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  1صفحه 

 هب انم خدا
 ،1358، 1357 ،1352، 1351، 1350 امتحاني هايكدرشتهطراحي و يا  تشريحي در امتحان شركت راهنماي

 1399 سال ارشد ناپيوسته كارشناسي آزمون 1364و  1362
توضيحات و جزئيات ذکر شده در اين راهنما ي فوق الزم است به ناحتهاي امبراي شرکت در آزمون تشريحي و يا طراحي کدرشتهگرامي،  داوطلبان

 توجه نماييد.
 آزمونمدت پاسخگويي به سواالت و تاريخ ، نوع اوراق آزمون -الف

كدرشته 
 امتحاني

 نوع دفترچه يا مقوا ي طراحي نام رشته يا پروژه امتحاني
مدت 

 پاسخگويي
 نوبت و تاريخ آزمون

 11/7/99عصر جمعه  دقيقه A3 180يک دفترچه  شهرياي و مديريت ريزي شهري، منطقهبرنامه 1350

 11/7/99عصر جمعه  دقيقه A3 180يک دفترچه  طراحي شهري 1351

 طراحي )اسكيس معماري منظر( 1352
 35×50تا خورده به دو قسمت مساوي 70×50برگ مقوا به ابعاد يک

 باشد، به ضميمه برگ سؤالکه شامل دو قسمت پاسخگويي مي
 9/7/99عصر چهارشنبه  دقيقه 240

 10/7/99صبح پنجشنبه  دقيقه A4 180يک دفترچه  پروژه تشريحي مطالعات فرهنگ و معماري ايران 1352

 10/7/99عصر پنجشنبه  دقيقه 240 به ضميمه برگ سؤال 35×50دو برگ مقوا به ابعاد  طراحي )اسكيس معماري داخلي( 1352

 طراحي )اسكيس معماري( 1352
 35×50تا خورده به دو قسمت مساوي 70×50مقوا به ابعاد برگ يک

 باشد، به ضميمه برگ سؤالکه شامل دو قسمت پاسخگويي مي
 11/7/99صبح جمعه  دقيقه 240

 10/7/99عصر پنجشنبه  دقيقه A4 180يک دفترچه  پروژه تشريحي نمايشنامه نويسي 1357

 10/7/99صبح پنجشنبه  دقيقه A4 180يک دفترچه  پروژه تشريحي تجزيه و تحليل نمايشنامه 1357

 9/7/99عصر چهارشنبه  دقيقه 240 به ضميمه برگ سؤال 35×50دو برگ مقوا به ابعاد  نقاشي 1358

 10/7/99صبح پنجشنبه  دقيقه 240 به ضميمه برگ سؤال 35×50دو برگ مقوا به ابعاد  ارتباط تصويري 1358

 10/7/99عصر پنجشنبه  دقيقه A4 240يک دفترچه  تصوير متحرک 1358

 11/7/99صبح جمعه  دقيقه 240 به ضميمه برگ سؤال 35×50دو برگ مقوا به ابعاد  تصويرسازي 1358

 11/7/99عصر جمعه  دقيقه 240 متر به ضميمه برگ سؤالسانتي 35×50چهار برگ مقوا به ابعاد  طراحي صنعتي 1362

 10/7/99صبح پنجشنبه  دقيقه 240 به ضميمه برگ سؤال 35×50به ابعاد  دو برگ مقوا طراحي پارچه و لباس 1364

 سوالبرگ  يک هر داوطلب شود، بهبرگزار ميو يا تشريحي  طراحي، پروژه عملي صورتبه الذکر کهفوق امتحاني هاياز کدرشته يک هرجلسه آزمون درتذكر:  
آنان  در اختيار ه(، مقوا يا مقواهاي ترسيمي کA3و يا  A4دفترچه پاسخگويي )تعدادي از کاغذهاي را در سوالها  پاسخ است الزم داوطلبان کهخواهد شد  داده

مقواي ترسيمي و يا دفترچه  رويدر  مندرج شماره با را خود ورودي کارتصندلي  ابتدا شمارهبايد  نمايد. لذا داوطلب درج مشخص در محلخواهد شد  قرار داده
و سپس نسبت به پاسخگويي اقدام  ودهنم درج شده مشخص در محل را منحصراًخود  امضاءو ( و نام خانوادگي)نام مشخصات و سپس دهد مطابقتپاسخگويي 

 .رفتار خواهد شد وي با و برابر مقررات تلقي متخلف نعنوا فرد به در غير اينصورت شود، خودداري جداًقسمتها در ساير  مشخصات از درجنمايد. 
 به همراه داشته باشندعالوه بر كارت شركت در آزمون  وسايلي كه نياز است داوطلبان -ب

كدرشته 
 امتحاني

 وسايلي كه داوطلبان عالوه بر كارت شركت در آزمون نياز است به همراه داشته باشند نام رشته يا پروژه امتحاني

