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 ، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي:، ارتباط تصويرينقاشيتحصيلي  هايرشته (الف

اند و نسبت به ( حاضر بوده15/4/96)بعد از ظهر پنجشنبه  جلسه آزمون گروه آزمایشي هنر در كه داوطلبانيآزمون  كارت شركت در  

رساني این سازمان اقدام در پایگاه اطالع 22/4/96لغایت  17/4/96الذكر در موعد مقرر تاریخ هاي فوقرشته پرداخت هزینه آزمون عملي

باشد. آن دسته از داوطلباني كه موفق به پرینت طریق سایت این سازمان قابل پرینت مياز  11/5/96 لغایت 9/5/96 اند، از تاریخنموده

 11/5/96و  10مورخ  شنبه و چهارشنبهتوانند منحصراً در روزهاي سهنمایند، مياند و یا مغایرتي در كارت خود مشاهده ميكارت خود نشده

بعدازظهر به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر در شهرستان محل  18:00الي  14:00ظهر و از ساعت  12:00الي  8:00از ساعت 

، كارداني ، ارتباط تصویرينقاشيهاي تحصيلي رشته طراحي درسبرگزاري آزمون به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند. فرآیند آزمون 

و آزمون رشته طراحي صنعتي از  12/5/96 خشنبه مورپنجروز  صبح 8:00 ساعت هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس از

داوطلبان توجه داشته باشند در صورتي كه متقاضي و  گرددميآغاز  12/5/95شنبه مورخ )دو و نيم بعداز ظهر( روز پنج 14:30ساعت 

منحصراً یك كارت  باشند،لباس( مي، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و ، ارتباط تصویرينقاشي هاي جلسه صبح شامل: )آزمون رشته

است و داوطلبان بایستي براي شركت در آزمون حداقل نيم ساعت قبل از شروع در حوزه امتحاني بيني شدهشركت در آزمون براي آنها پيش

 خود در محل برگزاري كه آدرس آن بر روي كارت شركت در آزمون آنها درج شده، حضور داشته باشند.

 

 

تجسمي، طراحي ، كارداني هنرهاي ، ارتباط تصويرينقاشيتحصيلي  هايرشته و طراحيعملي جدول آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون 

 با توجه به استان محل اقامتو كتابت و نگارگري طراحي صنعتي  پارچه، طراحي لباس ،

 شهرستان

 آزمونبرگزاري
 استان محل اقامت داوطلبان

محل رفع دانشگاه 

 نقص
 آدرس محل رفع نقص كارت آزمون

 تهران
مركزي  -سمنان -البرز-تهرا ن
 كشورازو خارج  قم -همدان

 نبش كوچه كامياران -خيابان آذربایجان و خوشبين-خيابان آزادي-تهران دانشگاه سوره

 تبريز
آذربایجان  -شرقيآذربایجان 

 كردستان -اردبيل  -غربي
مدني  شهيددانشگاه 

 ورزشراه(خيابان )نصف جهادميدان -تبريز آذربایجان

 اصفهان
 -محال و بختياريچهار -اصفهان

 یزد
درب شمالي دانشگاه -بلوار دانشگاه-ميدان آزادي )دروازه شيراز( - اصفهان دانشگاه اصفهان

 دفتر ستاد آزمونهاي دانشگاه اصفهان-ساختمان آموزش دانشگاه  -اصفهان

 شيراز
كهگيلویه و -فارس -بوشهر

 بویراحمد
مجتمع فرهنگي رفاهي 

 مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز-خيابان ساحلي غربي -شيراز دانشگاه شيراز

 اهواز
-لرستان -خوزستان -ایالم 

 كرمانشاه
جهاد آموزش عاليمجتمع

 دانشگاهي خوزستان
دانشگاهي جهادعاليآموزشمجتمع-بلوارپردیسانتهاي-گلستانجاده-اهواز

 خوزستان

مدیریت -آباد روبروي پارك ملت درب شمالي دانشگاه بلوار وكيل -مشهد دانشگاه فردوسي مشهد جنوبي(-شمالي -خراسان )رضوي مشهد
 فردوسي مشهد آموزشي دانشگاه

