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  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                                      هنرگروه آزمايشي 

 هاي تربيت دبير شهيد رجايي و فرهنگياندانشگاهتحصيلي 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  17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  -2

هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاصي در نظر گرفته شده است (اين موضوع محل باشند اما در كدرشتهي مربوط به استان خود ميهامحلكدرشته
  4شهر (يا بخش) از  2هايي كه داراي اولويت هستند (حداقل ها يا بخشمحل 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
شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند، از متقاضيان بومي با 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 ام ميآن استان نيز پذيرش انج
 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،  دانشگاهدانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و  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 رشته انتخاب فرم 150 تا 1 اولويت در آزمايشي گروه به توجه
 بصورت ريال) هزاردويست ( 000/200 مبلغ اوالً كه شوندمي مصاحبه به دعوت  متقاضيانيمنحصراً شود،كه بعد از مرحله انتخاب رشته انجام مي

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

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان شرقي

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت پرديس عالمه 
 43854 آموزش هنر 1 مرد  آذرشهر

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 5تبريز.ناحيه 

 43855 آموزش هنر 1 مرد

اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت  پرديس عالمه
 2تبريز.ناحيه 

 43856 آموزش هنر 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت 
 3تبريز.ناحيه 

 43857 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 3اسكو، تبريز، آذرشهر/محل خدمت تبريز.ناحيه 

 43858 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 ه/محل خدمت ميانهميان

 43859 آموزش هنر 1 زن

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

 43860 آموزش هنر 1 زن

با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش 
 مراغه، بناب، عجب شير، ملكان/محل خدمت مراغه

 43861 آموزش هنر 1 زن

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

 43862 ارتباط تصويري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي
 43863 آموزش هنر 1 مرد  1پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 
 43864 آموزش هنر 1 مرد 2پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 43865 آموزش هنر 2 مرد تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي خوي، چايپاره/محل خدمت خويپرديس عالمه اميني 
 43866 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مياندوآب/محل خدمت مياندوآب

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت 
 1اروميه/محل خدمت اروميه .ناحيه 

 43867 آموزش هنر 1 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                                      هنرگروه آزمايشي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان  پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد
 سلماس/محل خدمت سلماس

 43868 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 نقده، اشنويه/محل خدمت نقده

 43869 آموزش هنر 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت  -دبير شهيد رجايي دانشگاه تربيت 
 بوكان

 43870 ارتباط تصويري 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان آذربايجان غربي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بوكان

 43871 ارتباط تصويري 1 مرد

 اردبيلمخصوص داوطلبان بومي استان 
 43872 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان مشگين شهر/محل خدمت مشكين شهر
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 1اردبيل ناحيه اردبيل، نمين، نير، سرعين/محل خدمت 
 43873 آموزش هنر 1 زن

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

 43874 آموزش هنر 1 مرد  خميني شهر/محل خدمت برخوار

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

 43875 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت مباركه

 43876 آموزش هنر 1 مرد

باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل خدمت پرديس شهيد 
 خوروبيابانك

 43877 آموزش هنر 1 مرد

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

 43878 آموزش هنر 1 مرد

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

 43879 آموزش هنر 1 مرد

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

 43880 آموزش هنر 1 مرد

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

 43881 آموزش هنر 1 مرد

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

 43882 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت شهرضا(قمشه )

 43883 آموزش هنر 1 مرد

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

 43884 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 
 ندشت/محل خدمت بوئين ومياندشتفريدونشهر، گلپايگان، بويين و ميا

 43885 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل خدمت 
 فالورجان

 43886 آموزش هنر 1 مرد

شهرو ميمه، برخوار،  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين
 (جي) 6خميني شهر/محل خدمت اصفهان .ناحيه 

 43887 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت سميرم

 43888 آموزش هنر 1 مرد

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

 43889 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت دهاقان (سميرم سفلي )

 43890 آموزش هنر 1 مرد

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

 43891 آموزش هنر 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، 
 اردستاناردستان، نطنز/محل خدمت 

 43892 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت بن رود

 43893 آموزش هنر 1 زن
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                                      هنرگروه آزمايشي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان ادامه

ظرفيت  جنس  خدمتدانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل   عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه، 
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت برخوار

