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 بنام خدا
 گروه آزمايشي هنرهاي تحصيلي داراي شرايط خاص رشته و طراحيآزمون عملي تعيين زمان و مكان برگزاري العيه اط

 1400 آزمون سراسري سالدر

سيله بدين، 23/04/1400پيرو اطالعيه مورخ  ضيان توجه و شته متقا شي مجموعه ر شرايط خاص گروه آزماي صيلي داراي  شامل: هاي تح هنر 

ـا  دانشگاهصنعتي، كتابت و نگارگري لباس، طراحيپارچه، طراحيتجسمي، طراحي، آموزش هنر، هنرهاي، ارتباط تصويرينقاشي ه

 : جلب مي نمايد زير نكات بهرا كه داراي آزمون عملي هستند،  1400 سال سراسري عالـي در آزمون آموزش و مؤسسات

حاضر بودند و از تاريخ  09/04/1400چهارشنبه مورخ روز  در جلسه آزمون صبح  متقاضيان گروه آزمايشي هنر كه ازمنحصراً  آزمون عملي -1

هاي تحصيلي مربوط در درگاه مندي خود را با پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي و طراحي رشتهعالقه 12/04/1400لغايت  06/04/1400

 بعمل خواهد آمد.  ،انددهرساني اين سازمان اعالم نمو اطالع

هايي كه اند، الزم است با توجه به دوره)در بخش پذيرش با آزمون( شده هاي تحصيلي فوقافرادي كه متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته -2

( 18/5/1400تا  14/5/1400) قرررساني اين سازمان در زمان مشوند، با مراجعه به درگاه اطالعبراساس كارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته مي

 هر اولويتي كه عالقه دارند اقدام نمايند. هاي تحصيلي مربوط در فرم انتخاب رشته اين آزمون درمحلانتخاب كدرشتهنسبت به 

ون عملي و يا طراحي اند، بايد در زمان اعالم شده در اين اطالعيه كارت آزممتقاضياني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده -3

مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي، در و يا توضيحات اين سازمان پرينت نموده و طبق آدرس  درگاه اطالع رسانيخود را از طريق 

 زمان مقرر به محل برگزاري آزمون عملي مراجعه نمايند. 

 ،اندهاي تحصيلي مربوط شدهآزمون عملي، متقاضي دو مجموعه از رشتهآن دسته از افرادي كه با توجه به پرداخت هزينه برگزاري تبصره: 

  مجموعه اقدام نمايند. دو نسبت به پرينت كارت براي هر ،هاي ذيربطبايست به منظور شركت در هر يك از مجموعهمي

دام نموده و به هر دليل موفق به دريافت هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقافرادي كه متقاضي رشته -4

در زمان مقرر كه متقاضياني باشند، و همچنين رساني اين سازمان نميكارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از درگاه اطالع

بايست با همراه داشتن مي ، در صورت دارا بودن شرايط آزمون عملي،اندمندي نشده( موفق به اعالم عالقه12/04/1400لغايت  06/04/1400)

آزمون به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در  در دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت كارت شركت

 اعالم شده، مراجعه نمايند.  براساس برنامه زماني( 1)طبق مندرجات جدول شماره شهرستان محل برگزاري آزمون 

 

طراحي ، ،آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، ارتباط تصويرينقاشيتحصيلي  هايرشته الف(

  صنعتي و کتابت و نگارگري:

درگاه از طريق  21/05/1400مورخ   پنجشنبهلغايت  20/05/1400 شنبه مورخچهار روز از هااين رشته كارت شركت در آزمون متقاضيان -1

نقاشي، ارتباط تصويري و آموزش هنر، هاي عملي رشته ، در آزموناست . متقاضيان الزمخواهد بوداين سازمان قابل پرينت  اطالع رساني

طراحي صنعتي و كتابت و رشته متقاضيان و  22/05/1400جمعه مورخ روز  صبحكه  هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس

متقاضيان در صورت مشاهده مغايرت و يا اشكال در  .شود، شركت نمايندبرگزار مي 22/05/1400 روز جمعه مورخ بعدازظهركه  نگارگري

الي  14:00 از ساعت بعدازظهر و 12:00الي  8:00ز ساعت ا صبح 05/1400/ 21پنج شنبه مورخ  روزتوانند در كارت شركت در آزمون، مي

  مراجعه نمايند. مندرج در )بند ب(كارت شركت در آزمون هاي رفع نقص باجهدر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر  18:00

لباس و پارچه، طراحي ، ارتباط تصويري، آموزش هنر، هنرهاي تجسمي، طراحينقاشيوسايل مورد نياز آزمون عملي رشته  -2

، پرگار كوچك ، گونيايكشخط-و تراش كنپاك-مو نر طراحي و اتود( پررنگ-سياه-)رنگيمدادهاي A3: تخته شاسي به ابعاد طراحي صنعتي