 كرمان
-كرمان-و بلوچستانسيستان 
 هرمزگان

اي آموزشكده فني و حرفه
شماره یك شهيد چمران 

 كرمان
 ابتداي اتوبان هفت باغ -خيابان شهيد مصطفي خميني -كرمان

روبروي -ملتخيابان-گيالن واقع در بلوار حافظدانشگاهپردیس–رشت دانشگاه گيالن قزوین -زنجان -گيالن رشت
 شهرپارك

 دانشگاه مازندرانسازمان مركزي  -خيابان پاسداران -بابلسر بابلسر-دانشگاه مازندران گلستان -مازندران بابلسر

 يادآوري هاي مهم :
از الصاق كردن هرگونه  داوطلبانشود، لذا الزامي است آنها را پاك نكنند. هاي مقدماتي و اتودهاي اوليه داوطلبان توجه ميبه طراحي( 1)

الكلي هايماژیك،الك وسایلي نظيركاغذپوستي و غيره به كار عملي خود و همچنين همراه داشتن هرگونه كاغذ و مقوا و استفاده از كاغذ،
گواش، مركب و سایر وسایل مشابه خودداري فرمایند مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگپودري و هاي،راپيد،رنگنویسروانو تينري، 

 باشد. و استفاده از هرگونه وسایل اضافي به جز وسایل مورد نياز ممنوع مي
 بوكپيجر، نت  ن وسایل اضافي اعم از كتاب، جزوه، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،ي آوردهيچ یك از داوطلبان اجازه( 2)

 برداري و غيره )به جز موارد خواسته شده فوق( را ندارند.برداري و یا عكسو هرگونه وسيله الكترونيكي مجهز به دوربين فيلم

كه در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد شد( تصاویر متفرقه در جلسه ( استفاده از هرگونه كتاب طراحي، كاغذ )به جز آنهایي 3)
و كمك به دیگران مجاز نبوده و در صورت  آزمون و در حين انجام پروژه، قدم زدن، سركشي بر روي كار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ

 انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.



2 

 

 كردن مصالح متفرقه بر روي پروژه عملي یا تشریحي ممنوع است.نصب( هرگونه كوالژ كردن، چسباندن و 4)
 رنگي) مدادهاي، A3شاسي به ابعاد تخته ،ملي عكسدار یا كارت شناسنامهپرینت كارت آزمون طراحي،  :لوازم و وسايل مورد نياز( 5)

 ي.كاغذ هايگيرهو ، پرگاركوچك گونياي، كشخطو تراش،  كنپاك، نرم و پررنگطراحي و اتود(  - سياه
 13/5/96تاريخ آزمون صبح روز جمعه    ( رشته تحصيلي كتابت و نگارگري:ب

تا روز پنجشنبه مورخ  10/5/96مورخ  شنبهسهاز روز  رشته كتابت و نگارگري آزمون عملي و تخصصي جلسه به ورود كارت پرینت
اند آن دسته از داوطلباني كه موفق به پرینت كارت خود نشده. بل دریافت خواهد بودقا رساني این سازماناز طریق پایگاه اطالع 12/5/96

 12:00الي  8:00از ساعت  12/5/96و11پنجشنبه مورخ و  هاي چهارشنبهروزتوانند در نمایند، ميكارت خود مشاهده مي و یا مغایرتي در
مربوط به حوزه فوق بعدازظهر به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر در آدرس مندرج در جدول  18:00الي  14:00ظهر و از ساعت 

، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي با توجه ، ارتباط تصویرينقاشيتحصيلي  هايرشتهنقص رفع 
در همان  13/5/96صبح روز جمعه مورخ  7:30مون عملي رشته كتابت و نگارگري از ساعت فرآیند آزمراجعه نمایند. به استان محل اقامت 

آغاز خواهد شد و داوطلبان الزم است نيم ساعت قبل از شروع فرآیند درحوزه امتحاني مربوط حاضر هاي مندرج در جدول فوق حوزه
یا كارت ملي الزامي است. عدم حضور در آزمون عملي به منزله اصل شناسنامه و داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، به همراه  باشند.

س محل آدرباشد. آزمون بعد از تاریخ تعيين شده به هيچ عنوان ميسر نمي دامكان تكرار و یا برگزاري مجد ضمناً انصراف تلقي خواهد شد.
 برگزاري بر روي پرینت كارت شركت در آزمون درج گردیده است.

