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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيانتحصيلي  هايرشته  
  (ويژه داوطلبان آزاد)

  خيلي مهم: اتتذكر
و آموزش ارتباط تصويري دانشگاههاي تربيت دبير  آموزش هنرهاي تحصيلي پذيرش در رشتهظرفيت  -1

 باشد.شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان در نيمسال دوم (بمهن ماه) مي
  ضروري است. سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در رشته انتخاب به شدن مجاز براي مربوط، زيرگروه در باالتر و  6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -2
هاي مربوط به محلتمامي داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته 17/4/1397س مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ بر اسا -3

حل نوشته شده است) م هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع در مقابل كدرشتهمحل باشند اما در كدرشتهاستان خود مي
محل اخذ «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر (يا بخش)   4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشابتدا داوطلبان بومي آن شهر

) رشته تعيين شده، تطابق داشته باشد) پذيرش با شهر (يا بخش» محل تولد«، »محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال ماقبل آخر«، »مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر
شود. شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم براي خدمت در شهر شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از داوطلبان بومي آن استان نيز پذيرش انجام ميمي

 اخذ خواهد شد.» پذيرش داوطلبان بومي / محل خدمتپرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت « يا بخش مندرج در محل خدمت ستون 
هاي مزبور دانشگاهدر  نحوه پذيرش دانشجوشرايط از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه فرهنگيان تحصيلي  هايداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -4

  .مطلع گردندها (مندرج در سايت اين سازمان) بخش پيوستدر مندرج 
 به توجه با بايستميفرهنگيان،  دانشگاه هنرارتباط تصويري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و آموزش  تحصيلي هايرشته به عالقمند داوطلبان كليه -5

 انتخاب به نسبت، ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايت اين سازمان)پيوستبخش  در مندرج ضوابط و شرايط
 مصاحبه، 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
ريال ) هزارنود و سه ( 000/93 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت داوطلباني منحصراً شود،كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام مي گزينش و معاينه
 هايرشته 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
در روز رشته اين طراحي عملي و و ارتباط تصويري اقدام نمايند، كه عالوه بر موارد فوق در آزمون  هنرهاي آموزش توانند نسبت به انتخاب كد رشته محلداوطلباني مي -6

هاي دانشگاه فرهنگيان ي پرديسآموزش ارتباط تصويري برا ( الزم به توضيح است عنوان رشته.نمايندو يا شركت ميشركت نموده  4/7/99جمعه مورخ 
  درج گرديده است).  1399منسوخ شده و اين رشته با عنوان رشته آموزش هنر در دفترچه راهنماي انتخاب رشته سال 

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

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 45276 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت اسكو

اولويت پذيرش با داوطلبان  پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/
 بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت آذرشهر

 45277 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي شبستر، مرند، جلفا/محل خدمت شبستر

 45278 هنرآموزش  1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد

 45279 آموزش هنر 1 مرد

ان)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهر
 بومي شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

 45280 آموزش هنر 1 مرد

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

 45281 آموزش هنر 1 زن

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

 45282 آموزش هنر 1 زن

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

 45283 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي بستان آباد، تبريز، سراب، هريس/محل خدمت بستان آباد

 45284 آموزش هنر 1 زن

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستانهاي اهر، هريس، تبريز/محل خدمت خواجه

 45285 آموزش هنر 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 نظركهريز

 45286 ارتباط تصويري 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي/محل خدمت عشايري  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 آذربايجان شرقي

 45287 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي 

 45288 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي نقده، اشنويه/محل خدمت اشنويه

 45289 هنر آموزش 1 مرد
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  مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ادامه
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با 
 بومي شهرستانهاي ماكو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت چالدران

 45290 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
 45291 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 بومي شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت شاهين دژ

 45292 آموزش هنر 1 مرد
بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 شهرستانهاي شاهين دژ، تكاب/محل خدمت كشاورز
 45293 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان بوكان/محل خدمت بوكان

