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نقاشي، ارتباط تصويري، آموزش هاي تحصيلي رشته و طراحيآزمون عملي تعيين زمان و مكان برگزاري العيه اط
 1401 آزمون سراسري سالدرصنعتي و كتابت و نگارگري لباس، طراحيپارچه و طراحيهنر، طراحي

هاي تحصيلي داراي شرايط خاص گروه رشته مجموعه متقاضيان توجه وسيله بدين، 22/04/1401پيرو اطالعيه مورخ 

كتابت  و صنعتيباس، طراحيلطراحي و پارچهطراحي، ، آموزش هنر، ارتباط تصويرينقاشيهنر شامل: آزمايشي 

ــا و مسستا  دانشگاهو نگارگري  ــي در آزمون آموزش هـ  بهرا كه داراي آزمون عملي هتتند،  1401 سال سراسري عالـ

 : نمايدميجلب  زير نكا 

شته ضي ر تبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هر دليل افرادي كه متقا هاي فوق بوده و ن

باشند، در صور  دارا رساني اين سازمان نميموفق به دريافت كار  ورود به جلته آزمون عملي و يا طراحي از درگاه اطالع

شرايط آزمون عملي،  سايي معتبر، در روزهاي دريافت كار  ميبودن  شنا شتن دو قطعه عكس و كار   تت با همراه دا باي

)طبق مندرجا  آزمون به نماينده سازمان سنجش متتقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري آزمون  در شركت

 اعالم شده، مراجعه نمايند.  براساس برنامه زماني( 1جدول شماره 

ـــركت د ـــيانكار  ش ـــته ر آزمون متقاض مور    پنجشنننبهلغايت  26/05/1401 شنننبه مور چهار روز از هااين رش

ــانياز طريق  27/05/1401 ــيان  زم درگاه اطالع رس ــازمان قابل پرينت خواهد بود. متقاض ــت اين س عملي  ، در آزموناس

ـــته جمعه مور  روز  صننب كه  ي لباسطراحي پارچه و طراحنقاشنني، ارتباط تصننويري و آموزش هنر، هاي رش

صنعتي و كتابت و نگارگريرشــته متقاضــيان و  28/05/1401  28/05/1401روز جمعه مور   بعدازظهركه  طراحي 

 روزتوانند در متقاضيان در صور  مشاهده مغاير  و يا اشكال در كار  شركت در آزمون، مي .شود، شركت نمايندبرگزار مي

شنبه مور   ساعت ا صبح 05/1401/ 27پنج  ساعت بعدازظهر و 12:00الي  8:00ز  به نماينده رفع  18:00الي  14:00 از 

 مراجعه نمايند. ذيل  2جدول شماره مندرج در كار  شركت در آزمون هاي رفع نقص باجهدر نقص اين سازمان متتقر 

 اقامت با توجه به استان محل و طراحيعملي  آزموناستان هاي محل برگزاري   -1جدول شماره 

 

 

 

 استان
نام شهرستان محل 

 برگزاري آزمون
 استان محل اقامت

 (28(و كردستان) 12(، اردبيل) 11(، آذربايجان غربي) 10) تمامي داوطلبان استانهاي آذربايجان شرقي (1012تبريز) آذربايجان شرقي

(1310اصفهان) اصفهان  ( 39( و يزد) 17(، چهارمحال و بختياري) 13) تمامي داوطلبان استانهاي اصفهان 

(1607تهران) تهران  (38و همدان) ( 27(، قم) 36(، مركزي)40(، البرز)23(، سمنان) 16تمامي داوطلبان استانهاي تهران) 

(1960مشهد) خراسان رضوي   ( 20(، خراسان شمالي) 19(، رضوي)  18تمامي داوطلبان استانهاي خراسان خراسان جنوبي) 

(2112اهواز) خوزستان  ( 34) ( و لرستان30) (، كرمانشاه14) (، ايالم 21تمامي داوطلبان استانهاي خوزستان) 

(2536شيراز) فارس  (31) ( و كهكيلويه و بويراحمد15(، بوشهر)25) تمامي داوطلبان استانهاي فارس 

(2418زاهدان ) سيتتان و بلوچتتان  (24)  بلوچتتانتمامي داوطلبان استان سيتتان و  

(2940كرمان) كرمان  (37) ( و هرمزگان29) تمامي داوطلبان استانهاي كرمان 

(3313رشت) گيالن  (26) ( و قزوين22) (، زنجان33) تمامي داوطلبان استانهاي گيالن 

(3512بابلتر) مازندران  ( 32) ( و گلتتان35تمامي داوطلبان استانهاي مازندران) 
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آزمون سراسري با توجه به استان محل  و طراحيعملي  آزمونباجه رفع نقص كارت شركت در آدرس  -2جدول شماره 

 اقامت

 نام شهرستنان نام استننان 
 دانشگاه محل 
 رفع نقص

 وننننل رفع نقص كارت آزمننآدرس مح

 تبريز شرقيآذربايجان 
كاربردي -مركز آموزش علمي

 تبريز-گروه ماشين سازي
 تبريز-كاربردي گروه ماشين سازي-، مركز آموزش علمي قراملكشهرك تبريز : 
 دياسات اتاق دانشگاه يآموزش ساختمان

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

 تهران تهران
دانشكده فرهنگ و ارتباطات 

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

 دانشگاه سوره

 دانشگاه فردوسي مشهد مشهد رضوي خراسان
 فردوسي دانشگاه شمالي درب ملت، پارك روبروي آباد،وكيل بلوار ي، آزاد دانيم: مشهد
 آموزش ساختمان ،مشهد

 اهواز خوزستان
 موسسه آموزش عالي غير
انتفاعي غير دولتي جهاد 

 خوزستان -دانشگاهي 

 يدانشگاه جهاد يعال آموزش مجتمع سيپرد،  بلوار يانتها ،  گلستان جاده يانتهااهواز: 
 خوزستان

 شيراز فارس
مجتمع فرهنگي رفاهي 

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

سيستان و 
 بلوچستان

 دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان
 بلوچستان، و سيستان دانشگاه مركزي سازمان زيباشهر، ورودي دانشگاه، خيابان:  اهدانز

 دانشگاه آموزشي معاونت دفتر

 كرمان كرمان
دانشكده فني وحرفه اي 

شماره يك كرمان 
 شهيدچمران //

 يا حرفه يفن دانشگاه. باغ هفت اتوبان يابتدا. ينيخم يمصطف ديشه ابانيخ. كرمان
 چمران ديشه

 دانشگاه گيالن رشت گيالن
 دانشگاه يدانشگاه سيپرد شهر پارك يغرب دَر يروبرو ملت انيايخ حافظ بلوار :رشت

 النيگ

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

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

 روز لغايت تاريخ اين از خصوص اين در را خود سئوا   يا سئوال توانندمي لزوم درصور  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 27/5/1401 پنجشنبه

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

 


