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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

 ر شهيد رجايي و فرهنگيانهاي تربيت دبيدانشگاهتحصيلي هاي رشته
  (ويژه داوطلبان آزاد)

  مهم: يادآوري هاي
 سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -1

  ضروري است.
تمامي متقاضيان بومي هر استان مجاز به انتخاب  17/4/1397و مورخ بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشج -2

هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع محل باشند اما در كدرشتههاي مربوط به استان خود ميمحلكدرشته
  4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل يا بخش هامحل نوشته شده است) ابتدا متقاضيان بومي آن شهر در مقابل كدرشته

محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش) 
ند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از متقاضيان بومي شوبا شهر (يا بخش) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش مي» محل تولد«، »آخر

« شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر يا بخش مندرج در محل خدمت ستون آن استان نيز پذيرش انجام مي
 اخذ خواهد شد.» پرديس محل تحصيل / محل خدمت

 نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايالزم است قبل از انتخاب رشته متقاضيان -3
  مطلع گردند.ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان) در بخش پيوستمندرج هاي مزبور دانشگاهدر 

 مندرج ضوابط و شرايط به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاهتربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه  تحصيلي هايرشته به عالقمند متقاضيان -4
 با مربوط هايمحل رشته انتخاب به نسبت، ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان)پيوستبخش  در

 گزينش و معاينه مصاحبه، براي ظرفيت برابر چند اسامي اعالم زمان در. نمايند اقدام تهرش انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه
 ريال) هزارصدو سي و هفت ( 000/137 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت  متقاضيانيمنحصراً شود،كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام مي

 انتخاب به نسبت ثانياً و نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت طريق از و الكترونيكي بصورت
  .نمايند اقدام رشته انتخاب فرم در دانشگاه اين هايرشته

ر تاريخ ايند، كه اوالً در آزمون عملي اين رشته كه دهاي آموزش تربيت بدني اقدام نمتوانند نسبت به انتخاب كد رشته محلمتقاضياني مي -5
 طريق از و الكترونيكي بصورت ريال) هزارصدو سي و هفت ( 000/137 مبلغبرگزار مي گردد شركت نموده و ثانياً  3/6/1400تا  31/5/1400

  باشند. نموده پرداخترا  هارشته اين به عالقمندي بابت ،شتاب شبكه عضو بانكي هايكارت
  

  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي
ظرفيت  جنس  نشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمتدا  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47198 آموزش هنر 1 مرد  پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت هشترود
 47199 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت اسكو

 47200 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت آذرشهر
 47201 آموزش هنر 1 مرد رديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت شبسترپ

 47202 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت بستان آباد
 47203 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت هشترود
 47204 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت اسكو

 47205 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت آذرشهر
 47206 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت شبستر

 47207 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت بستان آباد
 47208 ارتباط تصويري 1 زن شترودتهران/محل خدمت ه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي

 47209 آموزش هنر 4 مرد  1پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت اروميه .ناحيه 
 47210 آموزش هنر 4 مرد 2پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 47211 آموزش هنر 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت بوكان
 47212 آموزش هنر 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت پيرانشهر
 47213 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت تكاب
 47214 آموزش هنر 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت خوي

 47215 وزش هنرآم 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت سردشت
 47216 آموزش هنر 3 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت سلماس
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  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47217 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت شاهين دژ
 47218 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت شوط
 47219 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت ماكو
 47220 آموزش هنر 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت مهاباد

 47221 آموزش هنر 2 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت مياندوآب
 47222 آموزش هنر 1 مرد س عالمه اميني تبريز/محل خدمت نقدهپردي

 47223 آموزش هنر 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت انزل
 47224 آموزش هنر 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت سيلوانا

 47225 آموزش هنر 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت صوماي برادوست
 47226 آموزش هنر 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت نازلو

 47227 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت اشنويه
 47228 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت بوكان

 47229 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت پيرانشهر
 47230 آموزش هنر 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت خوي

 47231 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت سردشت
 47232 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت سلماس

 47233 آموزش هنر 1 زن هين دژپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت شا
 47234 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت شوط
 47235 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت ماكو