کن، مدادتراش و يک کش )معمولي و اشل(، گونيا، پاکنويس مشكي، خطمداد و روان الزم است داوطلبان اي و مديريت شهريريزي شهري، منطقهبرنامه 1350
به راحتي روي آن قرار گيرد را  A3( که کاغذ بر روي آن الحاق نشده باشد گونه کاغذيهيچشاسي )تخته

 طراحي شهري 1351 ز آوردن ساير ابزار ترسيمي ديگر خودداري نمايند.به همراه داشته باشند و ا

 کن، مدادتراش را به همراه داشته باشند.نويس، پاکاين کدرشته الزم است مداد، خودکار و روانداوطلبان  پروژه تشريحي مطالعات معماري ايران 1352

کش )معمولي و اشل(، گونيا، ماژيک، روان کليه لوازم طراحي، ترسيم و راندو، پرگار، خطداوطلبان مجاز هستند  طراحي )اسكيس معماري منظر( 1352
گونه کاغذي بر روي آن الحاق نشده هيچ) 35× 50شاسي مناسب ابعاد کن، مدادتراش و يک تختهنويس، مداد، پاک

 ( را همراه داشته باشندباشد
 طراحي )اسكيس معماري داخلي( 1352
 )اسكيس معماري(طراحي  1352
 پروژه تشريحي نمايشنامه نويسي 1357

 داوطلبان مجاز هستند با خودکار آبي يا مشكي استفاده نمايند و از نوشتن با مداد خودداري نمايند.
 پروژه تشريحي تجزيه و تحليل نمايشنامه 1357

 نقاشي 1358

هاي مختلف(، نويس )ضخامت(، روانبدون جعبه(، ماژيک )دون جعبهداوطلبان الزم است مداد و مداد رنگي )ب
کن و تراش، کش، گونيا، مداد پاک(، پالت رنگ، بطري کوچک آب و ليوان، قلم مو، خطبدون جعبهاکريليک )
(، گيره گونه کاغذي بر روي آن الحاق نشده باشدهيچ) 35×50شاسي مناسب ابعاد گير، يک تختهالک غلط

 ري در جلسه آزمون به همراه داشته باشندشاسي، چسب کاغذي يا نواتخته

 ارتباط تصويري 1358

(، بدون جعبههاي مختلف (، روان نويس و ماژيک )با ضخامتبدون جعبهالزم است مداد و مداد رنگي )داوطلبان 
(، پالت رنگ، بطري کوچک آب و ليوان، قلم مو، دوات بدون جعبهکن و تراش، اکريليک )کش، گونيا، مداد پاکخط

گونه کاغذي بر روي آن الحاق نشده هيچ) 35×50شاسي مناسب ابعاد گير، يک تختهمرکب و قلم ني، الک غلط
 شاسي، چسب کاغذي يا نواري در جلسه آزمون به همراه داشته باشند(، گيره تختهباشد

 جلسه آزمون به همراه داشته باشند.کن و تراش در داوطلبان الزم است مداد طراحي، مداد رنگي، مداد پاک تصوير متحرک 1358

 طراحي صنعتي 1362
(، گونه کاغذي بر روي آن الحاق نشده باشدهيچ) 35×50شاسي مناسب ابعاد الزم است يک تختهداوطلبان 
 شاسي و وسايل معمولي طراحي به همراه داشته باشند.گيره تخته

هاي مختلف(، نويس )ضخامت(، روانبدون جعبه(، ماژيک )بدون جعبهالزم است مداد و مداد رنگي )داوطلبان  تصويرسازي 1358
کن و تراش، الک کش، گونيا، مداد پاکمو، بطري کوچک آب و ليوان، خط(، پالت رنگ، قلمبدون جعبهگواش )

(، گيره گونه کاغذي بر روي آن الحاق نشده باشدهيچ) 35×50شاسي مناسب ابعاد گير، يک تختهغلط
 چسب کاغذي يا نواري در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.شاسي، تخته

 طراحي پارچه و لباس 1364

  



  2صفحه 

 ساعت شروع فرآيند آزمون -ج 
گردد و کليه )دو و نيم بعدازظهر( آغاز مي 14:30)هفت و نيم صبح( و نوبت عصر از ساعت  7:30از ساعت  هاي نوبت صبحفرآيند برگزاري آزمون

 است نيم ساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون در حوزه امتحاني مربوطه حضور داشته باشند.داوطلبان الزم 

 محل برگزاري آزمون -د
منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد که نام و  1364و  1362، 1358، 1357، 1352، 1351، 1350هاي امتحاني آزمون تشريحي کدرشته

 ر روي کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است.آدرس حوزه امتحاني داوطلبان ب