شته  داوطلبان ست  الزمت و نگارگري كتاب ر سي به ابعاد   خودكار، مداد و پاك ا شا   B6و  B2  ،B4، مدادهاي طراحي A3كن نرم، تخته 
ضمناً با توجه  از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري نمایند.   و  را در جلسه آزمون همراه داشته باشند   

  يهيچ یك از داوطلبان اجازه. اسووت داوطلبان آنها را پاك نكنند الزمشووود، اینكه به طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه ميبه 
ا  برداري و یبوك و هرگونه وسووويله الكترونيكي مجهز به دوربين فيلمآوردن وسوووایل اضوووافي اعم از كتاب، جزوه، تلفن همراه، پيجر، نت

)به جز موارد خواسته شده فوق( را ندارند. استفاده از هرگونه كتاب طراحي، كاغذ )به جز آنهایي كه در جلسه آزمون       يرهبرداري و غعكس
شي بر روي كار دیگران،          سرك سه آزمون، و همچنين در حين انجام پروژه، قدم زدن،  صاویر متفرقه در جل شد( ت به داوطلبان داده خواهد 

سخ و كمك به    سش و پا شد. هرگونه كوالژ كردن،        هر نوع پر سوب خواهد  صورت انجام آن به عنوان تقلب مح دیگران مجاز نبوده و در 
 چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه بر روي پروژه عملي یا تشریحي ممنوع است.

روسكي صحنه، نمايش ع آهنگسازي، بازيگري، طراحيجهاني،ايراني، موسيقيسازي، موسيقيشي، مجسمههاي تحصيلي ادبيات نماي( رشتهج
بل قا رساني این سازماناز طریق پایگاه اطالعساعت قبل از تاریخ برگزاري آزمون  48« ج»هاي بند پرینت كارت براي داوطلبان رشته و عكاسي:

 .باشدمي ذیلبر اساس جدول  مذكورهاي برگزاري آزمون عملي و تخصصي رشتهرفع نقص و محل و زمان . دریافت خواهد بود
سازي، موسيقي ايراني، موسيقي جهاني، شي، مجسمهادبيات نمايهاي تخصصي رشته آزمون عملي ورفع نقص و برگزاري زمان و مكان  برنامه جدول

 ، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسيآهنگسازي، بازيگري

 رفع نقص و برگزاري محل (خانوادگي زمان آزمون )به ترتيب حرف اول نام  رشته نام

 ادبيات نمايشي

 21/5/96روز شنبه مورخ تا ب : الف برادران

 22/5/96مورخ شنبه يكروز  حتا  پ: برادران

 23/5/96شنبه مورخ  دوروز ژ تا  خ: برادران

 24/5/96شنبه مورخ سه روز ظتا  س: برادران

 25/5/96مورخ شنبه  چهارروز  گتا  ع: برادران

 26/5/96شنبه مورخ پنجروز ي تا ل : برادران

 27/5/96مورخ  جمعهروز  بتا  الف: خواهران

 28/5/96شنبه مورخ روز  حتا  پ: خواهران

 29/5/96شنبه مورخ يكروز  ژتا  خ: خواهران

 30/5/96شنبه مورخ دوروز  ظتا  س: خواهران

 31/5/96شنبه مورخ سه روز  قتا  ع: خواهران

 1/6/96شنبه مورخ چهارروز م تا  ك: خواهران

 2/6/96شنبه مورخ پنج روز  يتا  ن: خواهران

-پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
-درب اصلي دانشگاه-خيابان انقالب

 دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي

 بازيگري

 21/5/96روز شنبه مورخ ب : الف تا برادران

 22/5/96شنبه مورخ يكروز  ختا پ : برادران

 23/5/96مورخ دوشنبه روز  ستا  د: برادران

 24/5/96شنبه مورخ سه روز  غتا  ش: برادران

 25/5/96شنبه مورخ چهارروز  محتا  ف: برادران

 26/5/96مورخ پنج شنبه روز  تا ي مخ: برادران
 27/5/96مورخ  جمعهروز  بتا  الف: خواهران

 28/5/96شنبه مورخ  روز  حتا  پ: خواهران

 29/5/96شنبه مورخ يكروز  ژتا  خ: خواهران
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 30/5/96شنبه مورخ دوروز  ظتا  س: خواهران

