بسمه تعالي

برگ راهنماي شركت در امتحان تشريحي و يا پروژه عملي كدرشتههاي امتحاني ،1357 ،1352 ،1351 ،1350
 1362 ،1358و  1364آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398
داوطلبان گرامي ،با سالم و آرزوي توفيق در همه مراحل زندگي ،تالش شما را براي كسب موفقيت در آزمون مورد نظرتان ارج نهاده و از خداي
سبحان براي شما آرزوي سالمتي مينمائيم.
الف  -نوع اوراق آزمون  ،مدت پاسخگويي به سواالت و تاريخ آزمون
كدرشته

نام رشته يا پروژه امتحاني

امتحاني

نوع دفترچه يا مقوا ي طراحي

مدت
پاسخگويي

نوبت و تاريخ آزمون

1350

برنامهريزي شهري ،منطقهاي و مديريت شهري

يک دفترچه A3

 180دقيقه

صبح چهارشنبه 98/5/9

1351

طراحي شهري

يک دفترچه A3

 180دقيقه

صبح چهارشنبه 98/5/9

1352

طراحي (اسكيس معماري منظر)

 240دقيقه

عصر چهارشنبه 98/5/9

1352

پروژه تشريحي مطالعات فرهنگ و معماري ايران

يک دفترچه A4

 180دقيقه

صبح پنجشنبه 98/5/10

1352

طراحي (اسكيس معماري داخلي)

دو برگ مقوا به ابعاد  35×50به ضميمه برگ سؤال

 240دقيقه

عصر پنجشنبه 98/5/10

1352

طراحي (اسكيس معماري)

 240دقيقه

صبح جمعه 98/5/11

1357

پروژه تشريحي نمايشنامه نويسي

يک دفترچه A4

 180دقيقه

عصر پنجشنبه 98/5/10

1357

پروژه تشريحي تجزيه و تحليل نمايشنامهنويسي

يک دفترچه A4

 180دقيقه

صبح پنجشنبه 98/5/10

1358

نقاشي

دو برگ مقوا به ابعاد  35×50به ضميمه برگ سؤال

 240دقيقه

عصر چهارشنبه 98/5/9

1358

ارتباط تصويري

دو برگ مقوا به ابعاد  35×50به ضميمه برگ سؤال

 240دقيقه

صبح پنجشنبه 98/5/10

1358

تصوير متحرک

يک دفترچه A4

 240دقيقه

عصر پنجشنبه 98/5/10

1358

تصويرسازي

دو برگ مقوا به ابعاد  35×50به ضميمه برگ سؤال

 240دقيقه

صبح جمعه 98/5/11

1362

طراحي صنعتي

چهار برگ مقوا به ابعاد  35×50سانتيمتر به ضميمه برگ سؤال

 240دقيقه

صبح چهارشنبه 98/5/9

1364

طراحي پارچه و لباس

دو برگ مقوا به ابعاد  35×50به ضميمه برگ سؤال

 240دقيقه

عصر جمعه 98/5/11

يکبرگ مقوا به ابعاد  70×50تا خورده به دو قسمت مساوي35×50
كه شامل دو قسمت پاسخگويي ميباشد ،به ضميمه برگ سؤال

يکبرگ مقوا به ابعاد  70×50تا خورده به دو قسمت مساوي35×50
كه شامل دو قسمت پاسخگويي ميباشد ،به ضميمه برگ سؤال