 47236 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت مياندوآب
 47237 آموزش هنر 1 زن محل خدمت نقدهپرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/
 47238 ارتباط تصويري 1 زن تهران/محل خدمت چايپاره -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47239 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت مياندوآب -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
 47240 آموزش هنر 2 مرد  1محل خدمت اردبيل ناحيه /پرديس عالمه اميني تبريز

 47241 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت پارس آباد
 47242 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت مشكين شهر

 47243 آموزش هنر 1 زن 2پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت اردبيل ناحيه 
 47244 آموزش هنر 1 زن رديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت پارس آبادپ

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
 47245 آموزش هنر 1 مرد  5پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 47246 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت شاهين شهر
 47247 آموزش هنر 1 مرد اصفهان/محل خدمت زرين شهر(لنجان ) پرديس شهيد باهنر

 47248 آموزش هنر 4 مرد 3پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47249 آموزش هنر 2 مرد 4پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 47250 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت فريدن
 47251 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت جي

 47252 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت كاشان
 47253 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت نجف آباد

 47254 نرآموزش ه 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت تيران وكرون
 47255 آموزش هنر 1 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47256 آموزش هنر 1 زن 3پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 47257 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت كاشان
 47258 آموزش هنر 1 زن فهان/محل خدمت نجف آبادپرديس فاطمة الزهراء(س) اص

 47259 آموزش هنر 1 زن 5پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47260 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت شاهين شهر

 47261 زش هنرآمو 1 زن 4پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اصفهان .ناحيه 
 47262 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت باغبادران

 47263 ارتباط تصويري 1 زن تهران/محل خدمت نجف آباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47264 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت خميني شهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  داوطلبان بومي استان البرز مخصوص
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47265 آموزش هنر 1 مرد  2پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت كرج .ناحيه 
 47266 آموزش هنر 2 زن 3يد شرافت تهران)/محل خدمت كرج .ناحيه پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شه

 47267 آموزش هنر 1 زن 4پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت كرج .ناحيه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

 47268 آموزش هنر 1 مرد  كه تهران)/محل خدمت ايوانپرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي م
 47269 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت چرداول

 47270 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت ملكشاهي
 47271 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت هليالن

 مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر

 47272 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بوشهر
 47273 موزش هنرآ 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت تنگستان (اهرم )

 47274 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بردخون
 47275 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت جم

 47276 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت عسلويه
 47277 رآموزش هن 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت سعدآباد
 47278 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت آبپخش
 47279 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت گناوه

 47280 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت گناوه
 47281 هنرآموزش  1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت بوشهر

 47282 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت دشتي (خورموج ) -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهران
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران 
  1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47283 آموزش هنر 1 مرد

وص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخص
 4هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47284 آموزش هنر 3 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
 5هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه ن بومي شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبا

 47285 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
 9منطقه هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47286 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
 10هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47287 آموزش هنر 1 مرد

ان (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران تهر
 12هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47288 آموزش هنر 1 مرد

داوطلبان بومي استان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص
 14هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47289 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
 15هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه بومي شهرستان تهران با اولويت پذيرش داوطلبان

 47290 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
 16منطقه هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47291 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
 18هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47292 آموزش هنر 1 مرد

ران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران ته
 19هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47293 آموزش هنر 1 مرد

هاي داوطلبان بومي شهرستان تهران با اولويت پذيرش تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 2هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان استان تهران بجز شهرستان

 47294 آموزش هنر 1 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان تهرانادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  حلم

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رباط كريماستان تهران بجز شهرستان

 47295 آموزش هنر 1 مرد

هاي رش داوطلبان بومي شهرستانتهران با اولويت پذي تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرياراستان تهران بجز شهرستان

 47296 آموزش هنر 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 5تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47297 آموزش هنر 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 9تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47298 آموزش هنر 1 مرد

هاي ان بومي شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلب تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 12تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47299 آموزش هنر 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 14تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47300 آموزش هنر 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استاند چمران پرديس شهي
 16تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 47301 آموزش هنر 1 مرد