 خيلي مهم هاييادآوري -ه
 بايست مدرک معتبر شناسايي مانند کارت دانشجويي، کارت ملي، شناسنامه، پاسپورت يا گواهينامه به همراه داشته باشند.کليه داوطلبان مي -1-ه
چمدان،  زمون بياورند و بردن هرگونهار داده و به همراه خود در جلسه آقر شفافهاي كيسهداوطلبان وسايل مورد نياز خود را بايستي در -2-ه

 مي باشد.ممنوع در جلسه آزمون  كيف، ساک
مقوا، جزوه، رنگ ، (1364)به جز داوطبان رشتة طراحي پارچه و لباس )کد پوستي و معموليکتاب طراحي، هرگونه کاغذ همراه داشتن  -3-ه

هرگونه جعبه )مداد، نقوش آماده و شابلون حروف،  کليشهکننده و چسبنده، هاي براقروغن، پاستل گچي، پاستل روغني، زغال طراحي، اسپري
الكترونيكي مجهز به پيچر، نت بوک و هرگونه وسيله ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، تلفن همراه، مداد رنگي، گواش و ...(، 

 باشد.ممنوع مي برداري، ميز نور، سشوار و اتوبرداري و يا عكسدوربين فيلم
 کش( داراي اشكال ساده هندسي) دايره، مربع، ...( بالمانع است.استفاده از شابلون )خط -4-ه
مي باشد و در ممنوع داوطلبان در حين انجام پروژه، قدم زدن، سرکشي بر روي کار ديگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به ديگران -5-ه

 محسوب خواهد شد. تقلبصورت انجام آن به عنوان 
 باشد.مي ممنوعهرگونه کوالژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روي پروژه عملي يا تشريحي -6-ه
شرکت کنند، چنانچه توسط برخي از  دارآزمون دو رشته پروژهتوانند در فقط مي 1358كد رشته امتحاني از آنجائيكه داوطلبان  -7-ه

اند، مودههاي انتخابي که در زمان انتخاب رشته اعالم نداوطلبان اين موضوع رعايت نشده باشد، براي اين دسته از داوطلبان نيز با توجه به اولويت
  گردد.دار کارت ورود به جلسه صادر ميفقط براي دو رشته پروژه

روز  ازداوطلباني که در پرينت کارت شرکت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالي در مندرجات کارت خود مشاهده نمايند الزم است  -8-ه
تهران، خيابان انقالب، براي پيگيري به باجه رفع نقص کارت به آدرس:  17:00الي  14:00و  12:00الي  8:30از ساعت  8/7/99مورخ  شنبهسه

 ، بن بست شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.به سمت ميدان انقالب ميدان فردوسي

 نکات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمون -و
آزمون )براي صبح  6:30زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 روز برگزاري آزمون آماده حضور شما خواهد بود.( )براي ازمون نوبت عصر 13:30نوبت صبح( و ساعت 

 دقايق پاياني موکول ننماييد. براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به -2
 مورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.از تردد بي -3

 هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل يک متر( را حفظ نماييد. -4
 تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،ير چانه(اليه معمولي )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بيني تا ز 3همراه داشتن ماسک  -5
 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار انيپا
هاي آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي از جمله تلفن همراه، ماشين حساب، کيف دستي، ساک دستي، کتاب، جزوه و ... حوزه -6

شود به غير از موارد اعالم شده در اطالعيه پرينت کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون و اوراق اکيدا توصيه ميباشند، بنابراين معذور مي
 تشخيص هويتي از همراه داشتن ساير وسايل جدا خودداري شود.

 در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت کردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد. -7

 زرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري کنيد.براي با -8

 ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري نمايند.از تماس دست -9
 هنگام عطسه يا سرفه کردن از دستمال کاغذي استفاده نماييد. در صورتي که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده کنيد(  -10
 شتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نماييد.درصورت دا -11

 به پيامهايي که حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنيد. -12

  .شوديم محسوب تخلفلوازم در جلسه آزمون  نيرد و بدل کردن ا شوديم دي. تاکديباش داشته همراه بهو پاک کن  تراش ،مداد ليقب از ازين مورد ريالتحر لوازم -13
خودداري ... و بهداشتي سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلي نظير شودمي لمس اغلب سعي کنيد از تماس دست با سطوحي که -14

 از دستمال کاغذي استفاده کنيد.نموده و 
رعایت  فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سالمتی خود هستیم و در قبال سالمتی دیگران نیز باید متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراین الزم است ضمن

و موسسات مجری آزمون نهایت  اصول بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه الیه معمولی در حوزه ازمون حاضر شویم. سازمان سنجش آموزش کشور
 باشد.اند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شما داوطلبان گرامی میتالش خود را برای حفظ سالمتی شما در این آزمون بکار گرفته
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