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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5ما (كد ضريب مجموعه هنرهاي نمايشي و سين - 1357ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 پرديس خودگردان 26077  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  بازيگري 17 - 
 غيرانتفاعي 26078  تبريز -انتفاعي نبي اكرم(ص) موسسه غير بازيگري 20 - 
 غيرانتفاعي 26079  گرگان -موسسه غيرانتفاعي المعي گرگاني بازيگري 20 - 

 ) 6مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26080  مي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسال كنندگي گرايش نمايشيتهيه 3 -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26081  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش نمايشيتهيه 4 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26082  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 4 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 

 روزانه 26083  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 4 - فقط مرد -يط در انتهاي دفترچه شرا
 روزانه 26084  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26085  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران گرايش نمايشي كنندگيتهيه 6 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26086  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگي گرايش مستندتهيه 7 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26087  اسالمي ايراندانشگاه صدا و سيماي جمهوري  كنندگي گرايش آموزشيتهيه 5 - شرايط در انتهاي دفترچه

 ) 7مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26088  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 5 -  فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26089  دا و سيماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه ص راديو گرايش نويسندگي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26090  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 7 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 روزانه 26091  ماي جمهوري اسالمي ايراندانشگاه صدا و سي كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 3 - فقط زن -شرايط در انتهاي دفترچه 
 نوبت دوم 26092  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران راديو گرايش نويسندگي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
دومنوبت  26093  دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران كنندگيراديو گرايش سردبيري و تهيه 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  

 ) 1مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26094  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 5 -  

 روزانه 26095  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26096  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
 روزانه 26097  دانشگاه هنر رك (انيميشن)تصوير متح 12 - 
 نوبت دوم 26098  دانشگاه تهران تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 

 پرديس خودگردان 26099  دانشگاه تربيت مدرس تصوير متحرك (انيميشن) 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 تصوير متحرك (انيميشن) 3 - 
دگردان دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 26100  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26101  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  تصوير متحرك (انيميشن) 12 - 
 غيرانتفاعي 26102  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 
 غيرانتفاعي 26103  رويان نور -موسسه غيرانتفاعي مازيار  وير متحرك (انيميشن)تص 20 - 
 غيرانتفاعي 26104  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  تصوير متحرك (انيميشن) 20 - 

 ) 2مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26105  تهران -واهران) دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خ ارتباط تصويري - 7  فقط زن

ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل 
 روزانه 26106  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 8 - در وزارت آموزش و پرورش

 روزانه 26107  دانشگاه تربيت مدرس ارتباط تصويري 5 - 
 روزانه 26108  رسدانشگاه تربيت مد ارتباط تصويري 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26109  دانشگاه تهران ارتباط تصويري 4 - 
 روزانه 26110  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 8 - 

 روزانه 26111  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26112  دانشگاه نيشابور ارتباط تصويري 8 - 
 روزانه 26113  دانشگاه هنر ارتباط تصويري 12 - 
 روزانه 26114  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 10 - 

 نوبت دوم 26115  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  ارتباط تصويري - 3 فقط زن
 نوبت دوم 26116  تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي  ارتباط تصويري 8 - 
 نوبت دوم 26117  نشگاه تهراندا ارتباط تصويري 4 - 
 نوبت دوم 26118  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 4 - 

 نوبت دوم 26119  تهران -دانشگاه شاهد  ارتباط تصويري 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26120  دانشگاه هنر اصفهان ارتباط تصويري 2 - 

 پرديس خودگردان 26121  دانشگاه تربيت مدرس ويريارتباط تص 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 ارتباط تصويري 4 - 
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 

 پرديس خودگردان 26122  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26123  دانشگاه سمنان ارتباط تصويري 5 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26124  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  ارتباط تصويري 12 - 
 غيرانتفاعي 26125  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ارتباط تصويري 20 - 



 
 

 374  

 

  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 2مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  گرايشعنوان رشته /  نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26126  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26127  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26128  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26129  ساوه -موسسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26130  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  ارتباط تصويري 20 - 
اعيغيرانتف 26131  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  ارتباط تصويري 20 -   
 غيرانتفاعي 26132  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26133  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26134  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26135  رويان نور -زيار موسسه غيرانتفاعي ما ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26136  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26137  تبريز -موسسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص)  ارتباط تصويري 20 - 
فاعيغيرانت 26138  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  ارتباط تصويري 20 -   
 غيرانتفاعي 26139  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26140  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر ارتباط تصويري 20 - 
 غيرانتفاعي 26141  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ارتباط تصويري 20 - 

 ) 3طراحي (كد ضريب  مجموعه هنرهاي تصويري و - 1358
 روزانه 26142  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 -  

 روزانه 26143  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 10 - شرايط در انتهاي دفترچه
 روزانه 26144  دانشگاه نيشابور تصويرسازي 8 - 
 روزانه 26145  دانشگاه هنر تصويرسازي 12 - 
 روزانه 26146  ندانشگاه هنر اصفها تصويرسازي 16 - 
 نوبت دوم 26147  دانشگاه تهران تصويرسازي 4 - 

 نوبت دوم 26148  تهران -دانشگاه شاهد  تصويرسازي 5 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26149  دانشگاه هنر اصفهان تصويرسازي 2 - 
 پرديس خودگردان 26150  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  تصويرسازي 12 - 
 غيرانتفاعي 26151  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26152  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26153  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26154  نوشهر -ل الملك موسسه غيرانتفاعي كما تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26155  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تصويرسازي 20 - 
 غيرانتفاعي 26156  خميني شهر اصفهان -موسسه غيرانتفاعي فيض االسالم  تصويرسازي 20 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26157  تهران -الزهرا(س) (ويژه خواهران)  دانشگاه نقاشي - 21  فقط زن