هاي تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران مخصوص داوطلبان بومي استانپرديس شهيد چمران 
 1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان تهران بجز شهرستاناستان 

 47302 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
و شميرانات/محل هاي تهران هاي استان تهران بجز شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت اسالم شهر

 47303 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 2خدمت بهارستان 

 47304 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت پاكدشت

 47305 آموزش هنر 1 مرد

هيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس ش
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت چهاردانگه

 47306 آموزش هنر 1 مرد

كز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مر
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت دماوند

 47307 آموزش هنر 1 مرد

صوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخ
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت رباط كريم

 47308 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانبا اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان تهران

 خدمت شهرقدس

 47309 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
هاي تهران و شميرانات/محل هاي استان تهران بجز شهرستانهرستانتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي ش

 خدمت شهريار

 47310 آموزش هنر 2 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان 
هاي تهران و شميرانات/محل انهاي استان تهران بجز شهرستتهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 خدمت فيروزكوه

 47311 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 مت قرچكهاي تهران و شميرانات/محل خدهاي استان تهران بجز شهرستاناولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47312 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت ورامينهاي استان تهران بجز شهرستاناولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47313 آموزش هنر 1 مرد
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  1400 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان تهراندامه ا
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رباط كريمهاي استان تهران بجز شهرستانوطلبان بومي شهرستانپذيرش دا

 47314 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 10يرانات/محل خدمت تهران .منطقه هاي تهران و شماولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47315 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 15هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47316 آموزش هنر 1 زن

ديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با پر
 4هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47317 آموزش هنر 2 زن

ان)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهر
 5هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47318 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 9هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه ان بومي شهرستاناولويت پذيرش داوطلب

 47319 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 12ه هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقاولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47320 آموزش هنر 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با 
 16هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47321 آموزش هنر 2 زن

مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل 
 18هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه اولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47322 آموزش هنر 2 زن

ان تهران با اولويت پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي است
 1هاي تهران و شميرانات/محل خدمت بهارستان هاي استان تهران بجز شهرستانپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47323 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت پرديسهاي استان تهران بجز شهرستانبومي شهرستان پذيرش داوطلبان

 47324 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رودهنتانهاي استان تهران بجز شهرسپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47325 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 دسهاي تهران و شميرانات/محل خدمت شهرقهاي استان تهران بجز شهرستانپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47326 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت قرچكهاي استان تهران بجز شهرستانپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47327 آموزش هنر 1 زن

ران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با اولويت پرديس نسيبه ته
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت كهريزكهاي استان تهران بجز شهرستانپذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47328 آموزش هنر 1 زن

رافت تهران)مخصوص داوطلبان بومي استان تهران با پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد ش
هاي تهران و شميرانات/محل خدمت مالردهاي استان تهران بجز شهرستاناولويت پذيرش داوطلبان بومي شهرستان

 47329 آموزش هنر 1 زن

طلبان بومي تهران با اولويت پذيرش داو تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47330 ارتباط تصويري 1 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 ت پيشواهاي تهران و شميرانات/محل خدمهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47331 ارتباط تصويري 1 مرد

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  تهران مخصوص داوطلبان بومي استان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 10هاي تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان

 47332 ارتباط تصويري 1 زن

تهران با اولويت پذيرش داوطلبان بومي  وص داوطلبان بومي استانتهران مخص -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 هاي تهران و شميرانات/محل خدمت رودهنهاي استان تهران بجز شهرستانشهرستان

 47333 ارتباط تصويري 1 زن

  مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  شتهعنوان ر
كدرشته 
  محل

 47334 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت لردگان
 47335 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بلداجي

 47336 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت لردگان
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
ظرفيت  جنس  يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت دانشگاه  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47337 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بيرجند
 47338 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت زيركوه
 47339 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت فردوس

 47340 آموزش هنر 1 مرد بهشتي مشهد/محل خدمت نهبندانپرديس شهيد 
 47341 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت نهبندانپرديس شهيد هاشمي
 47342 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بيرجندپرديس شهيد هاشمي

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي

 47343 آموزش هنر 1 مرد  خپرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت كوهسر
 47344 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بردسكن
 47345 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت گناباد