 ي. كاغذهايو گيره

 شود.: طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه ارزيابي ميتذكر مهم

مدادهاي طراحي  و A3كن نرم، تخته شاسي به ابعاد خودكار، مداد و پاكالزم است  متقاضيان: وسايل مورد نياز رشته كتابت و نگارگري -3

 از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري نمايند. را در جلسه آزمون همراه داشته باشند و 

 . آنها را پاك نكنند متقاضيانشود، الزم است با توجه به اينكه به طرحهاي مقدماتي و اتودهاي اوليه آنها توجه مي تذكر مهم:
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تحصيلي هنري آزمون سراسري با  هايرشته و طراحيعملي هاي : محل تشكيل باجه رفع نقص کارت شرکت در پروژه1شماره جدول  ب(

 توجه به استان محل اقامت

 نام استــان 
نام 

 شهرستـان
 دانشگاه محل 

 رفع نقص
 ونـــل رفع نقص كارت آزمــآدرس مح

 تبريز شرقيآذربايجان 
فني و حرفه ای دانشگاه 

 استان آذربايجان شرقي
 11ساختمان  -دانشگاه فني وحرفه ای استان آذربايجان شرقي -انتهای کوی منظريه  تبريز :

 : خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي اروميه دانشگاه اروميه اروميه غربيآذربايجان 

 دانشگاه ياصل ي. وروديليدانشگاه. دانشگاه محقق اردب ابانيخ اردبيل : دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل اردبيل

 کرج البرز
 دانشگاه خوارزمي

 پرديس کرج
 آموزش 2اتاق  ،طبقه اول ي،ساختمان مركزي، دانشگاه خوارزم-حصارك دانيم كرج :

 ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالي، ستاد آزمونها اصفهان : دانشگاه اصفهان اصفهان اصفهان

 ايالم : بلوار پژوهش، دانشگاه ايالم، حوزه معاونت آموزشي  دانشگاه ايالم ايالم ايالم

و  يمعاونت آموزش -يمركزسازمان بهمني،خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس بوشهر،  بوشهر: دانشگاه خليج فارس بوشهر بوشهر بوشهر
 يليتكم التيتحص

 تهران تهران
دانشكده فرهنگ و ارتباطات 

 دانشگاه سوره
ميدان فردوسي، به سمت انقالب ، کوچه شاهرود ، دانشكده فرهنگ و ارتباطات  تهران:

 دانشگاه سوره

چهار محال و 
 بختياری

 بلوار رهبر، دانشگاه شهركرد، معاونت آموزشي، ستاد برگزاري آزمون ها شهركرد: دانشگاه شهرکرد شهرکرد

، مديريت آباد، روبروي پارك ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي مشهدبلوار وكيل مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد مشهد رضوی خراسان
 آموزشي دانشگاه  

 ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشكده هنر بيرجند : دانشگاه بيرجند بيرجند خراسان جنوبي

 جاده اسفراين 4بجنورد :کيلومتر  دانشگاه بجنورد بجنورد خراسان شمالي

 بلوار گلستان، جنب پل پنجم اهواز: دانشگاه شهيد چمران اهواز اهواز خوزستان

 تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مركزي،واحد رايانهجاده 6كيلومترزنجان :  دانشگاه زنجان زنجان زنجان

  روبروي پارك سوكان، پرديس شماره يك دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاه سمنان : دانشگاه سمنان سمنان سمنان

مركزي دانشگاه سيستان وبلوچستان، دفترمعاونت خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان زاهدان :  دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان سيستان و بلوچستان
 آموزشي دانشگاه

 شيراز فارس
مجتمع فرهنگي رفاهي 

 دانشگاه شيراز
 خيابان ساحلي غربي ، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز شيراز:

 قزوين قزوين
دانشگاه پيام نور استان 

 مرکز قزوين –قزوين 
 دانشگاه پيام نور مرکز قزوين ،مجتمع ادارات،فلكه شهيد حسن پور ) فلكه نواب( قزوين:

 بلوارالغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، جنب درب ورودی دانشگاه قـم : دانشگاه قم قم قم

 دانشگاه کردستان سنندج کردستان
مرکز  ،دانشگاه ياصل یدرب ورود ، انيقراد ابانيخ یابتدا ،بلوار پاسداران  سنندج :

 يآموزش زبان فارس

  بلوار جمهوری اسالمي، دانشكده فني و مهندسي كرمان: دانشگاه شهيد باهنر کرمان کرمان کرمان

 دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
طاق بستان، باغ ابريشم، پرديس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، اداره  كرمانشاه :

 آموزش

 ياسوجدانشگاه  ياسوج کهگيلويه و بويراحمد
ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، ساختمان مديريت آموزشي و تحصيالت  ياسوج :
 تكميلي