 45294 آموزش هنر 1 زن
عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش 

 شهرستانهاي پيرانشهر، سردشت/محل خدمت پيرانشهر
 45295 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت چايپاره

 45296 آموزش هنر 1 زن
 45297 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت چايپاره -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45298 تصويريارتباط  1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت سلماس -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اردبيل
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 45299 آموزش هنر 1 زن  1شهرستانهاي اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت اردبيل ناحيه 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 

 45300 آموزش هنر 1 مرد  خميني شهر/محل خدمت كوهپايه
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 

 فوالدشهر
 45301 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، 
 خميني شهر/محل خدمت جي

 45302 آموزش هنر 1 مرد
فريدونشهر، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 

 گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر
 45303 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل خدمت 
 تيران وكرون

 45304 آموزش هنر 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، برخوار، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 

 خميني شهر/محل خدمت خميني شهر
 45305 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 
 نطنز/محل خدمت كاشان

 45306 آموزش هنر 1 مرد
شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پرديس 
 پيربكران

 45307 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، 

 نطنز/محل خدمت امامزاده
 45308 آموزش هنر 1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، پرديس شهيد هاشمي
 سميرم/محل خدمت مباركه

 45309 آموزش هنر 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 فالورجان
 45310 آموزش هنر 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي تيران و كرون، نجف آباد/محل پرديس شهيد هاشمي
 خدمت نجف آباد

 45311 آموزش هنر 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، اردستان، پرديس شهيد هاشمي

 خدمت كاشان نطنز/محل
 45312 آموزش هنر 1 زن

 45313 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت گلپايگان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45314 تصويريارتباط  1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت شاهين شهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45315 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت نجف آباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان البرز
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 45316 آموزش هنر 1 مرد  2بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 3بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 
 45317 آموزش هنر 1 مرد

تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران 
 4بومي شهرستانهاي كرج، فرديس/محل خدمت كرج .ناحيه 

 45318 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ بومي شهرستانهاي
 45319 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي نظرآباد، ساوجبالغ/محل خدمت ساوجبالغ

 45320 آموزش هنر 2 زن
 45321 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت نظرآباد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45322 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان البرز/محل خدمت ساوجبالغ -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم
(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران 

 45323 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستان دهلران/محل خدمت دهلران
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  مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 45324 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان بوشهر/محل خدمت گناوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 45325 آموزش هنر 2 مرد  4تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه شهرستان 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 9شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45326 آموزش هنر 1 مرد
مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل 

 10شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45327 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 11طقه شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .من

 45328 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 12شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45329 آموزش هنر 4 مرد

تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه 
 15شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45330 آموزش هنر 3 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 

 16شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45331 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 45332 آموزش هنر 1 مرد 17شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 45333 آموزش هنر 2 مرد 18شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي 
 19شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45334 آموزش هنر 1 مرد
تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل 

 11تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45335 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 16.منطقه تهران، شميرانات/محل خدمت تهران 

 45336 آموزش هنر 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 17تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
 45337 آموزش هنر 1 زن

داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص 
 45338 آموزش هنر 1 زن 19تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 45339 آموزش هنر 1 زن 9تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

(محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران 
 10تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45340 آموزش هنر 1 زن
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 12تهران .منطقه تهران، شميرانات/محل خدمت 
 45341 آموزش هنر 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 
 15تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 45342 آموزش هنر 2 زن
مخصوص داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ 

 45343 آموزش هنر 2 زن 4تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان 

 45344 آموزش هنر 2 زن 18تهران، شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -تربيت دبير شهيد رجايي دانشگاه 
 18.منطقه 

 45345 ارتباط تصويري 2 مرد
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 اسالمشهر/محل خدمت شهرياررباط كريم، بهارستان، 
 45346 ارتباط تصويري 1 مرد

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

 45347 تصويريارتباط  1 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستان تهران، شميرانات/محل خدمت تهران  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 18.منطقه 
 45348 ارتباط تصويري 1 زن

