
مردزندوماول

فقط زنـزن14ــ تهران (س)دانشگاه الزهرا 23590روزانه

مردزنـ6دانشگاه تربیت مدرس23591روزانه

مردزنـ6دانشگاه سمنان23592روزانه

مردزنـ15دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان23593روزانه

شرایط در انتهای دفترچهمردزنـ8دانشگاه شاهد ـ تهران23594روزانه

مردزنـ8دانشگاه شهید چمران ـ اهواز23595روزانه

مردزنـ8دانشگاه شیراز23596روزانه

مردزنـ4دانشگاه کاشان23597روزانه

مردزنـ6دانشگاه مازندران ـ بابلسر23598روزانه

مردزنـ8دانشگاه نیشابور23599روزانه

مردزنـ6دانشگاه هنر ـ تهران23600روزانه

مردزنـ7دانشگاه هنر اسالمی تبریز23601روزانه

مردزنـ8دانشگاه هنر اصفهان23602روزانه

فقط زنـزن6ــ تهران (س)دانشگاه الزهرا 23603نوبت دوم

مردزنـ3دانشگاه سمنان23604نوبت دوم

مردزنـ5دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان23605نوبت دوم

شرایط در انتهای دفترچهمردزنـ7دانشگاه شاهد ـ تهران23606نوبت دوم

مردزنـ2دانشگاه شیراز23607نوبت دوم

مردزنـ2دانشگاه کاشان23608نوبت دوم

مردزنـ2دانشگاه مازندران ـ بابلسر23609نوبت دوم

مردزنـ4دانشگاه نیشابور23610نوبت دوم

مردزنـ3دانشگاه هنر ـ تهران23611نوبت دوم

مردزنـ3دانشگاه هنر اسالمی تبریز23612نوبت دوم

مردزنـ2دانشگاه هنر اصفهان23613نوبت دوم

مردزنـ10دانشگاه پیام نور استان تهران ـ تهران شرق23614پیام نور

آموزش محورمردزنـ10دانشگاه پیام نور استان تهران ـ تهران شرق23615پیام نور

با همکاری دانشگاه هنر ـ شرایط در انتهای دفترچهمردزنـ15(غیرانتفاعی )دانشگاه علم و فرهنگ 23616غیرانتفاعی

واحد اردکانمردزنـ15(غیرانتفاعی)دانشگاه علم و هنر 23617غیرانتفاعی

مردزنـ15موسسه غیرانتفاعی کمال الملک ـ نوشهر23618غیرانتفاعی

مردزنـ15موسسه غیرانتفاعی مارلیک ـ نوشهر23619غیرانتفاعی

پردیس خودگردان دانشگاه مردزنـ6دانشگاه تربیت مدرس23620پردیس خودگردان

پردیس خودگردان دانشگاه ـ شرایط در انتهای دفترچهمردزنـ12دانشگاه سمنان23621پردیس خودگردان

پردیس خودگردان دانشگاهمردزنـ15دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ زاهدان23622پردیس خودگردان

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مردزنـ6دانشگاه مازندران ـ بابلسر23623پردیس خودگردان

کرجمردزنـ6دانشگاه هنر ـ تهران23624پردیس خودگردان

مردزنـ13دانشگاه هنر اصفهان23625روزانه

مردزنـ2دانشگاه هنراصفهان23626نوبت دوم

(1با ضرایب گرایش )پژوهش هنر -1359

نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیلکد محل تحصیلدوره تحصیلی
جنس پذیرشظرفیت پذیرش نیمسال

توضیحات

(1با ضرایب گرایش )اقتصاد هنر -1359
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مردزنـ15(غیرانتفاعی)ـ مشهد  (ع)دانشگاه امام رضا23627غیرانتفاعی

