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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 - 