 47346 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت جلگه رخ
 47347 وزش هنرآم 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت نيشابور

 47348 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت خليل آباد
 47349 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت ميان جلگه

 47350 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت گلبهار
 47351 رآموزش هن 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت تايباد
 47352 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت زاوه

 47353 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت احمدآباد
 47354 آموزش هنر 3 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت تبادكان
 47355 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت فريمان

 47356 آموزش هنر 1 مرد ديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت خوشابپر
 47357 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت باخرز
 47358 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت فيروزه
 47359 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت ششتمد

 47360 آموزش هنر 1 مرد مشهد/محل خدمت سبزوارپرديس شهيد بهشتي 
 47361 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كدكنپرديس شهيد هاشمي
 47362 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كالتپرديس شهيد هاشمي
 47363 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت چنارانپرديس شهيد هاشمي
 47364 آموزش هنر 1 زن مشهد/محل خدمت رشتخوار نژادپرديس شهيد هاشمي
 47365 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت زاوهپرديس شهيد هاشمي
 47366 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت باخرزپرديس شهيد هاشمي
 47367 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت جوينپرديس شهيد هاشمي
 47368 آموزش هنر 1 زن مشهد/محل خدمت نوخندان نژادپرديس شهيد هاشمي
 47369 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت درگزپرديس شهيد هاشمي
 47370 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت نيشابورپرديس شهيد هاشمي
 47371 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت سرواليتپرديس شهيد هاشمي
 47372 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت فريمانپرديس شهيد هاشمي

 47373 ارتباط تصويري 1 زن تهران/محل خدمت نيشابور -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47374 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت سبزوار -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي

 47375 آموزش هنر 1 مرد  شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت اسفراينپرديس 
 47376 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بجنورد
 47377 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت شيروان

 47378 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بجنوردپرديس شهيد هاشمي
 47379 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت شيروانشميپرديس شهيد ها

 47380 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت مانه وسملقانپرديس شهيد هاشمي
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47381 آموزش هنر 1 مرد  دمت انديكاپرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خ
 47382 آموزش هنر 1 مرد 1پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 47383 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بستان
 47384 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت دشت آزادگان

 47385 آموزش هنر 1 مرد ن/محل خدمت دهدزپرديس شهيد باهنر اصفها
 47386 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت رامشير
 47387 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت رامهرمز
 47388 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت زيدون

 47389 آموزش هنر 1 مرد خدمت شادگانپرديس شهيد باهنر اصفهان/محل 
 47390 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت شاوور
 47391 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت شوشتر
 47392 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت كارون

 47393 آموزش هنر 1 مرد هشهرپرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت ما
 47394 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت هفتگل

 47395 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت هنديجان
 47396 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اروندكنار

 47397 آموزش هنر 1 مرد ارگرم سيريپرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت الو
 47398 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت ايذه

 47399 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت آغاجاري
 47400 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت باغملك جانكي

 47401 آموزش هنر 1 مرد خدمت بهبهانپرديس شهيد باهنر اصفهان/محل 
 47402 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خرمشهر

 47403 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت عشايري خوزستان
 47404 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اللي

 47405 آموزش هنر 1 زن هان/محل خدمت اروندكنارپرديس فاطمة الزهراء(س) اصف
 47406 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت انديمشك

 47407 آموزش هنر 1 زن 2پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47408 آموزش هنر 1 زن 4پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اهواز.ناحيه 
 47409 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت آغاجاري

 47410 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت باوي
 47411 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت خرمشهر
 47412 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت دزفول

 47413 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت رامهرمز
 47414 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت شادگان

 47415 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت عشايري خوزستان
 47416 آموزش هنر 1 زن ) اصفهان/محل خدمت ماهشهرپرديس فاطمة الزهراء(س

 47417 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اميديه
 47418 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت آبادان

 47419 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت بندرامام خميني
 47420 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت حميديه
 47421 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت شوش

 47422 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت صيدون
 47423 زش هنرآمو 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت گتوند

 47424 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت مسجدسليمان
 47425 ارتباط تصويري 1 زن تهران/محل خدمت دزفول -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
درشته ك