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45349 ارتباط تصويري 1 زن پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، كهريزك/محل خدمت رودهن

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال وبختياري
 45350 هنر آموزش 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردل

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل خدمت سامان

 45351 آموزش هنر 1 زن

  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
داوطلبان بومي شهرستان هاي سربيشه، نهبندان /محل خدمت نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي

 45352 آموزش هنر 1 زن  نهبندان

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
 45353 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خواف، رشتخوار/محل خدمت خواف

 45354 آموزش هنر 2 مرد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مشهد، بينالود/محل خدمت تبادكانپرديس شهيد بهشتي 
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان فريمان و بخشهاي احمدآباد و رضويه پرديس شهيد هاشمي

 45355 آموزش هنر 1 زن مشهد/محل خدمت فريمان
 45356 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زاوه و مه والت/محل خدمت زاوههاشميپرديس شهيد 

 45357 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت سبزوار -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45358 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت چناران -رجايي دانشگاه تربيت دبير شهيد 

 45359 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت خواف -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45360 ارتباط تصويري 1 مرد مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت سبزوارتهران/  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي/محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

 45361 ارتباط تصويري 1 زن  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان شمالي/محل خدمت بجنورد -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، 

 45362 آموزش هنر 1 مرد  خدمت رامهرمزاميديه، هنديجان، بندرماهشهر/محل 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، 

 مسجدسليمان/محل خدمت هفتگل
 45363 آموزش هنر 1 مرد

كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 2خدمت اهواز.ناحيه 

 45364 آموزش هنر 2 مرد
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
 45365 آموزش هنر 2 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 2شهرستانهاي كارون، اهواز، باوي، حميديه/محل خدمت اهواز.ناحيه 

 45366 آموزش هنر 1 زن
داوطلبان بومي  پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با

 شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، مسجدسليمان/محل خدمت ايذه
 45367 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمزشهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، بهبهان، اميديه، 

 45368 آموزش هنر 1 زن
 45369 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت خرمشهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45370 ارتباط تصويري 1 مرد هويزهتهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45371 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت شادگان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت 

 45372 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 شهرستانهاي ماهنشان و ايجرود /محل خدمت انگوران
 45373 آموزش هنر 1 زن

 استان سمنانمخصوص داوطلبان بومي 
 45374 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سمنان/محل خدمت سمنان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان وبلوچستان
سرباز، فنوج و پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، 

 45375 آموزش هنر 1 مرد  بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت بزمان
 45376 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت بم پشت

 45377 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، 

 هيرمند/محل خدمت بنجار
 45378 هنرآموزش  1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت مهرستان

 45379 آموزش هنر 2 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و 

 و آهوران نيك شهر/محل خدمت سرباز بخشهاي الشار
 45380 آموزش هنر 2 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت جالق

 45381 آموزش هنر 1 مرد
 45382 آموزش هنر 1 مرد ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت دشتياري

 45383 آموزش هنر 1 مرد
 45384 آموزش هنر 1 مرد 2زاهدان .ناحيه پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، مهرستان/محل 
 خدمت سيب وسوران

 45385 آموزش هنر 1 مرد
نيمروز، پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، 

 هيرمند/محل خدمت نيمروز
 45386 آموزش هنر 1 مرد

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

 45387 آموزش هنر 1 مرد
 45388 آموزش هنر 1 مرد پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت 

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل 
 خدمت چابهار

 45389 آموزش هنر 1 مرد
داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند/محل پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با 

 خدمت نيكشهر
 45390 آموزش هنر 1 مرد

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، پرديس شهيد هاشمي
 هيرمند/محل خدمت زهك

 45391 آموزش هنر 2 زن
مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج نژاد پرديس شهيد هاشمي

 و بخشهاي الشار و آهوران نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر
 45392 آموزش هنر 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سراوان، سيب سوران، پرديس شهيد هاشمي
 خدمت جالقمهرستان/محل 

