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 بنام خدا
 گروه آزمايشي هنرداراي شرايط خاص هاي تحصيلي رشته و طراحيآزمون عملي زمان و مكان برگزاري  اعالمالعيه اط

 1401 آزمون سراسري سالدر

سال  29/03/1401پيرو اطالعيه مورخ  سري  سرا شركت در آزمون  سيله بدين، 1401درخصوص پرينت كارت  ضياننظر  و مجموعه  متقا

شته شي ر شرايط خاص گروه آزماي صيلي داراي  شامل: هاي تح شيهنر  صويرينقا لباس، پارچه، طراحي، طراحي، آموزش هنر، ارتباط ت

شي، بازيگري، طراحي ،صنعتي، كتابت و نگارگريطراحي سيقي ايراني، ادبيات نماي سازي، مو سكي، آهنگ صحنه، نمايش عرو

فوق را كه داراي آزمون عملي  سال سراسري عالــــي در آزمون آموزش ا و مؤسساتدانشگاههــــ سازي و عكاسيموسيقي جهاني، مجسمه

 : جلب مي نمايد زير نكات بههستند، 

حاضر بودند و از  08/04/1401چهارشنبه مورخ روز در جلسه آزمون صبح  كه متقاضيان گروه آزمايشي هنر ازمنحصراً  آزمون عملي -1

هاي تحصيلي مربوط در مندي خود را با پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي و طراحي رشتهعالقه 11/04/1401لغايت  05/04/1401تاريخ 

 بعمل خواهد آمد.  ،اندرساني اين سازمان اعالم نموده درگاه اطالع

رت تمايل الزم است پس از اند، درصو)در بخش پذيرش با آزمون( شده هاي تحصيلي فوقافرادي كه متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته -2

رساني اين سازمان در شوند، با مراجعه به درگاه اطالعهايي كه براساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته مياعالم نتايج اوليه با توجه به دوره

آزمون درهر اولويتي كه عالقه دارند هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته اين محلانتخاب كدرشتهقرر )دهه دوم مردادماه( نسبت به زمان م

 اقدام نمايند.

اند، بايد در زمان اعالم شده در اين اطالعيه كارت آزمون عملي و يا طراحي متقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده -3

مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي، در و يا توضيحات اين سازمان پرينت نموده و طبق آدرس  درگاه اطالع رسانيخود را از طريق 

 زمان مقرر به محل برگزاري آزمون عملي مراجعه نمايند. 

 ،اندهاي تحصيلي مربوط شدهآن دسته از افرادي كه با توجه به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي، متقاضي دو مجموعه از رشتهتبصره: 

  مجموعه اقدام نمايند. دو نسبت به پرينت كارت براي هر ،هاي ذيربطهر يك از مجموعهبايست به منظور شركت در مي

اقدام نموده و به هر دليل موفق به دريافت  در موعد مقررهاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي افرادي كه متقاضي رشته -4

بايست ن عملي، ميباشند، در صورت دارا بودن شرايط آزمورساني اين سازمان نميالعكارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از درگاه اط

هاي زاري آزمون عملي و متقاضيان رشتهدر روزهاي برگ (بند ب)هاي متقاضيان رشتهدو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر،  با همراه داشتن

آزمون به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل  در دريافت كارت شركتبراي  يك روز قبل از آزمون (بند الف)

 اعالم شده، مراجعه نمايند.  برگزاري آزمون براساس برنامه زماني

طراحي صنعتي و کتابت و ، طراحي پارچه، طراحي لباس،آموزش هنر، صويري، ارتباط تنقاشيتحصيلي  هايرشته -الف

  نگارگري:
 23/05/1401در اطالعيه مورخ  آزمون برگزاريمراكز استان برگزار خواهد شد كه اسامي استان كز امر برخي ازدر آزمون طراحي اين رشته ها  -1

 .از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر خواهد شد

از طريق  27/05/1401مورخ  پنجشنبهلغايت  26/05/1401 چهارشنبه مورخ روز از هااين رشته كارت شركت در آزمون متقاضيان -2 

ويري و آموزش نقاشي، ارتباط تصهاي عملي رشته ، در آزموناست . متقاضيان الزمخواهد بوداين سازمان قابل پرينت  درگاه اطالع رساني

كه  كتابت و نگارگري طراحي صنعتي ورشته متقاضيان و  28/05/1401جمعه مورخ روز  صبحكه  طراحي پارچه و طراحي لباس هنر،