تذكر :در جل سه آزمون هر يک از كدر شتههاي امتحاني فوقالذكر كه به صورت طراحي ،پروژه عملي و يا ت شريحي برگزار مي شود ،به هر داوطلب يک برگ
سوال داده خواهد شد كه داوطلبان الزم ا ست پا سخ سوالها را در دفترچه پا سخگويي (تعدادي از كاغذهاي  A4و يا  ،)A3مقوا يا مقواهاي تر سيمي كه در
اختيار آنان قرار داده خواهد شددد در محل مشددخ درج نمايد .لذا داوطلب بايد ابتدا شددماره صددندلي كارت ورودي خود را با شددماره مندرج در روي مقواي
ترسيمي و يا دفترچه پاسخگويي مطابقت دهد و سپس مشخصات (نامخانوادگي و نام) و امضاء خود را منحصرا در محل مشخ شده درج نموده و سپس
ن سبت به پا سخگويي اقدام نمايد .از درج م شخ صات در ساير ق سمتها جدا خودداري شود ،در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي
رفتار خواهد شد.
ب  -ساعت شروع فرآيند آزمون
فرآيند برگزاري آزمونهاي نوبت صبح از ساعت ( 7:30هفت و نيم صبح) و نوبت عصر از ساعت ( 14:30دو و نيم بعدازظهر) آغاز ميگردد و كليه
داوطلبان الزم است نيم ساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون در حوزه امتحاني مربوطه حضور داشته باشند.
ج -محل برگزاري آزمون
آزمون تشريحي كدرشتههاي امتحاني  1362 ،1358 ،1357 ،1352 ،1351 ،1350و  1364منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد كه نام و
آدرس حوزه امتحاني داوطلبان بر روي كارت شركت در آزمون آنان درج شده است.

صفحه 1

د  -وسايلي كه نياز است داوطلبان عالوه بر كارت شركت در آزمون به همراه داشته باشند
كدرشته
امتحاني

نام رشته يا پروژه امتحاني

1350

برنامهريزي شهري ،منطقهاي و مديريت شهري

1351

طراحي شهري

1352

پروژه تشريحي مطالعات فرهنگ و معماري ايران

1352

طراحي (اسكيس معماري منظر)

1352

طراحي (اسكيس معماري داخلي)

1352

طراحي (اسكيس معماري)

1357

پروژه تشريحي نمايشنامه نويسي

1357

پروژه تشريحي تجزيه و تحليل نمايشنامهنويسي

1358

نقاشي

1358

ارتباط تصويري

1358

تصوير متحرک

1362

طراحي صنعتي

1358

تصويرسازي

1364

طراحي پارچه و لباس

وسايلي كه داوطلبان عالوه بر كارت شركت در آزمون نياز است به همراه داشته باشند
داوطلبان الزم ا ست مداد و رواننويس م شكي ،خطكش (معمولي و ا شل) ،گونيا ،پاکكن ،مدادتراش و
يک تخته شاسي (هيچگونه كاغذي بر روي آن الحاق نشده باشد) كه كاغذ  A3به راحتي روي آن قرار
گيرد را به همراه داشته باشند و از آوردن ساير ابزار ترسيمي ديگر خودداري نمايند.
داوطلبان اين كدرشته الزم است مداد ،خودكار و رواننويس ،پاکكن ،مدادتراش را به همراه داشته باشند.
داوطلبان مجاز هستند كليه لوازم طراحي ،ترسيم و راندو ،پرگار ،خطكش (معمولي و اشل) ،گونيا ،ماژيک ،روان
نويس ،مداد ،پاکكن ،مدادتراش و يک تخته شاسي مناسب ابعاد ( 35 ×50هيچگونه كاغذي بر روي آن الحاق
نشده باشد) را همراه داشته باشند
داوطلبان مجاز هستند با خودكار آبي يا مشكي استفاده نمايند و از نوشتن با مداد خودداري نمايند.
داوطلبان الزم است مداد و مداد رنگي (بدون جعبه) ،ماژيک (بدون جعبه) ،رواننويس (ضخامتهاي مختلف)،
اكريليک (بدون جعبه) ،پالت رنگ ،بطري كوچک آب و ليوان ،قلم مو ،خطكش ،گونيا ،مداد پاکكن و تراش،
الک غلطگير ،يک تخته شا سي منا سب ابعاد ( 35×50هيچگونه كاغذي بر روي آن الحاق ن شده با شد) ،گيره
تختهشاسي ،چسب كاغذي يا نواري در جلسه آزمون به همراه داشته باشند
داوطلبان الزم اسددت مداد و مداد رنگي (بدون جعبه) ،روان نويس و ماژيک (با ضددخامتهاي مختلف بدون
جعبه) ،خطكش ،گونيا ،مداد پاکكن و تراش ،اكريليک (بدون جعبه) ،پالت رنگ ،بطري كوچک آب و ليوان،
قلم مو ،دوات مركب و قلم ني ،الک غلطگير ،يک تختهشاسي مناسب ابعاد ( 35×50هيچگونه كاغذي بر روي
آن الحاق نشده باشد) ،گيره تختهشاسي ،چسب كاغذي يا نواري در جلسه آزمون به همراه داشته باشند
داوطلبان الزم است مداد طراحي ،مداد رنگي ،مداد پاکكن و تراش در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.
داوطلبان الزم ا ست يک تخته شا سي منا سب ابعاد ( 35×50هيچگونه كاغذي بر روي آن الحاق ن شده
باشد) ،گيره تختهشاسي و وسايل معمولي طراحي به همراه داشته باشند.
داوطلبان الزم اسدددت مداد و مداد رنگي ( بدون جعبه) ،ماژيک ( بدون جعبه) ،رواننويس (ضدددخامت هاي
مختلف) ،گواش (بدون جعبه) ،پالت رنگ ،قلممو ،بطري كوچک آب و ليوان ،خطكش ،گونيا ،مداد پاکكن و
تراش ،الک غلطگير ،يک تختهشاسي مناسب ابعاد ( 35×50هيچگونه كاغذي بر روي آن الحاق نشده باشد)،
گيره تختهشاسي ،چسب كاغذي يا نواري در جلسه آزمون به همراه داشته باشند.