 43894 آموزش هنر 1 زن

شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 خدمت پيربكران

 43895 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت فريدون شهر

 43896 آموزش هنر 1 زن

الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس فاطمة 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت چادگان

 43897 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كاشان، آران و بيدگل، 
 اردستان، نطنز/محل خدمت آران وبيدگل

 43898 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي فالورجان و لنجان /محل 
 خدمت فوالدشهر

 43899 آموزش هنر 1 زن

شهرستانهاي چادگان، خوانسار، فريدن، پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 فريدونشهر، گلپايگان، بويين و مياندشت/محل خدمت گلپايگان

 43900 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي شهرضا، مباركه، دهاقان، 
 سميرم/محل خدمت مباركه

 43901 آموزش هنر 1 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اصفهان، شاهين شهرو ميمه،  پرديس
 برخوار، خميني شهر/محل خدمت ميمه

 43902 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي نايين، خور و بيابانك/محل 
 خدمت نائين

 43903 آموزش هنر 1 زن

 43904 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت خميني شهر -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 43905 ارتباط تصويري 1 زن تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان اصفهان/محل خدمت سميرم -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 داوطلبان بومي استان تهران مخصوص
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 43906 آموزش هنر 1 مرد  12تهران و شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

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

 43907 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهر

 43908 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 1شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان

 43909 آموزش هنر 1 مرد

مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي 
 2شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 43910 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
دماوند، رودهن، پرديس، ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، 

 كهريزك/محل خدمت پاكدشت

 43911 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
ورامين، قرچك، پاكدشت، پيشوا، جوادآباد، شهرري، فشاپويه، شهرستانهاي فيروزكوه، دماوند، رودهن، پرديس، 

 كهريزك/محل خدمت پرديس

 43912 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ت چهاردانگه شهرستانهاشهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدم

 43913 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 43914 آموزش هنر 1 مرد

آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و  پرديس نسيبه تهران (مركز
 4شميرانات/محل خدمت تهران .منطقه 

 43915 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 تان، اسالمشهر/محل خدمت اسالم شهرمالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارس

 43916 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 2مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت بهارستان 

 43917 آموزش هنر 1 زن

تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي پرديس نسيبه 
 مالرد، شهريار، قدس، رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت شهريار

 43918 آموزش هنر 1 زن

ت/محل تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانا -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 12خدمت تهران .منطقه 

 43919 ارتباط تصويري 1 زن
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 مخصوص داوطلبان بومي استان تهران ادامه

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

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

 پاكدشت

 43920 ارتباط تصويري 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي شهرستانهاي تهران و شميرانات/محل  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 16خدمت تهران .منطقه 

 43921 تصويريارتباط  1 مرد

تهران/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي مالرد، شهريار، قدس،  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 رباط كريم، بهارستان، اسالمشهر/محل خدمت مالرد

 43922 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان چهارمحال و بختياري
اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 

 43923 آموزش هنر 1 مرد  لردگان

پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت 
 كوهرنگ

 43924 آموزش هنر 1 مرد

 43925 آموزش هنر 1 مرد داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت اردلپرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 
پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل خدمت 

 عشايري چهارمحال وبختياري
 43926 آموزش هنر 1 مرد

داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل خدمت پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با 
 فارسان

 43927 آموزش هنر 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كيار، اردل/محل خدمت 
 كيار

 43928 آموزش هنر 1 زن

بومي شهرستانهاي شهر كرد، سامان، بن/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت الران

 43929 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل 
 خدمت لردگان

 43930 آموزش هنر 1 زن

بومي شهرستان لردگان و خانميرزا/محل پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان 
 خدمت خانميرزا

 43931 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي كوهرنگ، فارسان/محل 
 خدمت كوهرنگ

 43932 آموزش هنر 1 زن

استان چهارمحال و بختياري/محل خدمت تهران/ مخصوص داوطلبان بومي  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 لردگان

 43933 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي
پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 

 43934 هنرآموزش  1 مرد  شهرستانهاي بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 بيرجند، خوسف، درميان/محل خدمت بيرجند

 43935 آموزش هنر 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان جنوبي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 بيرجند

 43936 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 43937 ارتباط تصويري 1 زن  رضويه