در صورت مشاهده مغايرت و يا اشكال در كارت شركت در آزمون،  .شود، شركت نمايندبرگزار مي 28/05/1401روز جمعه مورخ  بعدازظهر

بعدازظهر به نماينده رفع  18:00 تا 14:00 ظهر و از ساعت 12:00 تاصبح  8:00ز ساعت ا 27/05/1401پنج شنبه مورخ  روزتوانند در مي

ي رفع نقص و آدرس باجه هابرگزاري آزمون  شهرستاننام  هاي رفع نقص كارت شركت در آزمون مراجعه نمايند.باجهنقص اين سازمان مستقر 

 خواهد شد.اعالم  23/05/1401در اطالعيه مورخ 

 لباس:پارچه، طراحي ش هنر، طراحيتصويري، آموز ، ارتباطنقاشيوسايل مورد نياز آزمون عملي رشته نكات مهم و  -3

در جلسه امتحان به هر داوطلب يك دفترچه شامل يك سوال طراحي داده مي شود و داوطلبان بايد در همان دفترچه طراحي كنند. مدت زمان 

 دقيقه مي باشد.  210اجراي طرح 
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، كوچك ، گونيايكشخط-و تراش كنپاك-و نرم طراحي و اتود( پررنگ-سياه-)رنگي مدادهاي A3تخته شاسي به ابعاد  :وسايل مورد نياز

 شود.ي. طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه ارزيابي ميكاغذهايپرگار و گيره

 30راي درجلسه امتحان دو دفترچه سوال شامل يك دفترچه تستي دا: طراحي صنعتيوسايل مورد نياز آزمون عملي نكات مهم و  -4

سوال  8داراي  عملي(-دقيقه در پاسخنامه به سواالت پاسخ دهد و يك دفترچه سوال )پروژه تشريحي 30سوال كه داوطلب مي بايست در مدت 

دقيقه  210عملي(-)تستي و تشريحي دقيقه در دفترچه به سواالت پاسخ دهد و مدت زمان اجراي آزمونها 180كه داوطلب مي بايست در مدت 

 مي باشد. 

، كوچك ، گونيايكشخط-و تراش كنپاك-و نرم طراحي و اتود( پررنگ-سياه-)رنگي مدادهاي A3تخته شاسي به ابعاد  :وسايل مورد نياز

 ي. كاغذهايپرگار و گيره

سوال داده مي شود كه  2در جلسه امتحان به هر داوطلب يك دفترچه شامل : وسايل مورد نياز رشته كتابت و نگارگرينكات مهم و  -5

 دقيقه در همان دفترچه به سواالت پاسخ دهد.  210داوطلب مي بايست در مدت 

 را در جلسه آزمون همراه داشته B6و  B2  ،B4، مدادهاي طراحي A3كن نرم، تخته شاسي به ابعاد خودكار، مداد و پاك :وسايل مورد نياز

با توجه به اينكه به طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري نمايند. باشند و 

 . آنها را پاك نكنند متقاضيانشود، الزم است آنها توجه مي

شته صيلي ب( ر شي، بازيگري، طرهاي تح صحنه، نمايش اادبيات نماي سيقي حي  سيقي ايراني، مو سازي، مو سكي، آهنگ عرو

  :سازي و عكاسيجهاني، مجسمه
رساني اين اطالع درگاهاز طريق هر رشته برگزاري آزمون  روزساعت قبل از  48« ب»بند هاي پرينت كارت براي متقاضيان رشته

زير ول ابر اساس جد مذكورهاي برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشتهرفع نقص و محل و زمان . بل دريافت خواهد بودقا سازمان
 برگزار خواهد شد. منحصراً در شهر تهران هاآزمون عملي اين رشته. باشدمي

مرحله اجباري و  برگزار مي شود. حضور داوطلبان در هر دو طراحي و حجم سازيآزمون در دو مرحله  :سازيرشته مجسمه  -1

سي در قطع  شا ست تخته  ضروري ا شد.  صراف و غيبت در آزمون تلقي خواهد  شركت در يكي از آزمونها به منزله ان ، مداد A3عدم 

B4  وHB ــانت 30خط كش فلزي تراش، مدادكن و پاك ــنامهيس ــناس ــه آزمون همراه  ، كارت آزمون و كارت ملي يا ش را در جلس

 هاي بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند. به منظور رعايت پروتكل باشند. داشته

 خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته
محل رفع نقص و 

 برگزاري

مجسمه 
 سازي

 30/8از ساعت:  «حالف تا »ف وحر 30/04/1401پنجشنبه   خواهران:
 30/13از ساعت:  «خ تا ف»  فوحر

 30/8از ساعت:  «ق تا ي»ف وحر 31/04/1401جمعه   خواهران:
 30/13از ساعت  31/04/1401جمعه  :برادرانهمه  

خيابان انقالب  –تهران 
روبروي -خيابان قدس

درب -خيابان طالقاني
 -دانشگاه تهران شرقي

هنرهاي زيبا  دانشكدگان
دانشكده هنرهاي ،

 تجسمي 
 

سكي -2 صحنه و نمايش عرو شي، بازيگري، طراحي  شته ادبيات نماي ــت رزومه :ر و نمونه فعاليتهاي  ي كامل مكتوبالزم اس

سنامه شنا شته هنري، كارت آزمون و كارت ملي يا  سه آزمون همراه دا شند. را در جل شتي، از به منظور رعايت پروتكل با هاي بهدا

شد.آزمون امكان تهيه مواد خوراكي مهيا نميآوردن همراه خودداري نمايند. در محل  شته  با طراحي آوردن ماكت براي داوطلبان ر

ـــتهصحححنه اي كوتاه به عالوه بر مدارك فعاليتهاي هنري و ادبي، مي توانند قطعه بازيگري ، امتياز يا نمره اي ندارد. داوطلبان رش

صورت لزوم ارائه نمايند. ضاوت قرار  عروسكينمايش  صورت مونولوگ را آماده تا در  صاحبه عملي مورد ق شده در م از پيش آماده 

 نخواهد گرفت.
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 خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته
محل رفع نقص و 

 برگزاري

 ادبيات نمايشي

  30/7از ساعت  ب-ف الفوحر  06/05/1401پنجشنبه : خواهران

  30/7از ساعت  خ-ح-چ-ج-ث-ت-پ فوحر  07/05/1401: جمعه خواهران

  30/7از ساعت ش -س-ژ-ر ز-ذ -ف دوحر  08/05/1401: شنبه خواهران

  30/7از ساعت  ف-غ-ع -ظ-ط-ض-صف وحر  09/05/1401شنبه يك: خواهران

  30/7از ساعت  م-ل-گ-ک-قف وحر  10/05/1401شنبه دو: خواهران

  30/7از ساعت  ي-ه-و-نف وحر  11/05/1401شنبه سه : خواهران

  30/7از ساعت ج -ث-ت-پ-ب -الف ف وحر  12/05/1401شنبه چهار: برادران

  30/7از ساعت  ز-ر-ذ -د-خ-ح-چف وحر  13/05/1401 پنجشنبه: برادران

  30/7از ساعت  ک-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-سف وحر  14/05/1401 جمعه: برادران

  30/7از ساعت  ي-ه-و-ن م-ل-گف وحر  15/05/1401شنبه : برادران

خيابان انقالب  –تهران 
روبروي -خيابان قدس

درب -خيابان طالقاني
 -شرقي دانشگاه تهران

دانشكدگان هنرهاي زيبا 
گروه آموزشي هنرهاي 

 نمايشي 

 بازيگري

 11حرف ب از ساعت  30/7حرف الف از ساعت   06/05/1401پنجشنبه : خواهران

 11خ از ساعت -ح-ف چوحر 30/7ج از ساعت -ث-ت-پف وحر  07/05/1401: جمعه خواهران

 11س از ساعت -ژ-ف زوحر 30/7ر از ساعت -ذ -ف دوحر  08/05/1401: شنبه خواهران

 11از ساعت  غ-عف وحر 30/7از ساعت  ظ-ط-ض-ص-شف وحر  09/05/1401شنبه يك: خواهران

 11از ساعت  ل-گ ف وحر 30/7از ساعت  ک-ق-فف وحر  10/05/1401شنبه دو: خواهران

 11از ساعت  ي -هف وحر 30/7از ساعت  و-ن-مف وحر  11/05/1401شنبه سه : خواهران

 11از ساعت  ث-ت-پف وحر 30/7از ساعت  ب-الف ف وحر  12/05/1401شنبه چهار: برادران

از  س-ژ-ز-ر-ذف وحر 30/7از ساعت  د-خ-ح-چ-جف وحر  13/05/1401 پنجشنبه: برادران
 11ساعت 