 گرگان گلستان
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبيعي گرگان
 گرگان : خيابان شهيد بهشتي



  

 

3 

 

 دانشگاهي دانشگاه گيالنبلوار حافظ، خيابان ملت، روبروی شهربازی، پرديس  رشت: دانشگاه گيالن رشت گيالن

 يشكامپزدانشكده ددانشگاه لرستان،  ،تهران ( -جاده )خرم اباد 5کيلومتر :آباد خرم دانشگاه لرستان خرم آباد لرستان

 خيابان پاسداران ، سازمان مرکزی دانشگاه مازندران بابلسر: بابلسر-دانشگاه مازندران بابلسر مازندران

 دانشگاه اراك اراك مرکزی
ميدان شريعتي، ابتدای بلوارميرزای شيرازی، درب اصلي دانشگاه اراك، روبروی  اراك :

 باجه انتظامات

 دانشگاه هرمزگان بندرعباس هرمزگان
: آزادشهر، بلوارافروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت )گفتگوی بندرعباس

  تمدنها (

 دانشگاه بوعلي سينا همدان همدان
 مرکزی سازمان - سينا بوعلي دانشگاه روشن احمدی شهيد بلوار پژوهش چهارراه همدان :
 دانشگاه

 چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، ورودی دانش ،صفائيه يزد: دانشگاه يزد يزد يزد

 است.ان در كارت شركت در آزمون آنان مشخص و درج شده متقاضيضمناً آدرس موسسه محل برگزاري آزمون  -

 )بند الف( هاي فوقنكات کلي براي همه متقاضيان رشته  ج(

هاي تحصــيلي مورد عالقه خود شــركت نمايند. بايســت در زمان مقرر در آزمون تشــريحي و يا عملي رشــته و يا رشــتههمه متقاضــيان مي -1

انفرادي براي هيچ متقاضــي و تحت هيچ  هاي عملي و طراحي و درس تخصــصــي هر رشــته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصــورتآزمون

 باشد.شرايطي ميسر نمي

ضيان از كي چيه -2 سا آوردن اجازه متقا ضاف ليو سي( همراه تلفن جزوه، كتاب، از اعم يا شته عكا س هرگونه و نتبوك جر،يپ ،)بجز در ر  لهيو

 . ندارند را( در اين اطالعيه شده خواسته موارد جز به) رهيغ و يعكسبردار اي و يلمبرداريف نيدورب به مجهز يكيالكترون

 و آزمون، جلسه در متفرقه ريتصاو( شد خواهد داده متقاضيان به آزمون جلسه در كه ييآنها جز به) كاغذ ،يطراح كتاب هرگونه از استفاده -3

 انجام صورت در و نبوده مجاز گرانيد به كمك و پاسخ و پرسش نوع هر گران،يد كار يرو بر يسركش زدن، قدم پروژه، انجام نيح در همچنين

 . شد خواهد محسوب تقلب عنوان به آن

ـــايلي نظير ماژيك، الك هاي الكلي و تينري، روان نويس، راپيد، رنگ هاي پودري و مايع، خودنويس، گران، آبرنگ، رنگ  -4 ـــتفاده از وس اس

 گواش، مركب و ساير وسايل مشابه خودداري شود. 

 .است ممنوع يحيتشر اي يعمل پروژه يرو بر متفرقه مصالح كردن نصب و چسباندن كردن، كوالژ هرگونه -5

 باشد.بهداشتي، از آوردن همراه خودداري نمايند. در محل آزمون امكان تهيه مواد خوراكي مهيا نمي دستورالعمل هايبه منظور رعايت  -6

 باشد.همراه داشتن ماسك سه اليه )غير فيلتردار( براي همه متقاضيان الزامي مي -7

ضياني كه در زمان مقرر )متق -8 شده( موفق به اعالم عالقه12/04/1400لغايت  06/04/1400ا شرايط آزمون مندي ن صورت دارا بودن  اند، در 

سايي معتبر، درعملي، مي شنا شتن دو قطعه عكس و كارت  ست با همراه دا شنبه مورخ  باي سنجش  21/05/1400روز پنج  سازمان  به نماينده 

 ، مراجعه نمايند.همين اطالعيه« ب»مندرج در بند جدول آزمون براساس  نقصرفع مستقر در محل 

  و الزامات بهداشتيفيزيكي دستورالعمل بهداشتي، فاصله گذاري  -د

رود هاي انتشار ويروس كرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار ميبراساس آخرين اطالعات درباره راه

 را مدنظر قرار داده و براي حفظ سالمتي خود، ساير متقاضيان و خانواده هاي محترم خود، آن را رعايت كنيد: موارد زير