  محل
 47426 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت انگوران

 47427 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت سجاسرود
 47428 آموزش هنر 1 مرد 2زنجان .ناحيه  پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت

 47429 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت طارم
 47430 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت طارم

 47431 آموزش هنر 1 زن ران)/محل خدمت ايجرودپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت ته

  مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان
 47432 آموزش هنر 2 مرد  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت سمنان

 47433 آموزش هنر 1 مرد شاهرودپرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت 
 47434 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت ميامي
 47435 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت دامغان

 47436 آموزش هنر 1 مرد ن تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت گرمسارپرديس شهيد چمرا
 47437 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت مهديشهر
 47438 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت دامغان
ردم پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت گرمسار  47439 آموزش هنر 1 
 47440 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت آرادان

 47441 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت سمنان

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

 47442 آموزش هنر 1 مرد  مت پالنپرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خد
 47443 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بزمان

 47444 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بم پشت
 47445 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بنت

 47446 موزش هنرآ 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت دشتياري
 47447 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت راسك
 47448 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت سراوان
 47449 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت قصرقند
 47450 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت كنارك
 47451 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت ميرجاوه
 47452 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت تفتان
 47453 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت هامون
 47454 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت هيرمند

 47455 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت ايرانشهراشميپرديس شهيد ه
 47456 آموزش هنر 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت بنتپرديس شهيد هاشمي
 47457 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت خاشپرديس شهيد هاشمي
 47458 آموزش هنر 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت دشتياريپرديس شهيد هاشمي

 47459 آموزش هنر 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت دلگانهاشميپرديس شهيد 
 47460 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت زهكپرديس شهيد هاشمي
 47461 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت سراوانپرديس شهيد هاشمي
 47462 آموزش هنر 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت الشارپرديس شهيد هاشمي

 47463 آموزش هنر 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت نصرت آباداشميپرديس شهيد ه
 47464 آموزش هنر 2 زن نژاد مشهد/محل خدمت تفتانپرديس شهيد هاشمي
 47465 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت هامونپرديس شهيد هاشمي
 47466 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت هيرمندپرديس شهيد هاشمي

 47467 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت پالنهيد هاشميپرديس ش
 47468 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بم پشتپرديس شهيد هاشمي
 47469 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت فنوجپرديس شهيد هاشمي

 47470 ارتباط تصويري 1 زن تهران/محل خدمت سراوان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47471 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خرم بيد
 47472 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت سده

 47473 آموزش هنر 1 مرد محل خدمت زرين دشت/پرديس شهيد باهنر اصفهان
 47474 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت فراشبند
 47475 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت باالده

 47476 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت درودزن
 47477 آموزش هنر 1 مرد محل خدمت بيرمپرديس شهيد باهنر اصفهان/

 47478 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت خرامه
 47479 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت خنج

 47480 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت بابامنيرماهورميالتي
 47481 آموزش هنر 1 زن فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت عالمرودشتپرديس 

 47482 ارتباط تصويري 1 مرد 4تهران/محل خدمت شيراز.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 47483 ارتباط تصويري 1 زن تهران/محل خدمت خرامه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 ن قزوينمخصوص داوطلبان بومي استا

 47484 آموزش هنر 1 مرد  1پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت قزوين ناحيه 
 47485 آموزش هنر 1 زن 1پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت قزوين ناحيه 

 ممخصوص داوطلبان بومي استان ق

 47486 آموزش هنر 3 مرد  1پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت قم .ناحيه 
 47487 آموزش هنر 2 مرد 2پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت قم .ناحيه 

 47488 آموزش هنر 2 مرد 3ل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت قم .ناحيه پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصي
 47489 آموزش هنر 2 مرد 4پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت قم .ناحيه 

 47490 آموزش هنر 1 مرد 1پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت قم .ناحيه 
 47491 آموزش هنر 1 مرد 2پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت قم .ناحيه 
 47492 آموزش هنر 2 مرد 3پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت قم .ناحيه 
 47493 آموزش هنر 1 مرد 4پرديس شهيد چمران تهران/محل خدمت قم .ناحيه 