از  ق-ف-غف وحر 30/7از ساعت  ع-ظ-ط-ض-ص-شف وحر  14/05/1401 جمعه: برادران
 11ساعت 

 11از ساعت  ي-ه-و-نف وحر 30/7از ساعت  م-ل-گ-کف وحر  15/05/1401شنبه : برادران

 طراحي صحنه

  30/7از ساعت  ب-ف الفوحر  06/05/1401پنجشنبه : خواهران

  30/7از ساعت  خ-ح-چ-ج-ث-ت-ف پوحر  07/05/1401: جمعه خواهران

  30/7از ساعت ش -س-ژ-ر ز-ذ -ف دوحر  08/05/1401: شنبه خواهران

  30/7ساعت از ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-صف وحر 09/05/1401شنبه يك: خواهران

  30/7از ساعت  م-ل-گ-کف وحر  10/05/1401شنبه دو: خواهران

  30/7از ساعت  ي-ه-و-نف وحر  11/05/1401شنبه سه : خواهران

  30/7از ساعت ت -پ-ب -الف ف وحر  12/05/1401شنبه چهار: برادران

  30/7از ساعت  س-ژ-ز-ر-ذ -د-خ-ح-چ-ج -ثف وحر  13/05/1401 پنجشنبه: برادران

  30/7از ساعت ق -ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-شف وحر  14/05/1401 جمعه: برادران

  30/7از ساعت  ي-ه-و-ن م-ل-گ-کف وحر  15/05/1401شنبه : برادران

نمايش 
 عروسكي

  30/7حرف الف از ساعت   06/05/1401پنجشنبه : خواهران

  30/7از ساعت چ -ج-ث-ت-پ-بف وحر  07/05/1401: جمعه خواهران

  30/7ر از ساعت -ذ -د-خ-حف وحر  08/05/1401: شنبه خواهران

  30/7از ساعت  ف-غ-ع -ظ-ط-ض-ص-ش-س-ژ-ف زوحر  09/05/1401شنبه يك: خواهران

  30/7از ساعت  ل-گ-ک-قف وحر  10/05/1401شنبه دو: خواهران

  30/7از ساعت  ي-ه-و-ن-مف وحر  11/05/1401شنبه سه : خواهران

  30/7از ساعت د -خ-ح-چ-ج -ث-ت-پ-ب-الفف وحر  12/05/1401شنبه چهار: برادران

  30/7از ساعت س -ژ-ز-ر-ذف وحر  13/05/1401 پنجشنبه: برادران

  30/7از ساعت  ط-ض-ص-شف وحر  14/05/1401 جمعه: برادران

 30/7از ساعت  ي-ه-و-ن م-ل-گ ک-ق-ف-غ-ع-ظف وحر  15/05/1401شنبه : برادران
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به منظور رعايت  باشند. را در جلسه آزمون همراه داشته كارت آزمون و كارت ملي يا شناسنامهضروري است داوطلبان  رشته عكاسي: -3

 خودداري نمايند. راههاي بهداشتي، از آوردن همپروتكل

 خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته
محل رفع نقص و 

 برگزاري

 عكاسي

ساعت  «)براي مثال اژدري( تا اژ )براي مثال ابتهاج(اب »ف وحر -4/05/1401شنبه  سه خواهران:
)براي مثال كا»ف وحر - 10ساعت  «)براي مثال اقوام( تا اق )براي مثال اسايي( اس»ف وحر – 30/8

 «ثتا  پ»ف وحر -30/13ساعت  «ب»حرف  –11ساعت  «)براي مثال ايمني(ايتا  اكبرابادي(
  16ساعت  «ج تا چ»ف وحر -15ساعت 

 -30/10ساعت از  «خ»حرف  – 30/8ساعت  از «ح»حرف  -05/05/1401 چهارشنبه خواهران:
حرف س  -15ساعت  «ز تا ژ»ف وحر -30/13ساعت  از «ر»حرف  –30/11ساعت از «ذتا  د»ف وحر

 16از ساعت 

ساعت  از «ضتا  ص»ف وحر – 30/8ساعت  از «ش»حرف  -06/05/1401شنبه پنج خواهران:
از ساعت  «غ تا ف»ف وحر -30/13ساعت از  «ع»حرف  – 30/11ساعت از «ظتا  ط»ف وحر 30/10
30/15 

از ساعت  «م حتا گ »ف وحر – 30/8ساعت  از «كتا  ق»ف وحر -07/05/1401 جمعه خواهران:
  30/15ساعت  «م يتا  م م»ف وحر -30/13از ساعت  «م خ تا م ل»ف وحر -30/10