از براي آزمون صبح  زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون -1

 روز برگزاري آزمون آماده حضور شما خواهد بود. 14:00و براي آزمون نوبت بعدازظهر از ساعت صبح  7:00ساعت 

 براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد. -2

 از تردد بي مورد در محل آزمون جداً خودداري نماييد. -3

 فاصله مناسب )حداقل يك متر( را حفظ نماييد.هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر متقاضيان  -4
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اليه معمولي )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بيني تا زير چانه(، از ابتداي ورود به حوزه  3همراه داشتن ماسك  -5

 باشد.برگزاري آزمون تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني الزامي مي

 در محل صندلي از صحبت كردن با ساير متقاضيان مجاور جداً خودداري نماييد. در زمان استقرار -6

 از تماس دست ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جدًا خودداري نماييد. -7

 كنيد. قسمت داخلي آرنج استفاده نداشت از رصورتيكه دستمال وجودد دستمال كاغذي استفاده نماييد. سرفه كردن از هنگام عطسه يا -8

در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت  -9

 نماييد.

در پايان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن توسط عوامل اجرايي همچنان بر صندلي خود مستقر باشيد. به پيامهايي كه حاوي  -10

 جرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد.نكات ا

سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه اغلب لمس مي شود نظير صندلي ها، دستگيره درب ها و شيرآالت سرويس بهداشتي  -11

 و... خودداري نموده و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

 ل فرم خوداظهاري ويژه متقاضيان مبتال به بيماري کرونا:تكمي -هـ

منزل  در يا و بستري بيمارستان در كه بيماراني از )اعم اندكه دچار بيماري كرونا شدهآزمون  اين دسته از متقاضيان منظور ارائه خدمات به آن  به

اي اتخاذ نموده است. بر اين اساس متقاضياني كه پزشكي تدابير ويژهبهداشت، درمان و آموزش  هستند( اين سازمان با هماهنگي وزارت قرنطينه

 15/5/1400 مورخ جمعهلغايت  13/5/1400 مورخ چهارشنبهبصورت قطعي تاييد گرديده، الزم است از روز  6/5/1400عالئم بيماري آنها از تاريخ 

بيماري كرونا  داشتن بر مبني گواهي و نموده تكميل را خوداظهاري( فرم سراسري آزمون سازمان )بخش رساني اين با مراجعه به درگاه اطالع

متقاضياني كه اين فرم به ويروس كرونا( را در بخش موردنظر بارگذاري نمايند.  بودن مثبت بر مبني آزمايش يا تست نتيجه يا و بيمارستان )تاييديه

شده صرفًا  در يکي از بيمارستانهاي تعيين متقاضيان جدا شده و آزمون آنهااز ساير  هاي وزارت بهداشترا تكميل نمايند براساس دستورالعمل

  خواهد شد. كرونا برگزار همراه ساير متقاضيان مبتال به بيماري به آزمون در شهرهاي محل

كند،  بهداشت ارسال ميبا توجه به اينكه سازمان سنجش اطالعات متقاضيان آزمون را براي بررسي در سامانه ماسك به وزارت يادآوري مهم: 

بهداشت اخذ  درصورتيكه متقاضي در بازه زماني مذكور دچار بيماري كرونا شده باشد و در سامانه خوداظهاري اعالم ننمايد اطالعات وي از وزارت

ريزي الزم در  ند تا برنامهخواهد شد. براين اساس انتظار دارد متقاضيان گرامي نسبت به تكميل فرم خوداظهاري سازمان اقدام الزم را بعمل آور

 .امتحاني ايشان بعمل آيد زمان مناسب براي تعيين حوزه

 نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور - و

باتوجه به عدم پذيرش حضوري متقاضيان به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و در جهت تسريع در بررسي و ثبت درخواستها 

كي، متقاضيان مي توانند به سيستم پيشخوان خدمات الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس: به صورت الكتروني

http://darkhast.sanjesh.org  ،مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست

شود. متقاضيان مي توانند پس از دريافت شماره و كدرهگيري از براي متقاضي شماره نامه و كدرهگيري از طريق پيام كوتاه ارسال مي 

 وضعيت آخرين از و وارد http://rahgiri.sanjesh.orgطريق پيام كوتاه، به پورتال رهگيري الكترونيكي مكاتبات به آدرس: 

 .شوند مطلع خود درخواست

 روز لغايت تاريخ اين از خصوص اين در را خود سئواالت يا سئوال توانندمي لزوم درصورت متقاضيان كه نمايدمي اضافه خاتمه در 

با بخش پاسخگويي اينترنتي  16:00 الي 14:00 و بعد از ظهر از ساعت 12:00 الي 8:00ساعت  از صبح روزه همه 21/5/1400 پنجشنبه

 .بگذارند ميان در (021 شماره )پيش  42163تلفن شماره در ساعات اداري با اين سازمان و يا 
 

 