 31/5/96شنبه مورخ روز سه قتا  ع: خواهران

 1/6/96شنبه مورخ چهارروز مل تا  ك: خواهران

 2/6/96شنبه مورخ پنج روز  يتا  من: خواهران

 طراحي صحنه

 21/5/96روز شنبه مورخ  ث: الف تا برادران

 22/5/96شنبه مورخ يكروز دتا  ج: برادران

 23/5/96مورخ دوشنبه روز  شتا  ر: برادران

 24/5/96شنبه مورخ سه روز  قتا  ص: برادران

 25/5/96شنبه مورخ چهار روز لتا  ك: برادران

 26/5/96مورخ پنج شنبه روز  تا ي م: برادران
 27/5/96مورخ  جمعهروز  الف: خواهران

 28/5/96شنبه مورخ  روز چتا  ب: خواهران

 29/5/96شنبه مورخ يكروز  رتا  ح: خواهران

 30/5/96شنبه مورخ دوروز  ظتا  ز: خواهران

 31/5/96شنبه مورخ سه روز  قتا  ع: خواهران

 1/6/96شنبه مورخ چهارروز م تا  ك: خواهران

 2/6/96شنبه مورخ پنج روز  يتا  : نخواهران
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سازي، موسيقي شي، مجسمهادبيات نمايهاي تخصصي رشته آزمون عملي ورفع نقص و برگزاري زمان و مكان  برنامه جدولادامه 

، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسيايراني، موسيقي جهاني، آهنگسازي، بازيگري  
 رفع نقص و برگزاري محل (خانوادگي زمان آزمون )به ترتيب حرف اول نام  رشته نام

 نمايش عروسكي

 21/5/96روز شنبه مورخ  پ: الف تا برادران

 22/5/96شنبه مورخ يكروز  شتا  ت: برادران

 23/5/96مورخ دوشنبه روز  فتا  ص: برادران

 24/5/96شنبه مورخ سه روز  ق: برادران

 25/5/96شنبه مورخ چهارروز  گتا  ك: برادران

 26/5/96مورخ پنج شنبه روز  ي م تا :برادران
 27/5/96مورخ  جمعهروز  بتا  الف: خواهران

 28/5/96شنبه مورخ  روز حتا  پ: خواهران

 29/5/96شنبه مورخ يكروز  ژتا  خ: خواهران

 30/5/96شنبه مورخ دوروز  ظتا  س: خواهران

 31/5/96شنبه مورخ سه روز  قتا  ع: خواهران

 1/6/96شنبه مورخ چهارروز  متا  ك: خواهران

 2/6/96شنبه مورخ پنج روز  يتا  ن: خواهران

-تهرانپرديس هنرهاي زيبا دانشگاه 
- درب اصلي دانشگاه-خيابان انقالب

 دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي

 رساني خواهد شداز طريق اطالعيه رسمي و ارسال پيامك به داوطلبان اطالعزمان و مكان برگزاري متعاقباً  عكاسي

 مجسمه سازي
 21/5/96شنبه مورخ  روزح صبح و خ تا ع بعدازظهر تا  : الفخواهران

 22/5/96شنبه مورخ يكروز و حرف غ تا ي صبح 

 22/5/96شنبه مورخ يكروز بعد از ظهر  برادرانكليه 

-پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
-درب اصلي دانشگاه-خيابان انقالب

 دانشكده هنرهاي تجسمي

 موسيقي ايراني

 1/6/96شنبه مورخ چهار خ صبح و د تا ق بعدازظهر روزتا  : الفخواهران
 2/6/96شنبه مورخ حرف ك تا ي صبح روز پنجو 

  2/6/96شنبه مورخ پنجروز الف تا خ بعداز ظهر  : برادران
 3/6/96حرف د تا ف صبح و حرف ق تا ي بعدازطهر روز جمعه مورخ 

 -تهران  -هنرستان موسيقي پسران
تقاطع خيابان -عصروليخيابان 

روبروي موزه ملي قرآن -خمينيامام
 طبقه دوم –جنب تاالر محراب  -كريم

 موسيقي جهاني

 29/5/96شنبه مورخ يك خ صبح و د تا ق بعدازظهر روزتا  : الفخواهران
 30/5/96شنبه مورخ و حرف ك تا ي صبح روز دو