  11از ساعت  «يتا  و»ف وحر – 30/8ساعت از  «ن»ف وحر -08/05/1401شنبه  خواهران:

از ساعت  «پ تا ج»ف وحر – 30/13ساعت از  «بتا  الف» فوحر -08/05/1401شنبه برادران: 
30/15  

از ساعت  «ز تا ع»ف وحر – 30/8از ساعت  «چ تا ر»ف وحر -09/05/1401يكشنبه برادران: 
  30/15از ساعت  «م تا ي»ف وحر -30/13از ساعت  «غ تا ل»ف وحر-30/10

خيابان  –تهران 
-انقالب خيابان قدس
روبروي خيابان 

درب شرقي -طالقاني
 -دانشگاه تهران

دانشكدگان هنرهاي 
دانشكده هنرهاي -زيبا 

 تجسمي 
 

: هارموني به صورت كتبي شامل يك سوال باس شماره گذاري شده بخش اول برگزار خواهد شد: بخش 3 آزمون در ي:آهنگسازرشته  -4

 -: بخش دوم؛ ايسوال چهارگزينه 15ت كتبي سازشناسي ايراني و جهاني به صور -)اعم از دومينانت، فرعي و ثانوي(تا پايان آكوردهاي هفتم 

بخش  ؛)تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك(شنوايي  –تركيبي و ساده( متر خواني  ريتم )خواندن ملودي درگامهاي ماژور و مينور، سرايش

ــتاندارد يكي تنها يك قطعه ازپيانو: اجراي  سوم: ــيك و رمانتيك يا مدرنورهاز د رپرتوار اس ــازي  -هاي باروك، كالس : ارائه پارتيتور و آهنگس

تعيين نوبت  با توجه به تاريخ تعيين شده جهت ضمناً اجراي قطعه اي به فرم دوبخشي براي پيانو كه از قبل توسط داوطلب ساخته شده است.

  آزمون در محل حوزه حضور داشته باشند.روز برگزاري ( 7:30)از ساعت آزمون 

 خانوادگي( آزمون )به ترتيب حرف اول نام  مراجعه براي زمان نام رشته
محل رفع نقص و 

 برگزاري

 آهنگسازي

 8ساعت  06/05/1401آهنگسازي: پنجشنبه تشريحي شروع آزمون 
 آهنگسازي:عملي و شروع آزمون برادران و خواهران صبح براي تمامي 

بعد از آزمون  1401 /06/05پنجشنبه  «الف تا ظ»حروف  خواهران:
 تشريحي

 1401 /07/05جمعه  «ع تا ي»حروف  خواهران:

 1401 /07/05جمعه  «الف تا خ»حروف   برادران:

 1401 /08/05روز شنبه  «د تا ي»حروف   برادران: 

خيابان انقالب  –تهران 
روبروي -خيابان قدس

درب -خيابان طالقاني
 -شرقي دانشگاه تهران

دانشكدگان هنرهاي زيبا 
 ،گروه موسيقي
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 ريتمهاي ماژور و مينور، سرايش )خواندن ملودي در گام - :بخش اول: برگزار خواهد شد بخش 2 آزمون در رشته موسيقي جهاني: -5

 پيانو يا گيتار يا يكي از سازهاي اركستراجراي  - :بخش دومشنوايي )تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك((.  -تركيبي و ساده(متر  :خواني

همراهي پيانو براي متقاضيان غير از پيانو و  - هاي باروك، كالسيك و رومانتيكاجراي سه قطعه از دوره -(ايكوبهسازهاي  غيرازسمفونيك )به 

به دشيفراژ )براي سازهاي پيانو و گيتار اجراي يك قطعه  -)تامين نوازنده پيانوي همراهي كننده بر عهده داوطلب است(  -گيتار الزامي است.

)بدون استفاده از  كالسيك و رومانتيك(، از حفظ ،. نوازندگان پيانو و گيتار ملزم به اجراي رپرتوار )دوره هاي باروكصورت دشيفر الزامي است(

روز برگزاري آزمون در محل حوزه حضور داشته ( 7:30)از ساعت تعيين نوبت آزمون  با توجه به تاريخ تعيين شده جهت ضمناًباشند. نت( مي

 باشند.