 45393 آموزش هنر 1 زن
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

چابهار، كنارك، نيكشهر، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي
 قصرقند/محل خدمت چابهار

 45394 آموزش هنر 1 زن
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خاش، ميرجاوه/محل خدمت خاشپرديس شهيد هاشمي  45395 آموزش هنر 1 زن
سراوان، سيب سوران، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس شهيد هاشمي

 مهرستان/محل خدمت سيب وسوران
 45396 آموزش هنر 1 زن

نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد هاشمي
 قصرقند/محل خدمت كنارك

 45397 آموزش هنر 1 زن
 45398 آموزش هنر 1 زن داوطلبان بومي شهرستان زاهدان /محل خدمت نصرت آبادنژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چابهار، كنارك، نيكشهر، پرديس شهيد هاشمي

 قصرقند/محل خدمت نيكشهر
 45399 آموزش هنر 1 زن

داوطلبان بومي شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با پرديس شهيد هاشمي
 هيرمند/محل خدمت نيمروز

 45400 آموزش هنر 1 زن
 45401 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت سراوان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 ايرانشهر

 45402 ارتباط تصويري 1 زن
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 سراوان
 45403 ارتباط تصويري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان  پرديس

 45404 آموزش هنر 1 مرد  محل خدمت اوز/
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم 

 بيد/محل خدمت خرم بيد
 45405 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت 
 ششده وقره بالغ

 45406 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت 

 دارگله 
 45407 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي استهبان، فسا، ني ريز/محل خدمت آباده طشك

 45408 آموزش هنر 1 زن
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ 

 شهرستانهاي خنج، گراش، المرد، مهر/محل خدمت اشكنان
 45409 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي جهرم، داراب، زرين دشت، الرستان /محل خدمت جويم

 45410 آموزش هنر 1 زن
 45411 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت گراش -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 45412 ارتباط تصويري 1 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت شيراز.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 داوطلبان بومي استان قممخصوص 
 45413 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 45414 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد
 45415 آموزش هنر 1 مرد داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت خلجستان پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص

 45416 ارتباط تصويري 1 مرد 3تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان
آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز 

 45417 آموزش هنر 1 مرد  2بومي شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل خدمت سنندج ناحيه 
پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 1خدمت سنندج ناحيه شهرستانهاي سنندج، كامياران/محل 
 45418 آموزش هنر 1 زن

 45419 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان/محل خدمت مريوان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كرمان
 45420 آموزش هنر 1 مرد  نرماشير، فهرج، ريگان/محل خدمت بم پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم،

 45421 آموزش هنر 1 مرد پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي جيرفت، عنبرآباد/محل خدمت جيرفت
 45422 آموزش هنر 1 مرد خدمت رفسنجان پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رودبارجنوب، فارياب، قلعه گنج، كهنوج، 
 منوجان/محل خدمت رودبار

 45423 آموزش هنر 1 مرد
بردسير/محل خدمت سيرجانپرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سيرجان،   45424 آموزش هنر 1 مرد

 45425 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ارزوييه، بافت، رابر/محل خدمت بافتپرديس شهيد هاشمي
 45426 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمان/محل خدمت راينپرديس شهيد هاشمي
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رفسنجان، انار/محل خدمت پرديس شهيد هاشمي

 رفسنجان
 45427 آموزش هنر 1 زن

 45428 آموزش هنر 1 زن نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان شهربابك/محل خدمت شهربابكپرديس شهيد هاشمي
تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بم، نرماشير، فهرج،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 ريگان/محل خدمت بم
 45429 ارتباط تصويري 1 مرد
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 45430 آموزش هنر 1 مرد  1بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي 
 2بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 45431 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 3بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
 45432 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان سرپل ذهاب/محل خدمت سرپل ذهاب

 45433 آموزش هنر 1 زن
كرمانشاه .ناحيه تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

1 
 45434 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان كهگيلويه وبويراحمد
 45435 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي بويراحمد، دنا/محل خدمت ياسوج

