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 دانشگاه هنز اسالهی تبزیش  در هقطع کارشناسی ارشد بدون آسهونفزاخوان پذیزش 

 9396-97 سال تحصیلیبزای  
 

 

سازهای زرذشذاآ زر  پذییر  تذس آ آومذاآ اسذت     " نامه ی آیینهنر اسالمی تثریز زر نظر زارز ته استناز زانشگاه 

شارای هسایت اسذت ساز هذای زرذشذاآ  وار      11/04/93مصاب جلسه  مارخ  "ی ارشسی تحصیلی وارشناس ز ره

مذذارخ  114374/11  اصذذالهیه  05/05/93مذذارخ  77948/21علذذا ت تحمیمذذا    رنذذا ری   تذذه اتالهیذذه شذذ اره 

زانشذگاه هنذر    وارشناسذی پیاسذته  اآ گزانش آماذتالسا  ته پییر  او تین  96-97ی ترای سال تحصیل 03/06/93

 .ن ایس  زانشگاههاسایر     سالمی تثریزا
 

 :السم جهت ثبت نامشزایط 
 هتقاضی هی بایست:

زه زرصذس ترتذر    ءهذس زرسذی تذه ظحذاا میذانگین وذ  جذز        ا 115نی سال تحصیلی تا گیرانسآ  7پس او  .1

 زانشجایاآ هم رشته   هم  ر زی ذاز تاشس.

 (31/06/96آماذته شاز. )ر زر مس  هشت نی سال تحصیلی زانش هساوث .2

زانشذجایی تذا ارا ذه م ررذی نامذه او زتیرذانذه        -نهایی اظ پیازهای عل یرتثه های ا ل تا پانززهم  ترگزیسه .3

 اظ پیاز تاشس. 
 

 

  هورد پذیزشتحصیلی های رشته 

 تا مصاهثه تس آ مصاهثه عنااآ رشته رزیف

 * * معماری  1

 * * معماری اسالمی 2

 --- * طراحی ضهری  3

 --- * ری )دیجیتال( فناوری معما 4

 --- * طراحی صنعتی 5

 * * باستان سنجی 6

 * --- پژوهص هنر 7

 --- * طراحی –فرش   8

 * --- مواد اولیه و رنگرزی –فرش   9

 * --- مدیریت -فرش  10

 --- * ای تولید بازیهای ریانه -ای هنرهای رایانه 11

 --- * طراحی ضبیه ساز هوضمند -ای هنرهای رایانه 12

 * * هنراسالمی 13



 

          

 

 

 توجه : 

پییر  تس آ مصاهثه مرتص نفرا  ا ل زه زرصس ترتر زانشجایاآ یا زانش آماذتگاآ زانشذگاه هنذر اسذالمی      -1

 تثریز می تاشس.

 نفرا  ز     سا  زه زرصس ترتر زانشجایاآ   زانش آماذتگاآ زانشگاه هنر اسالمی تثریذز   نفذرا  زه زرصذس     -2

 ها می تااننس ترای پییر  تا مصاهثه السا  ن اینس. ترتر سایر زانشگاه

 

 هدارک هورد نیاس جهت ثبت نام :
  (ولیه ن اییس) 1وارتري تى ی  شسه ش اره 

 ولیه ن اییس( گااهی رتثه   اهراو زه زرصس ترتر ز ره وارشناسی( 

  ریزن را  تاییس شسه ی ز ره وارشناسی پیاستهاو یه نسره 

 شناسنامه  تصایر وار  ملی   

  3×4ز  لط ه عىس 

 ترگزیسگاآ اظ پیازها( م رری نامه او زتیرذانه اظ پیاز( 

 چىیسه او طرح منترة زر جشنااره یا مساتما  عل ی 

  ولیه سااتك پژ هشی   ر ومه عل ی   مستنسا  آآ 

  تانذه   5054766805تشذ اره هسذاب    هزار تامذاآ(   پنجاه)م ازل  ریال 500000اص  ریش تانىی ت لغ

اآ گذ زانشجایاآ   یذا زانذش آماذت  شام   –زانشگاه هنر اسالمی تثریز  ملت تنا  زرآمس شهریه زانشجایاآ

 تاشس. ن ی زانشگاه هنر اسالمی تثریز
 

 : تذکزات ههن
 شانس. متماضیاآ مش ال این شیاه نامه زر ه اآ رشته ترصصی ز ره وارشناسی پییررته می -1

هذای ذذاز ارا ذه     تایست ه اننس سذایرین مذسارن   رذر     می زانشگاه سه یه زاذ  ولیه متماضیاآ پییر   -2

  او  شذانس  منصذاب مذی  ن اینس زر هیراینصار  جزء منصررین او ازامه تحصی  زر ممطع وارشناسی ارشذس  

 های ت س استفازه ذااهس شس. رتثه

 اهس شس.اثر زازه نرا ته مسارن نالص   یا زریارت شسه ت س او تارید میوار ترتیة -3

 مسارن ارساظی    جه پرزاذتی ته هیچ عنااآ مسترز نرااهس شس. -4

 آزرس : یشتاو ته پتصار  پست  31/02/96مسارن ذاز را هساوثر تا پایاآ  لت ازاری می تایست متماضیاآ 

  ى یلی  تحصیال  ت یآماوشامار ازاره  –زانشگاه هنر اسالمی تثریز  –میساآ هىیم نظامی –ذیاتاآ آوازی  –تثریز 

 5164736931وسپستی  4567/51335صنس ق پستی 

 او طریذذك  ب سذذایت زانشذذگاه تذذه آزرس مت الثذذا  هذذای مرتاطذذه  اری مصذذاهثه   اطالعیذذهومذذاآ   مىذذاآ ترگذذز

www.tabriziau.ac.ir .اعال  ذااهس شس 

 ررماییس. ت اس هاص   041-35419975تا ش اره تلفن زر صار  نیاو 

http://www.tabriziau.ac.irمراجعه/