 خانوادگي( آزمون )به ترتيب حرف اول نام  مراجعه براي زمان نام رشته
محل رفع نقص و 

 برگزاري

 موسيقي جهاني

  09/05/1401يكشنبه  «الف تا س»حروف   خواهران:

 10/05/1401دوشنبه  «ش تا ي»حروف   خواهران:
  10/05/1401دوشنبه  «الف»حرف   برادران:

 11/05/1401سه شنبه  «ب تا ي»حروف   برادران:

خيابان انقالب  –تهران 
روبروي -خيابان قدس
درب شرقي -خيابان طالقاني
دانشكدگان  -دانشگاه تهران
 ،گروه موسيقيهنرهاي زيبا 

 

هاي ماژور، خواندن ملودي درگام)خواندن و شنوايي سرايش -:بخش اول: برگزار خواهد شد بخش 2 آزمون در  رشته موسيقي ايراني: -6

ساده( ريتم خواني:ايراني،  هايملودي مينور يا مد صل ملوديك  -متر تركيبي و  شخيص فوا سازهاي  -:بخش دوم( شنوايي )ت اجراي يكي از 

به انتخاب )يا دو دستگاه( از حفظ و دو آواز  دستگاه واجراي يك  -موسيقي سنتي ايراني )تار، سه تار، سنتور، ني، كمانچه، قانون، عود، قيچك(

از رپراتوار و اجراي دو قطعه  )ميرزاعبداهلل، آقاحســـينقلي، علي اكبرشـــهنازي، ابوالحســـن صـــبا، عبداهلل دوامي( داوطلب از يكي از رديف هاي

سنتي ايراني سيقي  سيك مو شده جهت ضمناً. كال ساعت تعيين نوبت آزمون  با توجه به تاريخ تعيين  روز برگزاري آزمون در محل ( 7:30)از 

  حوزه حضور داشته باشند.

 محل رفع نقص و برگزاري خانوادگي( زمان مراجعه براي آزمون )به ترتيب حرف اول نام  نام رشته

 موسيقي ايراني

 12/05/1401شنبه  چهار «قالف تا »حروف   خواهران:

 13/05/1401شنبه پنج «تا ي ک»حروف   خواهران:

 13/05/1401پنجشنبه  «الف تا ر»حروف   برادران:

 14/05/1401روز جمعه  «ز تا ي»حروف   برادران:

خيابان انقالب  –تهران 
روبروي -خيابان قدس
درب شرقي -خيابان طالقاني
دانشكدگان  -دانشگاه تهران
 ،گروه موسيقيهنرهاي زيبا 

 

 : )بندهاي الف و ب( هاي مندرج در جداول فوقنكات کلي براي همه متقاضيان رشته  ج(

ضيان مي -1 ست در زمان مقرر در همه متقا شتهباي شته و يا ر شريحي و يا عملي ر صيلي مورد عالقه خود آزمون ت هاي تح

هاي عملي و طراحي و درس تخصححصححي هر رشححته قابل تمديد، تكرار و يا برگناري آن شححركت نمايندب بديهي اسححت آزمون

 باشدببصورت انفرادي براي هيچ متقاضي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي

 لهيوسح هرگونه و بوک نت جر،يپ، همراه تلفن جنوه، كتاب، از اعم ياضحا  ليوسحا آوردن اجازه متقاضحيان از کي چيه -2

 ب ندارند را( در اين اطالعيه شده خواسته موارد جن به) رهيغ و يعكسبردار اي و يلمبرداري  نيدورب به مجهن يكيالكترون

 متفرقه ريتصاو( شد خواهد داده متقاضيان به آزمون جلسه در كه ييآنها جن به) كاغذ ،يطراح كتاب هرگونه از استفاده -3

 به كمک و پاسخ و پرسش نوع هر گران،يد كار يرو بر يسركش زدن، قدم پروژه، انجام نيح در همچنين و آزمون، جلسه در

 ب شد خواهد محسوب تقلب عنوان به آن انجام صورت در و نبوده مجاز گرانيد
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اسححتفاده از وسححايلي نمير ماژيک، اک هاي الكلي و تينري، روان نويا، راپيد، رني هاي پودري و مايو، خودنويا،  -4

 گراف، آبرني، رني گواش، مركب و ساير وسايل مشابه خودداري شودب 

 باست ممنوع يحيتشر اي يعمل پروژه يرو بر متفرقه مصالح كردن نصب و چسباندن كردن، كواژ هرگونه -5

منمور رعايت پروتكل هاي بهداشححتي، از آوردن همراه خودداري نمايندب و در محل آزمون امكان تهيه مواد خوراكي به  -6

 باشدبمهيا نمي

 باشدبهمراه داشتن ماسک سه ايه )غير  يلتردار( براي همه متقاضيان النامي مي -7

 