 47494 آموزش هنر 2 زن 1ت تهران)/محل خدمت قم .ناحيه پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شراف
 47495 آموزش هنر 2 زن 2پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت قم .ناحيه 
 47496 آموزش هنر 3 زن 3پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت قم .ناحيه 
 47497 آموزش هنر 3 زن 4پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت قم .ناحيه 

 47498 ارتباط تصويري 2 مرد 4تهران/محل خدمت قم .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

 47499 آموزش هنر 1 مرد  ز/محل خدمت كاميارانپرديس عالمه اميني تبري
 47500 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت قروه

 47501 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت ديواندره
 47502 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت مريوان

 47503 آموزش هنر 1 مرد 2محل خدمت سنندج ناحيه پرديس عالمه اميني تبريز/
 47504 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/محل خدمت سقز

 47505 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت كامياران
 47506 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت مريوان

 47507 آموزش هنر 1 زن زهراء(س) تبريز/محل خدمت سقزپرديس فاطمة ال
 47508 آموزش هنر 1 زن 2پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت سنندج ناحيه 

 47509 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت سقز -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان

 47510 آموزش هنر 1 مرد  محل خدمت بمپرديس شهيد بهشتي مشهد/
 47511 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت جيرفت

 47512 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت رفسنجان
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  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

شته كدر
  محل

 47513 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت سيرجان
 47514 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت فارياب

 47515 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت قلعه گنج
 47516 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت راينپرديس شهيد هاشمي
 47517 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت رفسنجانپرديس شهيد هاشمي
 47518 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت زرندپرديس شهيد هاشمي
 47519 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد هاشمي

 47520 اط تصويريارتب 1 زن تهران/محل خدمت انار -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

 47521 ارتباط تصويري 1 زن  1تهران/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه و بويراحمد

 47522 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت گچساران
 47523 آموزش هنر 1 مرد يس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت ياسوجپرد

 47524 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت دهدشت (كهكيلويه )
 47525 آموزش هنر 2 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت ياسوج

 47526 ش هنرآموز 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت گچساران
 47527 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت دهدشت (كهكيلويه )

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان

 47528 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت آزادشهر
 47529 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت كالله

 47530 آموزش هنر 2 مرد د بهشتي مشهد/محل خدمت گرگانپرديس شهي
 47531 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت گنبدكاووس

 47532 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت آق قال
 47533 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت بندرتركمن

 47534 آموزش هنر 1 مرد مشهد/محل خدمت بندرگز پرديس شهيد بهشتي
 47535 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت راميان

 47536 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت علي آباد
 47537 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت كردكوي

 47538 آموزش هنر 1 مرد خدمت گاليكشپرديس شهيد بهشتي مشهد/محل 
 47539 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت گميشان
 47540 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت مراوه تپه
 47541 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/محل خدمت مينودشت

 47542 آموزش هنر 1 زن ت آق قالنژاد مشهد/محل خدمپرديس شهيد هاشمي
 47543 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بندرتركمنپرديس شهيد هاشمي
 47544 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت بندرگزپرديس شهيد هاشمي
 47545 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت راميانپرديس شهيد هاشمي
 47546 آموزش هنر 1 زن محل خدمت علي آبادنژاد مشهد/پرديس شهيد هاشمي
 47547 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كردكويپرديس شهيد هاشمي
 47548 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت گاليكشپرديس شهيد هاشمي
 47549 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت گميشانپرديس شهيد هاشمي
 47550 آموزش هنر 1 زن مشهد/محل خدمت مراوه تپه نژادپرديس شهيد هاشمي
 47551 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت مينودشتپرديس شهيد هاشمي
 47552 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت آزادشهرپرديس شهيد هاشمي
 47553 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت كاللهپرديس شهيد هاشمي

 47554 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت گرگانشميپرديس شهيد ها
 47555 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/محل خدمت گنبدكاووسپرديس شهيد هاشمي

 47556 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت مينودشت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
ظرفيت  جنس  صيل/ محل خدمتدانشگاه يا پرديس محل تح  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47557 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت رودبنه
 47558 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت عمارلو
 47559 آموزش هنر 2 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت ديلمان

