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرپرديس شهيد هاشمي
نيك شهر/محل خدمت سرباز

1 زن آموزش ارتباط تصويري 45927 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت سيب و سورانپرديس شهيد هاشمي 1 زن ط تصويريآموزش ارتبا 45928 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل خدمت مهرستانپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45929 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45930 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت ميرجاوهپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45931 
صرقند/محل خدمت بنتنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45932 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت چابهارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45933 
شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت دشتيارينژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45934 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت قصرقندپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45935 
اد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل خدمت كناركنژپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45936 

سيستان و بلوچستان/محل خدمت هامون استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45937 
سيستان و بلوچستان/محل خدمت سراوان استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45938 

فارس مخصوص داوطلبان استان
 - ميمند-ير و كارزين/محل خدمت فيروزآبادپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، ق

3 مرد  فراشبند -قيرو كارزين آموزش ارتباط تصويري 45939 

 - پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباده 
مشهد مرغاب - خرم بيد - پاسارگاد 

2 مرد ش ارتباط تصويريآموز 45940 

سرچهان -پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوانات  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45941 
آباده طشك - ني ريز  -هبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي است 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45942 

شيبكوه-ششده و قره بالغ  - پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت فسا 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45943 
- جويم  -بيرم -اوز-باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت الرستان پرديس شهيد

خنج -گراش 
2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45944 

-اشكنان  -رد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت الم
-گله دار -مهر  -عالمرودشت  2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45945 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
كوار -بيضا - سپيدان-خرامه-زرقان-خدمت ارژن 2 مرد تصويريآموزش ارتباط  45946 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، مرودشت/محل 
ارسنجان -خدمت سروستان  2 مرد آموزش ارتباط تصويري 45947 

- قايميه -جره وباالده- اي رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرونپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانه
كوهمره نودان- كنارتخته خشت وكمارج 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45948 

زرين  -پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب 
فرگ -دشت 

ردم  1 آموزش ارتباط تصويري 45949 

 -اوز-پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان
خنج -گراش - جويم  -بيرم 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45950 

 - اوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت داراب پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با د
فرگ -زرين دشت  1 زن آموزش ارتباط تصويري 45951 
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فارس مخصوص داوطلبان استان ادامه

ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه    عنوان رشته
كدرشته 

لمح
-پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت الرستان

خنج -گراش - جويم  -بيرم -اوز 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45952 

 - جره وباالده-رستم، كازرون، ممسني/محل خدمت كازرونپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
كوهمره نودان-كنارتخته خشت وكمارج- قايميه 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45953 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 
كوار -بيضا -سپيدان-خرامه-زرقان-رژنمرودشت/محل خدمت ا 2 زن آموزش ارتباط تصويري 45954 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شيراز، كوار، 
ارسنجان -مرودشت/محل خدمت سروستان  2 زن آموزش ارتباط تصويري 45955 

آباده طشك -ني ريز  -فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت استهبان پرديس 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45956 
شيبكوه-ششده و قره بالغ  -مت فساپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خد 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45957 

 -ه پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت آباد
مشهد مرغاب - خرم بيد - پاسارگاد  2 زن آموزش ارتباط تصويري 45958 

سرچهان -ات پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بيد/محل خدمت بوان 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45959 
 - بيرم - اوز-د، مهر/محل خدمت الرستانپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المر

خنج -گراش - جويم  2 زن آموزش ارتباط تصويري 45960 

-اشكنان  - پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت المرد 
-گله دار -مهر  -عالمرودشت  2 زن آموزش ارتباط تصويري 45961 

-پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فراشبند، فيروزآباد، قير و كارزين/محل خدمت فيروزآباد
فراشبند -قيرو كارزين - ميمند 3 زن آموزش ارتباط تصويري 45962 

فراشبند -قيرو كارزين -ميمند-فارس/محل خدمت فيروزآباد هاي استانداوطلبان بومي شهرستانتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 45963 
-قايميه - جره وباالده-فارس/محل خدمت كازرون استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

كوهمره نودان- كنارتخته خشت وكمارج 1 زن ارتباط تصويري 45964 

قزوين مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  قزوين/محل خدمت استان قزوين استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 45965 

كردستان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  1اي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانه آموزش ارتباط تصويري 45966 

2پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45967 
لبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانهپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوط 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45968 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقز 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45969 
ران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بيجار، پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت ته

ديواندره/محل خدمت بيجار 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45970 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مريوان، 
سروآباد/محل خدمت سروآباد 1 زن ش ارتباط تصويريآموز 45971 

قروه پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي قروه، دهگالن/محل خدمت 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45972 
پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت سقزپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت  1 زن آموزش ارتباط تصويري 45973 

كردستان/محل خدمت مريوان استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45974 
كرمان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  شتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بمپرديس شهيد به آموزش ارتباط تصويري 45975 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجان 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45976 

هيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبارپرديس ش 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45977 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زرند، كوهبنان/محل خدمت زرند 1 مرد تباط تصويريآموزش ار 45978 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت عنبرآباد 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45979 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راور 1 مرد اط تصويريآموزش ارتب 45980 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابك 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45981 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفتپرديس شهيد هاشمي 1 زن ويريآموزش ارتباط تص 45982 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كرمان، راور/محل خدمت راورپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45983 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان، بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد هاشمي 1 زن تصويري آموزش ارتباط 45984 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت رودبارپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45985 
فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت فارياب نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب،پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45986 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، منوجان/محل خدمت كهنوجپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45987 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت رفسنجانيپرديس شهيد هاشم 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45988 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافتپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45989 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت ريگانس شهيد هاشميپردي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45990 

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت فهرجپرديس شهيد هاشمي 1 زن ارتباط تصويريآموزش  45991 
كرمان/محل خدمت جيرفت استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45992 
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  كرمانشاه مخصوص داوطلبان استان

تظرفي جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص يا پرديس دانشگاه    عنوان رشته
كدرشته 
محل

2 مرد  2پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  آموزش ارتباط تصويري 45993 
3پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  دمر  1 آموزش ارتباط تصويري 45994 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اسالم آباد غرب/محل خدمت اسالم آباد 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45995 

رستان داالهو/محل خدمت كرندغربپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه 1 زن آموزش ارتباط تصويري 45996 
كرمانشاه/محل خدمت كنگاور استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 45997 

كهگيلويه وبويراحمد مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  ولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرامپرديس شهيد باهنر اصفهان/ ا آموزش ارتباط تصويري 45998 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 45999 
هان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچسارانپرديس شهيد باهنر اصف 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46000 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گچساران، باشت/محل خدمت گچساران 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46001 
الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت چرام پرديس فاطمة 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46002 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كهگيلويه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت 1 زن ويريآموزش ارتباط تص 46003 
گلستان مخصوص داوطلبان استان

2 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، گرگان، تركمن، كردكوي، بندر گز، گميشان/محل خدمت گرگان آموزش ارتباط تصويري 46004 
انهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كاللهپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرست 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46005 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46006 
ي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت مينودشتپرديس شهيد بهشت 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46007 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووس دمر  1 آموزش ارتباط تصويري 46008 
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46009 

د كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت كاللهنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46010 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه تپه/محل خدمت گنبدكاووسپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46011 
ژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آبادنپرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46012 

گلستان/محل خدمت گنبدكاووس استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد يارتباط تصوير 46013 
گيالن مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت آستارا آموزش ارتباط تصويري 46014 
سرا/محل خدمت صومعه سراپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ماسال، صومعه  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46015 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46016 
ت شفتپرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدم 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46017 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شفت، فومن/محل خدمت فومن 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46018 
پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي لنگرود، املش/محل خدمت لنگرود ردم  1 آموزش ارتباط تصويري 46019 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بندر انزلي، رضوانشهر/محل خدمت بندرانزلي 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46020 
1ناحيه-پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46021 
2ناحيه-پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان رشت/محل خدمت رشت 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46022 

گيالن/محل خدمت استان گيالن استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  نز  1 ارتباط تصويري 46023 
لرستان مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  لرستان/محل خدمت ازنا استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 46024 
مازندران مخصوص داوطلبان استان

1 زن  مازندران/محل خدمت بابل استانشهرستانهاي لبان بومي داوطتهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 46025 
مركزي مخصوص داوطلبان استان

1 مرد  مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص  آموزش ارتباط تصويري 46026 
با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت تفرشپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46027 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت خنداب 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46028 
هنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خنداب، شازند/محل خدمت شازند(سربند)پرديس شهيد با 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46029 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت محالت 1 مرد يريآموزش ارتباط تصو 46030 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل خدمت دليجان 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46031 

مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص  1 زن ارتباط تصويريآموزش  46032 
پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آشتيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت فراهان 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46033 

تيان، تفرش، فراهان، كميجان/محل خدمت كميجانپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، آش 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46034 
مركزي/محل خدمت ساوه استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 46035 

همدان مخصوص داوطلبان استان
1 مرد  2پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان.ناحيه پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت  آموزش ارتباط تصويري 46036 

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كبودراهنگ/محل خدمت گل تپه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46037 
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هنر هاي تحصيلي گروه آزمايشي توضيحات و جداول رشته                                                                                                 دومفصل 

    14 صفحه    
  

همدان مخصوص داوطلبان استان ادامه

ظرفيت جنس  داوطلبان بومي/محل خدمتيا اولويت پذيرش محل تحصيل/ مخصوص ا پرديس يدانشگاه    عنوان رشته
كدرشته 
محل

پرديس شهيد چمران تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان بهار/محل خدمت بهار 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46038 
شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مالير/محل خدمت سامنپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي  1 زن آموزش ارتباط تصويري 46039 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان نهاوند/محل خدمت خزل 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46040 
1همدان/محل خدمت همدان.ناحيه  استانشهرستانهاي داوطلبان بومي تهران/ مخصوص  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 مرد ارتباط تصويري 46041 

يزد مخصوص داوطلبان استان
ردم  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بافق  1 آموزش ارتباط تصويري 46042 

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت ابركوه 1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46043 
خدمت اردكانپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل  1 مرد آموزش ارتباط تصويري 46044 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت خاتم 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46045 
كان، صدوق( اشكذر)/محل خدمت ميبدپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، ارد 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46046 

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تفت، ابركوه/محل خدمت تفت 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46047 
رستانهاي بهاباد، بافق/محل خدمت بهابادپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه 1 زن آموزش ارتباط تصويري 46048 

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت مهريز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  1 زن ارتباط تصويري 46049 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
    تذكر خيلي مهم:

سسـات در  ؤهاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشـجو در اينگونـه م  م است قبل از انتخاب رشتهداوطلبان الز -1
  . مطلع گردند هاپيوستبخش مندرج در ، از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي هر مؤسسهو همچنين اين دفترچه راهنما  اولفصل 

  
تهران -دانشگاه غير انتفاعي سوره  -ان تهران است

جنس پذيرش  توضيحات  ظرفيت پذيرش
نيمسال عنوان رشته كدرشته 

مردمحل زن دوم اول

  
مرد زن - 60 ارتباط تصويري 38151 
مرد زن - 60 سينما 38152 
مرد زن - 60 نقاشي 38153 

تهران -دانشگاه غير انتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 

  
مرد زن - 60 ارتباط تصويري 38154 
مرد زن - 60 طراحي پارچه 38155 
- زن - 60 طراحي لباس 38156 

مرد زن - 60 نقاشي 38157 

  