 روزانه 26158  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 6 - 
 روزانه 26159  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26160  دانشگاه تهران نقاشي 4 - 
 روزانه 26161  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - 

 روزانه 26162  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 15 - انتهاي دفترچه شرايط در
 روزانه 26163  دانشگاه نيشابور نقاشي 8 - 
 روزانه 26164  دانشگاه هنر نقاشي 24 - 
 روزانه 26165  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 16 - 
 روزانه 26166  دانشگاه يزد نقاشي 6 - 

 نوبت دوم 26167  تهران -(ويژه خواهران)  دانشگاه الزهرا(س) نقاشي - 9 فقط زن
 نوبت دوم 26168  دانشگاه تهران نقاشي 4 - 
 نوبت دوم 26169  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 6 - 

 نوبت دوم 26170  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
منوبت دو 26171  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي 2 -   
 نوبت دوم 26172  دانشگاه يزد نقاشي 2 - 

 پرديس خودگردان 26173  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  نقاشي 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26174  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  نقاشي 24 - 
 غيرانتفاعي 26175  تهران -تفاعي سوره دانشگاه غيران نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26176  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ  نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26177  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26178  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر نقاشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26179  شيراز -يرانتفاعي هنر موسسه غ نقاشي 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 5مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
دوره تحصيلي  تحصيل

دوم  اول
 روزانه 26180  دانشگاه تهران عكاسي 4 -  
 روزانه 26181  دانشگاه هنر عكاسي 12 - 
 نوبت دوم 26182  دانشگاه تهران عكاسي 4 - 
 پرديس خودگردان 26183  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  عكاسي 12 - 
 غيرانتفاعي 26184  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 26185  بابل -طبري  موسسه غيرانتفاعي عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 26186  محمودآباد -موسسه غيرانتفاعي نيما  عكاسي 20 - 
 غيرانتفاعي 26187  مشهد -موسسه غيرانتفاعي اقبال الهوري  عكاسي 20 - 

 ) 6مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358
 روزانه 26188  دانشگاه هنر مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 10 -  
 روزانه 26189  دانشگاه هنر اسالمي تبريز مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 8 - 
 روزانه 26190  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 12 - 
 روزانه 26191  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 8 - 
 روزانه 26192  دانشگاه هنر اصفهان ر و مواد آليباستان سنجي گرايش آثا 10 - 
 روزانه 26193  دانشگاه هنر اسالمي تبريز باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 8 - 
 روزانه 26194  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 10 - 
 نوبت دوم 26195  دانشگاه هنر اصفهان مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 2 - 
 نوبت دوم 26196  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد آلي 2 - 
 نوبت دوم 26197  دانشگاه هنر اصفهان باستان سنجي گرايش آثار و مواد معدني 2 - 
رديس خودگردانپ 26198  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي 10 -   

 ) 7مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي (كد ضريب  - 1358

  - 10 
ساز گرايش طراحي شبيه ايهنرهاي رايانه

 هوشمند
 روزانه 26199  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

ايهاي رايانهگرايش توليد بازي ايهنرهاي رايانه 10 -   روزانه 26200  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 روزانه 26201  دانشگاه هنر اسالمي تبريز گرايش هنرهاي چند رسانه اي اينرهاي رايانهه 10 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26202  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 10  فقط زن

انهروز 26203  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 5 -   
 روزانه 26204  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 2 - فاقد خوابگاه

 روزانه 26205  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 - 
 روزانه 26206  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 12 - 
 روزانه 26207  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 12 - 

 روزانه 26208  تهران -انشگاه شاهد د پژوهش هنر 15 - شرايط در انتهاي دفترچه
 پژوهش هنر 6 - 

اهواز (محل تحصيل واحد  -دانشگاه شهيد چمران 
 روزانه 26209  شوشتر دانشكده هنر)

 روزانه 26210  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 12 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 روزانه 26211  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 4 - 
 روزانه 26212  رشت -گاه گيالن دانش پژوهش هنر 21 - 
 روزانه 26213  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 8 - 
 روزانه 26214  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 10 - 
 روزانه 26215  دانشگاه هنر پژوهش هنر 12 - 
 روزانه 26216  دانشگاه هنر اسالمي تبريز پژوهش هنر 10 - 
 روزانه 26217  اصفهاندانشگاه هنر  پژوهش هنر 14 - 

 نوبت دوم 26218  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  پژوهش هنر - 5 فقط زن
 نوبت دوم 26219  دانشگاه تهران پژوهش هنر 4 - 
 نوبت دوم 26220  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 6 - 
 نوبت دوم 26221  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 6 - 

 نوبت دوم 26222  تهران -دانشگاه شاهد  پژوهش هنر 8 - رايط در انتهاي دفترچهش
 نوبت دوم 26223  دانشگاه كاشان پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 26224  رشت -دانشگاه گيالن  پژوهش هنر 9 - 
 نوبت دوم 26225  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 3 - 
 نوبت دوم 26226  دانشگاه نيشابور پژوهش هنر 2 - 
 نوبت دوم 26227  دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 2 - 

 مجازي دولتي 26228  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 30 - آموزش محور
 مجازي دولتي 26229  دانشگاه تهران پژوهش هنر 40 - آموزش محور

 پرديس خودگردان 26230  دانشگاه تربيت مدرس پژوهش هنر 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26231  دانشگاه سمنان پژوهش هنر 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه


