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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359دامه ا

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 نوبت دوم 26287  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
 نوبت دوم 26288  دانشگاه تهران انينقاشي اير 4 - 

 نوبت دوم 26289  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 8 - شرايط در انتهاي دفترچه
 نوبت دوم 26290  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 2 - 
نپرديس خودگردا 26291  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  نقاشي ايراني 14 -   
 غيرانتفاعي 26292  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  هنر اسالمي گرايش مطالعات نظري هنر اسالمي 20 - 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 20 -   غيرانتفاعي 26293  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره 
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 20 -   غيرانتفاعي 26294  نوشهر -نتفاعي مارليك موسسه غيرا
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 20 -   غيرانتفاعي 26295  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ 
 غيرانتفاعي 26296  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  تاريخ هنر ايران باستان 20 - 

 غيرانتفاعي 26297  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  ت هنر اسالميحكم 15 - توضيحات در انتهاي دفترچه
 غيرانتفاعي 26298  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  تاريخ هنر جهان اسالم 20 - 

آموزش  -توضيحات در انتهاي دفترچه 
مجازي  26299  قم -دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب  حكمت هنر اسالمي 20 - محور

 غيرانتفاعي

 ) 4مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26300  دانشگاه هنر مطالعات موزه 12 -  
 روزانه 26301  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 15 - 
 نوبت دوم 26302  دانشگاه هنر اصفهان مديريت موزه 2 - 

 ) 1ريب مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ض - 1360
 روزانه 26303  دانشگاه تهران آهنگسازي 3 -  
 روزانه 26304  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) آهنگسازي 7 - 
 نوبت دوم 26305  دانشگاه تهران آهنگسازي 2 - 
 پرديس خودگردان 26306  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  آهنگسازي 7 - 

 ) 2رهاي موسيقي (كد ضريب مجموعه هن - 1360
 روزانه 26307  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 3 -  
 روزانه 26308  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 نوبت دوم 26309  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي ايراني 2 - 
 پرديس خودگردان 26310  در كرج) صيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تح(دانشگاه هنر  نوازندگي موسيقي ايراني 8 - 
 غيرانتفاعي 26311  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  نوازندگي موسيقي ايراني 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26312  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 3 -  
 روزانه 26313  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) جهاني نوازندگي موسيقي 8 - 
 نوبت دوم 26314  دانشگاه تهران نوازندگي موسيقي جهاني 2 - 
 پرديس خودگردان 26315  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  نوازندگي موسيقي جهاني 8 - 

 ) 4مجموعه هنرهاي موسيقي (كد ضريب  - 1360
 روزانه 26316  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)وسيقيم 4 -  
 روزانه 26317  دانشگاه هنر (محل تحصيل كرج) شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 10 - 
 نوبت دوم 26318  دانشگاه تهران شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 2 - 
 پرديس خودگردان 26319  در كرج) يل پرديس خودگردان دانشگاهمحل تحص(دانشگاه هنر  شناسي (اتنوموزيكولوژي)موسيقي 10 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26320  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 3 -  

 روزانه 26321  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26322  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 6 - 
 روزانه 26323  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 7 - 
 روزانه 26324  دانشگاه هنر مديريت پروژه و ساخت 18 - 
 نوبت دوم 26325  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 4 - 
 نوبت دوم 26326  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  مديريت پروژه و ساخت 1 - 

 مجازي دولتي 26327  دانشگاه تهران مديريت پروژه و ساخت 35 - آموزش محور
 پرديس خودگردان 26328  دانشگاه تربيت مدرس مديريت پروژه و ساخت 6 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26329  تهران - دانشگاه شهيد بهشتي مديريت پروژه و ساخت 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 غيرانتفاعي 26330  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26331  دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26332  تبريز -موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26333  مشهد -موسسه غيرانتفاعي خاوران  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26334  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي عالالدوله سمناني  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26335  همدان -موسسه غيرانتفاعي عمران و توسعه  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
يغيرانتفاع 26336  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  مديريت پروژه و ساخت 20 -   
 غيرانتفاعي 26337  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26338  فريدونكنار -موسسه غيرانتفاعي پرديسان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26339  الهيجان -موسسه غيرانتفاعي ديلمان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 
 غيرانتفاعي 26340  ايوانكي -موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايدار آريا  ژه و ساختمديريت پرو 20 - 
 غيرانتفاعي 26341  اميركال بابل -موسسه غيرانتفاعي علوم و فنّاوري آريان  مديريت پروژه و ساخت 20 - 

مجازي  26342  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي مهر البرز  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

مجازي  26343  تهران -موسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي  مديريت پروژه و ساخت 40 - آموزش محور
 غيرانتفاعي

 ) 2مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26344  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 4 -  
 روزانه 26345  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  ايش معماري بيونيكفناوري معماري گر 7 - 
 روزانه 26346  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 6 - 
 روزانه 26347  بابلسر -دانشگاه مازندران  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 5 - 
 روزانه 26348  همدان -لي سينا دانشگاه بوع فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 7 - 
 روزانه 26349  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 4 - 
 روزانه 26350  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 10 - 
 - 10 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 روزانه 26351  مي تبريزدانشگاه هنر اسال
 نوبت دوم 26352  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 2 - 
 نوبت دوم 26353  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 1 - 
 نوبت دوم 26354  دانشگاه كاشان فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 3 - 
 نوبت دوم 26355  بابلسر -دانشگاه مازندران  عماري گرايش معماري بيونيكفناوري م 3 - 
 نوبت دوم 26356  همدان -دانشگاه بوعلي سينا  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 3 - 
 نوبت دوم 26357  دانشگاه تهران فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 2 - 
 نوبت دوم 26358  دانشگاه هنر اسالمي تبريز يتالفناوري معماري گرايش معماري ديج 1 - 
 - 1 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 نوبت دوم 26359  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
س خودگردانپردي 26360  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه  

ـ كرج فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 26361  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 26362  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري بيونيك 20 - 

ـ كرج ري ديجيتالفناوري معماري گرايش معما 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 26363  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 26364  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  فناوري معماري گرايش معماري ديجيتال 20 - 
 - 20 

تكنولوژي فناوري معماري گرايش استحكام 
 بخشي بناهاي تاريخي

 غيرانتفاعي 26365  تهران -اري و هنر پارس موسسه غيرانتفاعي معم

 ) 3مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361
 روزانه 26366  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 6 -  
 روزانه 26367  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 6 - 
وزانهر 26368  دانشگاه تهران معماري و انرژي 6 -   
 روزانه 26369  سبزوار -دانشگاه حكيم سبزواري  معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26370  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 7 - 
 روزانه 26371  دانشگاه هنر معماري و انرژي 12 - 
 روزانه 26372  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 10 - 
 روزانه 26373  دانشگاه يزد ژيمعماري و انر 6 - 
 نوبت دوم 26374  دانشگاه ايالم معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26375  قزوين -دانشگاه بين المللي امام خميني (ره )  معماري و انرژي 2 - 
 نوبت دوم 26376  دانشگاه تهران معماري و انرژي 4 - 
 نوبت دوم 26377  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 1 - 
 نوبت دوم 26378  دانشگاه هنر اسالمي تبريز معماري و انرژي 1 - 
 نوبت دوم 26379  دانشگاه يزد معماري و انرژي 2 - 

 پرديس خودگردان 26380  تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  معماري و انرژي 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 غيرانتفاعي 26381  يرانتفاعي ايوانكيدانشگاه غ معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26382  ساوه -موسسه غيرانتفاعي انرژي  معماري و انرژي 20 - 

ـ كرج معماري و انرژي 20 - فقط زن  غيرانتفاعي 26383  موسسه غيرانتفاعي رسام (ويژه خواهران) 
 غيرانتفاعي 26384  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26385  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  معماري و انرژي 20 - 
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 3مجموعه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب  - 1361ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  عنوان رشته / گرايش نيمسال
يليدوره تحص  تحصيل

دوم  اول
 غيرانتفاعي 26386  آبيك -موسسه غيرانتفاعي موالنا  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26387  گرگان -موسسه غيرانتفاعي ميرداماد  معماري و انرژي 20 - 
 غيرانتفاعي 26388  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  معماري و انرژي 20 - 

 ) 4عه هنرهاي ساخت و معماري (كد ضريب مجمو - 1361
 غيرانتفاعي 26389  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  هامديريت ساخته 20 -  

 ) 1طراحي صنعتي (كد ضريب  - 1362

 روزانه 26390  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 11  فقط زن
 روزانه 26391  تهراندانشگاه  طراحي صنعتي 6 - 
 روزانه 26392  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 5 - 
 روزانه 26393  دانشگاه هنر طراحي صنعتي 20 - 
 روزانه 26394  دانشگاه هنر اسالمي تبريز طراحي صنعتي 12 - 

وبت دومن 26395  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي صنعتي - 4 فقط زن  
 نوبت دوم 26396  دانشگاه تهران طراحي صنعتي 6 - 
 نوبت دوم 26397  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 3 - 
 طراحي صنعتي 6 - 

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان 
 پرديس خودگردان 26398  البرزكرج صرفاوروديهاي امسال درتهران)

 پرديس خودگردان 26399  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران  طراحي صنعتي 5 - دگردان دانشگاهمحل تحصيل پرديس خو
 پرديس خودگردان 26400  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  طراحي صنعتي 20 - 
يغيرانتفاع 26401  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي صنعتي 20 -   
 غيرانتفاعي 26402  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو  طراحي صنعتي 20 - 

 غيرانتفاعي 26529  تهران -موسسه غيرانتفاعي علوم شناختي  علوم شناختي گرايش طراحي و خالقيت 7 -  

 ) 1فرش (كد ضريب  - 1363
 روزانه 26403  دانشگاه هنر فرش گرايش پژوهش در فرش 13 -  
 روزانه 26404  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش پژوهش در فرش 10 - 
 روزانه 26405  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 12 - 
 روزانه 26406  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش توليد 10 - 
 روزانه 26407  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش طراحي 10 - 
 روزانه 26408  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 12 - 
 روزانه 26409  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 4 - 
 روزانه 26410  دانشگاه هنر اسالمي تبريز فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 10 - 
دومنوبت  26411  دانشگاه هنر اصفهان فرش گرايش پژوهش در فرش 2 -   
 نوبت دوم 26412  دانشگاه بيرجند فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 5 - 
 نوبت دوم 26413  دانشگاه كاشان فرش گرايش مواد اوليه و رنگرزي 2 - 
 غيرانتفاعي 26414  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  فرش گرايش پژوهش در فرش 20 - 
 غيرانتفاعي 26415  يزد -عي علم و هنر دانشگاه غيرانتفا فرش گرايش توليد 20 - 

 ) 1طراحي پارچه و لباس (كد ضريب  - 1364

 روزانه 26416  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  طراحي پارچه و لباس - 14  فقط زن
 روزانه 26417  دانشگاه هنر طراحي پارچه و لباس 13 - 

 نوبت دوم 26418  تهران -ا(س) (ويژه خواهران) دانشگاه الزهر طراحي پارچه و لباس - 6 فقط زن
 غيرانتفاعي 26419  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ   طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26420  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26421  نوشهر - موسسه غيرانتفاعي كمال الملك طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26422  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  طراحي پارچه و لباس 20 - 

 غيرانتفاعي 26423  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  طراحي پارچه و لباس 20 - فقط زن
 غيرانتفاعي 26424  شيراز -موسسه غيرانتفاعي آپادانا  طراحي پارچه و لباس 20 - 
 غيرانتفاعي 26425  يزد -موسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)  طراحي پارچه و لباس 20 - 

  
   