خراسان رضوي/محل خدمت تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 طرقبه

 43938 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان
 43939 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت عشايري خوزستان

شهرستانهاي ايذه، باغملك، هفتگل، انديكا، اللي، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 مسجدسليمان/محل خدمت اللي

 43940 آموزش هنر 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آبادان، دشت آزادگان، 
 هويزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت بستان

 43941 آموزش هنر 1 زن

فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي دزفول، شوش، انديمشك، پرديس 
 شوشتر، گتوند/محل خدمت سردشت دزفول

 43942 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي آغاجاري، رامهرمز، رامشير، 
 هنديجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر بهبهان، اميديه،

 43943 آموزش هنر 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان خوزستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 مسجدسليمان

 43944 ارتباط تصويري 1 زن
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  مخصوص داوطلبان بومي استان زنجان
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخش مركزي شهرستان خدابنده/محل خدمت 
 43945 آموزش هنر 1 مرد  خدابنده

 43946 آموزش هنر 1 مرد پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان طارم/محل خدمت طارم
نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي بخشهاي پرديس 

 افشار و بزينه رود و سجاسرود شهرستان خدابنده/محل خدمت سجاسرود
 43947 آموزش هنر 1 زن

تان پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرس
 طارم/محل خدمت طارم

 43948 آموزش هنر 1 زن

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

  شهرستانهاي سمنان، سرخه، مهدي شهر/محل خدمت سمنان
 43949 آموزش هنر 1 مرد

تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران 
 شهرستانهاي شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرودسمنان

 43950 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 شهر/محل خدمت سمنانسمنان، سرخه، مهدي 

 43951 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 شاهرود، ميامي/محل خدمت شاهرودسمنان

 43952 آموزش هنر 1 زن

استان سمنان/محل خدمت شاهرودسمنانتهران/ مخصوص داوطلبان بومي  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   43953 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
  شهر/محل خدمت ايرانشهرشهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك 

 43954 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت بمپور

 43955 آموزش هنر 1 مرد

(مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي  پرديس شهيد چمران تهران
 شهرستانهاي خاش، ميرجاوه، تفتان/محل خدمت خاش

 43957 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت راسكشهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور، 

 43958 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زهك

 43959 آموزش هنر 1 مرد

(مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان پرديس شهيد چمران تهران 
 و بلوچستان/محل خدمت عشايري سيستان وبلوچستان

 43960 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 ، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت الشارشهرستانهاي ايرانشهر، دلگان، بمپور

 43961 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
 شهرستانهاي زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت هيرمند

 43962 آموزش هنر 1 مرد

(مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس نسيبه تهران
 ايرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج، الشار، نيك شهر/محل خدمت ايرانشهر

 43963 آموزش هنر 1 زن

رستانهاي پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شه
 سراوان، سيب سوران، مهرستان، گلشن(جالق)/محل خدمت بم پشت

 43964 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت بنجار

 43965 آموزش هنر 1 زن

نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي  پرديس
 زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت زابل

 43966 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 
 زابل، زهك، هامون، نيمروز، هيرمند/محل خدمت نيمروز

 43967 آموزش هنر 1 زن

تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و بلوچستان/محل خدمت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
 2زاهدان .ناحيه 

 43968 ارتباط تصويري 1 زن

تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه 
  بهار، كنارك، نيكشهر، قصرقند، زرآباد/محل خدمت پالنشهرستانهاي چاه

 43956 آموزش هنر 1 مرد



 
 

57 
 

  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                                      هنرگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان فارس
ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته

كدرشته 
  محل

اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، پرديس شهيد باهنر اصفهان/ 
  سروستان، شيراز، كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كوار

 43969 آموزش هنر 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي سپيدان، ارسنجان، خرامه، 
 كوار، مرودشت، بيضا، زرقان/محل خدمت كوارسروستان، شيراز، 

 43970 آموزش هنر 1 زن

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي اقليد، آباده، بوانات، 
 پاسارگاد، خرم بيد، سرچهان/محل خدمت اقليد

 43971 آموزش هنر 1 زن

2تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت شيراز.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي   43972 ارتباط تصويري 1 مرد
تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان فارس/محل خدمت خشت  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 وكمارج
 43973 ارتباط تصويري 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان قزوين

 43974 آموزش هنر 1 مرد  2تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه پرديس عالمه اميني 
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 1قزوين/محل خدمت قزوين ناحيه 
 43975 آموزش هنر 1 زن

 بومي استان قممخصوص داوطلبان 

 43976 آموزش هنر 1 مرد  پرديس شهيد باهنر اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآباد
 43977 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .كهك (نوفل لوشاتو)

 43978 آموزش هنر 1 زن مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت جعفرآبادپرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ 
 43979 ارتباط تصويري 1 مرد 4تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان قم/محل خدمت قم .ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان كردستان

 43980 آموزش هنر 1 مرد  با داوطلبان بومي شهرستانهاي بانه، سقز/محل خدمت بانه پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي 

 مريوان، سروآباد/محل خدمت مريوان
 43981 آموزش هنر 1 زن

 كرمانشاهمخصوص داوطلبان بومي استان 

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
1  

 43982 آموزش هنر 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
2 

 43983 آموزش هنر 1 مرد

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 
3 

 43984 آموزش هنر 1 مرد

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 2كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 43985 آموزش هنر 1 زن

پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 
 3كرمانشاه/محل خدمت كرمانشاه .ناحيه 

 43986 آموزش هنر 1 زن

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

 43987 ارتباط تصويري 1 مرد

 مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
  شهرستانهاي گرگان، كردكوي، بندر گز/محل خدمت گرگان

 43988 آموزش هنر 1 مرد

تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي پرديس شهيد چمران 
 شهرستانهاي آزادشهر، راميان، علي آباد، مينودشت/محل خدمت علي آباد

 43989 آموزش هنر 1 مرد

 43990 ارتباط تصويري 1 مرد تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان/محل خدمت گرگان -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 
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  1401 سراسري سالآزمون  گروه هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                                      هنرگروه آزمايشي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان

ظرفيت  جنس  دانشگاه يا پرديس محل تحصيل/ محل خدمت  عنوان رشته
كدرشته 
  محل

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي 
  خدمت اليگودرزشهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، درود/محل 

 43991 آموزش هنر 1 مرد

پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي ازنا، بروجرد، اليگودرز، 
 درود/محل خدمت بروجرد

 43992 آموزش هنر 1 زن

 43993 ارتباط تصويري 1 مرد دورود تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان لرستان/محل خدمت -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

 مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران

 43994 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان مازندران/محل خدمت نكاء -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي
شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي 

  مركزي/محل خدمت آشتيان
 43995 آموزش هنر 1 مرد

پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان 
 مركزي/محل خدمت زرنديه

 43996 آموزش هنر 1 مرد

عالي شهداي مكه تهران)/ مخصوص داوطلبان بومي استان پرديس شهيد چمران تهران (مركز آموزش 
 مركزي/محل خدمت محالت

 43997 آموزش هنر 1 مرد

 43998 آموزش هنر 1 زن پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ مخصوص داوطلبان بومي استان مركزي/محل خدمت شازند(سربند)

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

 43999 ارتباط تصويري 1 مرد  تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان/محل خدمت قشم -شهيد رجايي دانشگاه تربيت دبير 

 مخصوص داوطلبان بومي استان همدان

پرديس عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستانهاي رزن، درگزين/محل خدمت قروه 
  درجزين

 44000 آموزش هنر 1 مرد

 44001 آموزش هنر 1 مرد 2عالمه اميني تبريز/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان همدان/محل خدمت همدان .ناحيه پرديس 
پرديس نسيبه تهران (مركز آموزش عالي شهيد شرافت تهران)/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان 

 1همدان/محل خدمت همدان .ناحيه 
 44002 آموزش هنر 1 زن

 مخصوص داوطلبان بومي استان يزد

 44003 آموزش هنر 1 مرد  2پرديس شهيد باهنر اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه 
2پرديس فاطمة الزهراء(س) اصفهان/ اولويت پذيرش با داوطلبان بومي شهرستان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه   44004 آموزش هنر 1 زن

 44005 ارتباط تصويري 1 مرد 2تهران/ مخصوص داوطلبان بومي استان يزد/محل خدمت يزد.ناحيه  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 

  
   