  30/5/96شنبه مورخ دوروز الف تا خ بعداز ظهر  : برادران
 31/5/96مورخ شنبه سه تا ي بعدازطهر روز  كصبح و حرف  قحرف د تا 

 آهنگسازي

 8:00س ساعت أر 26/5/96شنبه مورخ صبح روز پنجآزمون تشريحي آهنگسازي 
بايست جهت نوبت شود و كليه داوطلبان ميآغاز ميبراي برادران و خواهران صبح 

 دقيقه صبح در محل اجراي آزمون حضور داشته باشند. 30/7دهي ساعت 

و بعد از آزمون تشريحي  26/5/96مورخ شنبه پنجروز  خواهرانآزمون عملي 

شنبه مورخ و حروف الف تا ش  27/5/96روزهاي جمعه مورخ برادرانآزمون عملي 
 حروف ص تا ي 28/5/96

 : فوقهاي مندرج در جدول نكات مهم براي رشته
روز برگزاري  (7:30)از سوواعت  صووبح 8:00قبل از سوواعت ، جهت تعيين نوبت آزمون تاریخ تعيين شووده به كليه داوطلبان الزم اسووت با توجه  -1

 همراه داشتن پرینت كارنامه الزامي است. حضور داشته باشند.آزمون در محل حوزه 

 باشند. را در جلسه آزمون همراه داشته و نمونه فعاليتهاي هنري كامل مكتوب يالزم است رزومه ادبيات نمايشي رشتهداوطلبان  -2

 كن و تراش به همراه داشته باشند.  رگ، كاغذ مناسب طراحي، مداد، پاكضروري است تخته شاسي بز سازيمجسمهداوطلبان رشته  -3

 به همراه داشته باشند. از عكسهاي شاخص خود، چند نمونه پرینت در جلسه آزمون  عكاسيداوطلبان رشته  -4

اني،وزن هاي ماژور، خواندن ملودي مينور یا مد ایرگامدرملودي خواندن)سرایش -:بخش اول :بخش 2مفاد آزمون در ايرانيموسيقي رشته در   -5

اجراي یكي از سازهاي -بخش دوم:تشخيص فواصل ملودیك و هارمونيك(( شنوایي)یك صدایي ملودي تنال، دوصدایي )-خواني تركيبي و ساده(

دو آواز به  -ز ردیفهاي معتبر موسيقي ایراني(یك ردیف )ااجراي  -قيچك( ،)تار، سه تار، سنتور، ني، كمانچه، قانون، رباب، عود سنتي ایرانيموسيقي 

و اجراي یك قطعه به پرسش )اجراي دو قطعه تخصصي ساز به انتخاب داوطلب  قطعه نوازي - انتخاب داوطلب و اجراي سه گوشه به پرسش داوران

 .باشدداوران( مي

نور، وزن خواني تركيبي  و هاي ماژور و  مي)خواندن ملودي در گامسرایش -بخش اول: :بخش 2مفاد آزمون در موسيقي جهانيرشته در   -6

اجراي یكي از سازهاي موجود در  -بخش دوم: شنوایي)یك صدایي ملودي تنال، دوصدایي)تشخيص فواصل ملودیك و هارمونيك((. -ساده(

بان ي داوطلهمراهي پيانو برا -هاي باروك، كالسيك و رومانتيكرهاجراي سه قطعه كامل از دو -اركسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي(

 باشدمي دشيفراژ )براي سازهاي پيانو و گيتار اجراي یك قطعه ناشناخته الزامي است(. -الزامي است. غير از پيانو و گيتار
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سازشناسي ایراني      -شماره گذاري شده  : هارموني به صورت كتبي شامل یك سوال باس    بخش اولبخش،  3مفاد آزمون در  آهنگسازي در رشته   -1

سرایش)خواندن ملودي درگامهاي   -: بخش دومشناسي جهاني(، سوال ساز 10ل سازشناسي ایراني و سوا 5سوال ) 15و جهاني به صورت كتبي  

ساده(   ماژور و مينور، صدایي ملودي تنال، دوصدایي)     –وزن خواني تركيبي و  صل ملودیك و   شنوایي )یك  شخيص فوا وم: س بخش  هارمونيك(ت

 باشد.مي كالسيك و رمانتيك( هاي باروك،دورهپيانو )

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