 47560 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت رضوانشهر
 47561 آموزش هنر 1 زن عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت رضوانشهر پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش

 47562 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت ديلمان
 47563 نرآموزش ه 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت عمارلو

 47564 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت بندرانزلي -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

 47565 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اليگودرز
 47566 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت ازنا

 47567 آموزش هنر 1 مرد يس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت دورودپرد
 47568 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت بروجرد
 47569 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اشترينان

 47570 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت الشتر
 47571 آموزش هنر 1 مرد هيد باهنر اصفهان/محل خدمت نورآباد(دلفان )پرديس ش

 47572 آموزش هنر 1 مرد 1پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 
 47573 آموزش هنر 1 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 
 47574 آموزش هنر 1 مرد ) پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت پلدختر(مالوي

 47575 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت كوهدشت
 47576 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت اليگودرز

 47577 آموزش هنر 1 زن حل خدمت ازناپرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/م
 47578 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت دورود
 47579 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت بروجرد

 47580 آموزش هنر 1 زن حل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت اشترينانپرديس نسيبه تهران (م
 47581 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت الشتر

 47582 آموزش هنر 1 زن ورآباد(دلفان )پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت ن
 47583 آموزش هنر 1 زن 1پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 
 47584 آموزش هنر 1 زن 2پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت خرم آباد.ناحيه 
 47585 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت پلدختر(مالوي )

 47586 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت كوهدشت
 47587 ارتباط تصويري 1 مرد دمت بروجردتهران/محل خ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران

 47588 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/محل خدمت بهشهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي

 47589 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خمين
 47590 آموزش هنر 1 مرد باهنر اصفهان/محل خدمت ساوه پرديس شهيد

 47591 آموزش هنر 1 زن 1پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت اراك .ناحيه 
 47592 هنرآموزش  1 زن 2پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت اراك .ناحيه 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزيادامه 
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 47593 آموزش هنر 1 زن پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/محل خدمت شازند(سربند)
 47594 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/محل خدمت ساوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

 47595 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/محل خدمت شهاب -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

 47596 آموزش هنر 1 مرد  ران)/محل خدمت اسدآبادپرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه ته
 47597 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت بهار

 47598 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت جوكار
 47599 آموزش هنر 1 مرد ديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت رزنپر

 47600 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت فامنين
 47601 آموزش هنر 1 مرد شهداي مكه تهران)/محل خدمت قروه درجزين پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي

 47602 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت كبوترآهنگ
دمر پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت گل تپه  47603 آموزش هنر 1 
 47604 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت مالير
 47605 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/محل خدمت نهاوند

 47606 آموزش هنر 1 زن بريز/محل خدمت اسدآبادپرديس فاطمة الزهراء(س) ت
 47607 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت بهار

 47608 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت تويسركان
 47609 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت سردرود

 47610 آموزش هنر 1 زن الزهراء(س) تبريز/محل خدمت كبوترآهنگ پرديس فاطمة
 47611 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت گل تپه
 47612 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) تبريز/محل خدمت نهاوند

ردم 1تهران/محل خدمت همدان .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   47613 ارتباط تصويري 1 

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

 47614 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت اردكان
 47615 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت خاتم
 47616 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت مهريز

 47617 آموزش هنر 1 مرد نر اصفهان/محل خدمت ميبدپرديس شهيد باه
 47618 آموزش هنر 3 مرد 1پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت يزد.ناحيه 
 47619 آموزش هنر 3 مرد 2پرديس شهيد باهنر اصفهان/محل خدمت يزد.ناحيه 

 47620 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت اردكان
 47621 آموزش هنر 1 زن فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت بافق پرديس

 47622 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت زارچ
 47623 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت مهريز
 47624 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت ميبد

 47625 آموزش هنر 3 زن 1پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت يزد.ناحيه 
 47626 آموزش هنر 3 زن 2پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/محل خدمت يزد.ناحيه 

 47627 ارتباط تصويري 1 مرد 2تهران/محل خدمت يزد.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
  