هـ  -تذكرات خيلي مهم
هد -1-كليه داوطلبان ميبايست مدرک معتبر شناسايي مانند كارت دانشجويي ،كارت ملي ،شناسنامه ،پاسپورت يا گواهينامه به همراه داشته باشند.
هد-2-داوطلبان وسايل مورد نياز خود را بايستي در كیسه هاي شفاف قرار داده و به همراه خود در جلسه آزمون بياورند و بردن هرگونه چمدان،
كیف ،ساک در جلسه آزمون ممنوع مي باشد.
هد -3-همراه داشتن كتاب طراحي ،هرگونه كاغذ معمولي و پوستي ،مقوا ،جزوه ،رنگ روغن ،پاستل گچي ،پاستل روغني ،زغال طراحي ،اسپريهاي
براقكننده و چسبنده ،كليشه نقوش آماده و شابلون حروف ،هرگونه جعبه (مداد ،مداد رنگي ،گواش و  ،)...تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند،
انگشتر هوشمند ،پيچر ،نت بوک و هرگونه وسيله الكترونيكي مجهز به دوربين فيلمبرداري و يا عكسبرداري ،ميز نور ،سشوار و اتو ممنوع ميباشد.
هد -4-استفاده از شابلون (خطكش) داراي اشكال ساده هندسي( دايره ،مربع )... ،بالمانع است.
هد-5-دا وطلبان در حين انجام پروژه ،قدم زدن ،سركشي بر روي كار ديگران ،هر نوع پرسش و پاسخ و كمک به ديگران ممنوع مي باشد و در صورت
انجام آن به عنوان تقلب محسوب خواهد شد.
هد-6-هرگونه كوالژ كردن ،چسباندن و نصب كردن مصالح متفرقه بر روي پروژه عملي يا تشريحي ممنوع ميباشد.
هد -7-از آنجائيكه داوطلبان كد رشته امتحاني  1358فقط ميتوانند در آزمون دو رشته پروژهدار شركت كنند ،چنانچه توسط برخي از داوطلبان
اين موضوع رعايت نشده باشد ،براي اين دسته از داوطلبان نيز با توجه به اولويتهاي انتخابي كه در زمان انتخاب رشته اعالم نمودهاند ،فقط براي
دو رشته پروژهدار كارت ورود به جلسه صادر ميگردد.
هد -8-داوطلباني كه در پرينت كارت شركت در آزمون با مشكل مواجه شوند و يا اشكالي در مندرجات كارت خود مشاهده نمايند الزم است از روز
سهشنبه مورخ  98/5/8از ساعت  8:30الي  12:00و  14:00الي  18:00براي پيگيري به باجه رفع نق كارت به آدرس :تهران ،خیابان انقالب،
نرسیده به میدان فردوسي ،بن بست شاهرود ،دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمايند.

صفحه 2