آموزش محورمردزنـ7(غیرانتفاعی)ـ مشهد  (ع)دانشگاه امام رضا23628غیرانتفاعی

مردزنـ5دانشگاه هنر ـ تهران23629روزانه

مردزنـ3دانشگاه هنر ـ تهران23630نوبت دوم

مردزنـ15موسسه غیرانتفاعی کمال الملک ـ نوشهر23631غیرانتفاعی

فقط زنـزن3ــ تهران (س)دانشگاه الزهرا 23632روزانه

فقط زن ـ آموزش محورـزن8ــ تهران (س)دانشگاه الزهرا 23633روزانه

مردزنـ7دانشگاه هنر ـ تهران23634روزانه

گرایش پژوهش هنرهای سنتیمردزنـ5دانشگاه هنر اصفهان23635روزانه

گرایش طراحی و تولیدمردزنـ13دانشگاه هنر اصفهان23636روزانه

گرایش طراحی و نقاشی سنتیمردزنـ8دانشگاه هنر اصفهان23637روزانه

فقط زنـزن2ــ تهران (س)دانشگاه الزهرا 23638نوبت دوم

فقط زن ـ آموزش محورـزن5ــ تهران (س)دانشگاه الزهرا 23639نوبت دوم

مردزنـ5دانشگاه هنر ـ تهران23640نوبت دوم

گرایش پژوهش هنرهای سنتیمردزنـ2دانشگاه هنر اصفهان23641نوبت دوم

گرایش طراحی و تولیدمردزنـ2دانشگاه هنر اصفهان23642نوبت دوم

گرایش طراحی ونقاشی سنتیمردزنـ2دانشگاه هنر اصفهان23643نوبت دوم

شرایط در انتهای دفترچهمردزنـ15(غیرانتفاعی )دانشگاه سوره ـ تهران 23644غیرانتفاعی

واحد اردکانمردزنـ15(غیرانتفاعی)دانشگاه علم و هنر 23645غیرانتفاعی

کرجمردزنـ7دانشگاه هنر ـ تهران23646پردیس خودگردان

گرایش نگارگریمردزنـ7دانشگاه تربیت مدرس23647روزانه

شرایط در انتهای دفترچه ـ گرایش نگارگریمردزنـ5دانشگاه شاهد ـ تهران23648روزانه

گرایش سفال و سرامیکمردزنـ3دانشگاه کاشان23649روزانه

نگارگریمردزنـ5دانشگاه هنر ـ تهران23650روزانه

گرایشهای فلز، چوب، نگارگری و سفالمردزنـ20دانشگاه هنر اسالمی تبریز23651روزانه

مردزنـ8دانشگاه هنر اصفهان23652روزانه

شرایط در انتهای دفترچه ـ گرایش نگارگریمردزنـ5دانشگاه شاهد ـ تهران23653نوبت دوم

گرایش سفال و سرامیکمردزنـ2دانشگاه کاشان23654نوبت دوم

نگارگریمردزنـ3دانشگاه هنر ـ تهران23655نوبت دوم

گرایشهای فلز، چوب، نگارگری و سفالمردزنـ8دانشگاه هنر اسالمی تبریز23656نوبت دوم

مردزنـ2دانشگاه هنر اصفهان23657نوبت دوم

شرایط در انتهای دفترچهمردزنـ15(غیرانتفاعی )دانشگاه سوره ـ تهران 23658غیرانتفاعی

گرایش نگارگریمردزنـ15موسسه غیرانتفاعی مارلیک ـ نوشهر23659غیرانتفاعی

گرایش نگارگری ـ پردیس خودگردان دانشگاهمردزنـ7دانشگاه تربیت مدرس23660پردیس خودگردان

مردزنـ5دانشگاه هنر ـ تهران23661روزانه

(2با ضرایب گرایش )فلسفه هنر -1359

(3با ضرایب گرایش )صنایع دستی - 1359

(4با ضرایب گرایش )هنر اسالمی - 1359

(5با ضرایب گرایش )مطالعات موزه - 1359
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مردزنـ3دانشگاه هنر ـ تهران23662نوبت دوم

عنوان رشته تاریخ هنر جهان اسالممردزنـ6دانشگاه تهران24005روزانه

عنوان رشته تاریخ هنر جهان اسالممردزنـ6دانشگاه تهران24006نوبت دوم

اصالحیه سازمان سنجش

(4با ضرایب گرایش )هنر اسالمی - 1359


