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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
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  1399سال دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  ) 1مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359ادامه 

 توضيحات
پذيرش ظرفيت

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

دوم  اول

 پرديس خودگردان 26232  زاهدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان  پژوهش هنر 12 - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
محل  -توضيحات در انتهاي دفترچه 

 پرديس خودگردان 26233  دانشگاه شيراز پژوهش هنر 6 - تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

 پرديس خودگردان 26234  بابلسر -دانشگاه مازندران  پژوهش هنر 8 - حصيل پرديس خودگردان دانشگاهمحل ت
 پرديس خودگردان 26235  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  پژوهش هنر 12 - 
 پيام نور 26236  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 10 - 

 مجازي پيام نور 26237  تهران شرق -دانشگاه پيام نور استان تهران  پژوهش هنر 40 - موزش محورآ
 غيرانتفاعي 26238  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي خاتم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26239  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26240  تهران -لم و فرهنگ دانشگاه غيرانتفاعي ع پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26241  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26242  گرمسار -موسسه غيرانتفاعي اديبان  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26243  شيراز -موسسه غيرانتفاعي ارم  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26244  ساوه -ه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو موسس پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26245  ساري -موسسه غيرانتفاعي روزبهان  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26246  بابل -موسسه غيرانتفاعي طبري  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26247  مشهد -موسسه غيرانتفاعي فردوس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26248  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي كمال الملك  هنر پژوهش 20 - 
 غيرانتفاعي 26249  نوشهر -موسسه غيرانتفاعي مارليك  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26250  تهران -موسسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26251  قم -موسسه غيرانتفاعي هنر و انديشه اسالمي  پژوهش هنر 20 - 
 غيرانتفاعي 26252  شيراز -موسسه غيرانتفاعي هنر  پژوهش هنر 20 - 

 ) 2مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
 روزانه 26253  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 10  فقط زن

 روزانه 26254  سربابل -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 4 - 
 روزانه 26255  دانشگاه هنر صنايع دستي 22 - 
 روزانه 26256  دانشگاه هنر اصفهان صنايع دستي 22 - 

 نوبت دوم 26257  تهران -دانشگاه الزهرا(س) (ويژه خواهران)  صنايع دستي - 3 فقط زن
 نوبت دوم 26258  بابلسر -دانشگاه مازندران  صنايع دستي 3 - 
 نوبت دوم 26259  دانشگاه هنر اصفهان ع دستيصناي 2 - 
 پرديس خودگردان 26260  در كرج) محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه(دانشگاه هنر  صنايع دستي 22 - 
 غيرانتفاعي 26261  تهران -دانشگاه غيرانتفاعي سوره  صنايع دستي 20 - 
 غيرانتفاعي 26262  يزد -دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر  صنايع دستي 20 - 

 ) 3مجموعه هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي (كد ضريب  - 1359
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 12 -    روزانه 26263  دانشگاه بيرجند
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 8 -   روزانه 26264  دانشگاه نيشابور
تاريخي هنر اسالمي هنر اسالمي گرايش مطالعات 12 -   روزانه 26265  دانشگاه هنر اصفهان

هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 - شرايط در انتهاي دفترچه  روزانه 26266  تهران -دانشگاه شاهد 
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 10 -   روزانه 26267  دانشگاه هنر اصفهان
 روزانه 26268  دانشگاه هنر اسالمي تبريز يش هنر و صنايع چوبيهنر اسالمي گرا 10 - 
 روزانه 26269  دانشگاه هنر اسالمي تبريز هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي 10 - 
 روزانه 26270  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 5 - 
 روزانه 26271  ي تبريزدانشگاه هنر اسالم هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 10 - 
 روزانه 26272  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 12 - 
 روزانه 26273  دانشگاه تهران تاريخ هنر جهان اسالم 4 - 
 روزانه 26274  دانشگاه تربيت مدرس نقاشي ايراني 5 - 
 روزانه 26275  دانشگاه تهران نقاشي ايراني 4 - 

 روزانه 26276  تهران -دانشگاه شاهد  نقاشي ايراني 10 - هشرايط در انتهاي دفترچ
 روزانه 26277  دانشگاه هنر نقاشي ايراني 14 - 
 روزانه 26278  دانشگاه هنر اسالمي تبريز نقاشي ايراني 10 - 
 روزانه 26279  دانشگاه هنر اصفهان نقاشي ايراني 10 - 
يهنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالم 5 -   نوبت دوم 26280  دانشگاه بيرجند
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 4 -   نوبت دوم 26281  دانشگاه نيشابور
هنر اسالمي گرايش مطالعات تاريخي هنر اسالمي 2 -   نوبت دوم 26282  دانشگاه هنر اصفهان

نگارگريهنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و  8 - شرايط در انتهاي دفترچه  نوبت دوم 26283  تهران -دانشگاه شاهد 
هنر اسالمي گرايش مطالعات كتابت و نگارگري 2 -   نوبت دوم 26284  دانشگاه هنر اصفهان
 نوبت دوم 26285  دانشگاه كاشان هنر اسالمي گرايش سفال و سراميك 3 - 
 نوبت دوم 26286  دانشگاه هنر اصفهان تاريخ هنر ايران اسالمي 2 - 
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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 - 


