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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1هاي تاريخي (كد ضريب مرمت و احياي ابنيه و بافت - 1353ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 3 - شگاهمحل تحصيل پرديس خودگردان دان
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث شهري
 پرديس خودگردان 26033  تهران -دانشگاه علم و صنعت ايران 

 - 20 
هاي تاريخي گرايش مرمت و احياي ابنيه و بافت

 حفاظت و مرمت ميراث معماري
يرانتفاعيغ 26034  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس   

 ) 1نمايش عروسكي (كد ضريب  - 1356
 روزانه 26035  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 3 -  
 نوبت دوم 26036  دانشگاه تهران نمايش عروسكي 2 - 

 ) 1مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26037  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 5 -  

 روزانه 26038  دانشگاه تربيت مدرس كارگرداني نمايش 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26039  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 3 - 
 روزانه 26040  دانشگاه هنر كارگرداني نمايش 12 - 
 نوبت دوم 26041  دانشگاه تهران كارگرداني نمايش 2 - 

 پرديس خودگردان 26042  گاه تربيت مدرسدانش كارگرداني نمايش 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26043  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  كارگرداني نمايش 12 - 
 غيرانتفاعي 26044  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  كارگرداني نمايش 20 - 
 غيرانتفاعي 26045  تبريز -رم(ص) موسسه غيرانتفاعي نبي اك كارگرداني نمايش 20 - 

 ) 2مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26046  دانشگاه تربيت مدرس سينما 5 -  

 روزانه 26047  دانشگاه تربيت مدرس سينما 4 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26048  دانشگاه تهران سينما 3 - 
 روزانه 26049  دانشگاه هنر سينما 12 - 
 نوبت دوم 26050  دانشگاه تهران سينما 2 - 

 پرديس خودگردان 26051  دانشگاه تربيت مدرس سينما 9 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
 پرديس خودگردان 26052  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  سينما 12 - 
 غيرانتفاعي 26053  انتهر -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26054  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  سينما 20 - 
 غيرانتفاعي 26055  اصفهان -موسسه غيرانتفاعي سپهر دانش معاصر سينما 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 

 روزانه 26056  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليد سيما 10 -  فقط مرد -
 نوبت دوم 26057  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  توليد سيما 10 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 

 ) 4مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26058  دانشگاه تربيت مدرس شيادبيات نماي 5 -  

 روزانه 26059  دانشگاه تربيت مدرس ادبيات نمايشي 2 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26060  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 3 - 
 روزانه 26061  دانشگاه هنر ادبيات نمايشي 17 - 

شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 روزانه 26062  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط مرد -

شرايط در انتهاي دفترچه  -ويژه طالب 
 روزانه 26063  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط زن -

 نوبت دوم 26064  دانشگاه تهران ادبيات نمايشي 2 - 
 نوبت دوم 26066  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط زن -فترچه شرايط در انتهاي د

 نوبت دوم 26065  واحد قم -دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  ادبيات نمايشي 5 - فقط مرد -شرايط در انتهاي دفترچه 
 پرديس خودگردان 26067  دانشگاه تربيت مدرس يات نمايشيادب 7 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26068  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  ادبيات نمايشي 17 - 
 غيرانتفاعي 26069  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26070  تبريز -رخ نيلوفري آذربايجان موسسه غيرانتفاعي چ ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26071  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  ادبيات نمايشي 20 - 
 غيرانتفاعي 26072  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  ادبيات نمايشي 20 - 

 ) 5مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما (كد ضريب  - 1357
 روزانه 26073  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 5 -  

 روزانه 26074  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 3 - فاقد خوابگاه
 روزانه 26075  دانشگاه هنر بازيگري 17 - 

 پرديس خودگردان 26076  دانشگاه تربيت مدرس بازيگري 8 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
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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 - 