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، پرديس شهيد 

 45436 آموزش هنر 1 مرد  مينودشت/محل خدمت علي آباد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، 

 مينودشت/محل خدمت مينودشت
 45437 هنر آموزش 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت 
 گرگان

 45438 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 

 آق قال
 45439 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آق قال، تركمن، گميشان/محل خدمت 
 گميشان

 45440 آموزش هنر 1 مرد
پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 

 تپه/محل خدمت گنبدكاووس
 45441 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد بهشتي مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گنبد كاووس، گاليكش، كالله، مراوه 
 تپه/محل خدمت كالله

 45442 آموزش هنر 1 مرد
نژاد مشهد/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل پرديس شهيد هاشمي

 خدمت كردكوي
 45443 آموزش هنر 1 زن

 45444 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گميشان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن
پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت 

 45445 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستان آستارا، بخش حويق شهرستان طوالش/محل خدمت تالش
پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 بومي شهرستان رودبار/محل خدمت عمارلو
 45446 آموزش هنر 1 مرد

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس
 شهرستان رودبار/محل خدمت رودبار

 45447 آموزش هنر 1 زن
 45448 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گيالن/محل خدمت بندرانزلي -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خرم آباد، دوره/محل خدمت خرم 

 45449 آموزش هنر 1 مرد  1آباد.ناحيه 
بومي پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان 

 شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل خدمت بروجرد
 45450 آموزش هنر 1 زن

 45451 ارتباط تصويري 1 مرد 1تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت خرم آباد.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران
 45452 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت قائم شهر -دبير شهيد رجايي  دانشگاه تربيت

 مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل 

 45453 هنر آموزش 1 مرد  خدمت محالت
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اراك، خمين، دليجان، محالت/محل 

 خدمت خمين
 45454 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 دليجان، محالت/محل خدمت دليجان شهرستانهاي اراك، خمين،

 45455 آموزش هنر 1 زن
 45456 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت ساوه -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان
 45457 ارتباط تصويري 1 مرد  بومي استان هرمزگان/محل خدمت رودانتهران/ مخصوص داوطلبان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  1399 سراسري سالدفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون                                       هنرگروه آزمايشي 

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

كدرشته 
  محل

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان پرديس شهيد چمران تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهداي 
 45458 آموزش هنر 1 مرد  بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت سردرود

پرديس نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستان فامنين/محل خدمت فامنين

 45459 آموزش هنر 1 زن

نسيبه تهران (محل تحصيل مركز آموزش عالي شهيدشرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس 
 شهرستان مالير/محل خدمت سامن

 45460 آموزش هنر 1 زن

 45461 ارتباط تصويري 1 مرد 1تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد
 45462 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مهريز، خاتم/محل خدمت مهريز

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ميبد، اردكان، صدوق( اشكذر)/محل 
 ميبدخدمت 

 45463 آموزش هنر 1 مرد

 45464 ارتباط تصويري 1 مرد 2تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  غيرانتفاعيآموزش عالي هاي تحصيلي مؤسسات رشته
    تذكر خيلي مهم:

مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از نحوه پذيرش دانشجو  هاي تحصيليداوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته -1
از شرايط و ضوابط اختصاصي و نحوه ارائه خدمات دانشجويي و همچنين اين دفترچه راهنما  اولسسات در فصل ؤدر اينگونه م
  . مطلع گردند ت اين سازمان)ها (مشخصات و شرايط دانشگاهها با ويرايش جديد مندرج در سايپيوستبخش مندرج در ، هر مؤسسه

  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  -استان تهران 

 ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات
كدرشته   عنوان رشته پذيرش نيمسال

 اول دوم زن مرد  محل
 38151 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 38152 سينما 60 - زن مرد 
 38153 نقاشي 60 - زن مرد 

 تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  -استان تهران 
 38154 ارتباط تصويري 60 - زن مرد  
 38155 طراحي پارچه 60 - زن مرد 
 38156 طراحي لباس 60 - زن - 
 38157 نقاشي 60 - زن مرد 
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