
 هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر توضيحات و جداول رشته                         وم                                                                    دفصل 

  )هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي رشته(بخش دوم   هاي دانشگاه پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي رشته
  

  هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر رشتهبخش دوم ـ 
  شود كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي

   )هنر( 4در گروه آزمايشي  غيرانتفاعي -نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي هاي دانشگاه پيام تلف تحصيلي دورههاي مخ رشته: شامل
مجلس محترم شوراي اسالمي و مصـوبه اولـين    10/6/1392ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب  قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 5براساس ماده 

ظرفيـت  % 60ها، پذيرش براي حـدود   و در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه 6/9/92ش دانشجو مورخ جلسه شوراي سنجش و پذير
نـور و مؤسسـات    هاي دانشگاه پيام لذا پذيرش در تعدادي از كدرشته محل. شود ها و مؤسسات آموزش عالي كشور بر اساس سوابق تحصيلي انجام مي دانشگاه

هاي تحصيلي فوق كه صرفاً با اعمـال   پذيرش در كليه كدرشته. پذيرد صورت مي) معدل كتبي ديپلم(نتفاعي، صرفاً براساس سوابق تحصيلي آموزش عالي غيرا
   .گيرد، به روش متمركز خواهد بود سوابق تحصيلي صورت مي

التحصـيلي   در مـدارك تحصـيلي فـارغ   » وابق تحصيليصرفاً براساس س«براساس مصوبه دومين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، نوع پذيرش : توجه
  .شوند، درج نخواهد شد ها پذيرفته مي دانتشجوياني كه در اين كدرشته

  نور هاي تحصيلي دانشگاه پيام رشته
صـل اول ايـن   نور از ضوابط دانشگاه پيام نور مندرج در ف هاي تحصيلي دانشگاه پيام داوطلبان الزم است قبل از انتخاب رشته :تذكر خيلي مهم

  .دفترچه راهنما مطلع گردند
 مركز تبريز - دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي 

جنس پذيرش ظرفيت پذيرش 
  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال

مرد  محل زن دوم اول
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17373  
مرد زن - 50 عكاسي 17374  
مرد زن - 50 طراحي   17375  فرشكارشناسي 
مرد زن - 50   17376 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 مركز اروميه -دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي 
زن  مرد - 50 هنر و صنايع چوب هنراسالمي 17378  
مرد زن - 50 نگارگري   17377  هنراسالمي

  مركز اردبيل -دانشگاه پيام نور استان اردبيل 
زن  مرد - 50 نگارگري   17379  نراسالميه

 مركز اصفهان - دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
زن  مرد - 50 بافت   17380  كارشناسي فرش
مرد زن - 50 طراحي   17381  كارشناسي فرش
مرد زن - 50 نگارگري   17382  هنراسالمي
مرد زن - 50 منبت و معرق هنرهاي صناعي 17383  

  مركز كرج - دانشگاه پيام نور استان البرز
زن  ردم - 50 نگارگري   17425  هنراسالمي

 مركز بوشهر -دانشگاه پيام نور استان بوشهر 
زن  مرد - 50   17384 مرمت واحياي بناهاي تاريخي

 تهران شرق - دانشگاه پيام نور استان تهران 
زن  مرد - 50 طراحي   17385  كارشناسي فرش
مرد زن - 50   17386 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن - 50 منبت و معرق   17387 هنرهاي صناعي 

  مركز فردوس -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17388  
مرد زن - 50 نگارگري   17389  هنراسالمي

 مركز قائن -دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي 
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17390  
مرد زن - 50 سفال المي هنراس 17391  

  مركز مشهد - دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 
زن  مرد - 50 صنايع دستي 17392  
مرد زن - 50 نگارگري   17393  هنراسالمي

 مركز اهواز -دانشگاه پيام نور استان خوزستان 
زن  مرد - 50 عكاسي 17394  
مرد زن - 50 سفال هنراسالمي 17395  

  واحد سلطانيه - نجان دانشگاه پيام نور استان ز
زن  مرد - 50   17396 مرمت واحياي بناهاي تاريخي
مرد زن - 50 نگارگري   17397  هنراسالمي

 مركز سمنان - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

  مركز شاهرود - دانشگاه پيام نور استان سمنان 
جنس پذيرش ش ظرفيت پذير

  كدرشته  عنوان رشته عنوان گرايش نيمسال
 اول دوم زن مرد  محل

  17399 صنايع دستي 50 - زن  مرد
 مركز گرمسار - دانشگاه پيام نور استان سمنان 

  17400 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد
 مركز زاهدان - دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان 

  17401 دستي صنايع 50 - زن  مرد
  17402  هنراسالمي نگارگري 50 - زن مرد

 مركز شيراز -دانشگاه پيام نور استان فارس 
  17404 هنراسالمي  هنر و صنايع فلز 50 - زن  مرد
  17403  هنراسالمي نگارگري 50 - زن مرد

  مركز قزوين - دانشگاه پيام نور استان قزوين 
  17405 صنايع دستي 50 - زن  مرد
  17406 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن مرد

 مركز گرگان -دانشگاه پيام نور استان گلستان 
  17407 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد

 مركز رشت - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  17408  هنراسالمي نگارگري 50 - زن  مرد

 واحد رضوانشهر - دانشگاه پيام نور استان گيالن 
  17409  هنراسالمي نگارگري 50 - زن  مرد

 مركز بابل - دانشگاه پيام نور استان مازندران 
  17410 صنايع دستي 50 - زن  مرد
  17411  هنراسالمي نگارگري 50 - زن مرد

 مركز اراك - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  17412  كارشناسي فرش طراحي 50 - زن  مرد
  17413 هنراسالمي  صنايع چوب 50 - زن مرد

  مركز دليجان - دانشگاه پيام نور استان مركزي 
  17414  كارشناسي فرش طراحي 50 - زن  مرد

 مركز همدان -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  17417 مرمت واحياي بناهاي تاريخي 50 - زن  مرد

 واحد اللجين -دانشگاه پيام نور استان همدان 
  17415 هنراسالمي  سفال 50 - زن  مرد
  17416 هنرهاي صناعي  سفال 50 - نز مرد

  * مركز يزد -دانشگاه پيام نور استان يزد 
  17418 صنايع دستي  50 - زن  مرد
  17419 عكاسي  50 - زن مرد
  17421  كارشناسي فرش  طراحي 50 - زن مرد
  17420  كارشناسي فرش  بافت 50 - - مرد
مرمت واحياي بناهاي تاريخي  50 - - مرد 17422  
  17423  هنراسالمي  نگارگري 50 - زن دمر
  17424 هنرهاي صناعي منبت و معرق 50 - - مرد
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