
 

خالصه ای از دستورالعمل های درخواست، پذیرش و ثبت نام برای دانشجویانی که در برنامه های کاردانی و  
 کارشنایس دانشگاه آنادولو پذیرفته یم شوند. 

ید.   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگتر
ً
 لطفا

 

( را برای پذیرش  ANADOLUYOSعایل )دانشگاه آنادولو هر سال حداقل یک آزمون انتقال دانشجو و سنجش آموزش  
دانشجویان از خارج از کشور برگزار یم کند. نمرات کسب شده در این آزمون به مدت دو سال معتبر است. محتوا ، روش  
ن یم توانند با سهمیه   ن یم شود. عالوه بر این، دانشجویان همچنی  اجرا، هزینه و تاری    خ آزمون توسط هیئت مدیره تعیی 

ستان"    ANADOLUYOS، بدون ورود به    های اعالم شده ، با نتیایج امتحانات پذیرفته شده به عنوان "نمره دیپلم دبب 
ستان" یا "آزمون موسسات آموزش عایل" که در ماده   این دستورالعمل مشخص    10یا "نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبب 

ند،   شده است ، پذیرفته شوند.برای اینکه داوطلبانن که هنوز دیپلم خود   را دریافت نکرده اند، بتوانند مورد ارزیانر قرار بگب 
ستان و تاری    خ فارغ التحصییل آنها را نشان یم دهد.   باید مدریک رسیم ارائه دهند که معدل دبب 

ANADOLUYOS    .شامل "آزمون استعداد عمویم" و "آزمون تریک" است. نمرات دو آزمون جداگانه محاسبه یم شود
" را از پیوند )لینک( وب سایت دانشگاه دریافت یم کند. پس از حذف  ANADOLUYOSه آزمون  داوطلب "برگه نتیج

 پیوند ، "برگه  نتایج آزمون" دوباره ویرایش نیم شود. 

 جزوه امتحانن حاوی توضیحات تریک و انگلییس در مورد آزمون است. 

نمره از "آزمون استعداد عمویم"    50باید حداقل    نمره،   100برای ثبت نام در دپارتمان ها/برنامه های رسیم ، داوطلب از  
نمره    100نمره از "آزمون تریک" کسب کند. برای ثبت نام در برنامه های آموزش از راه دور ، داوطلب از    60و حداقل  

 نموره از "آزمون تریک" را کسب کند.   60نمره از "آزمون استعداد عمویم" و حداقل   20باید حداقل 

کت کرد. داوطلبان با "برگه     ANADOLUYOS توان در آزمون  در صورت لزوم ، یم در مراکز امتحانن خارج از کشور شر
" برای سهمیه های اعالم شده درخواست یم کنند. از سوی دیگر ، داوطلبانن که در این  ANADOLUYOSنتیجه آزمون  

کت کرده اند/ نکرده اند، یم توانند با توجه به نتایج آزمون های ه م سطح با "آزمون موسسات آموزش عایل"  آزمون شر
ستان" برای سهمیه درخواست کنند.  برای استفاده   ستان" یا "نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبب  و یا طبق "نمره دیپلم دبب 
ستان در   از برنامه های خارج از کشورآموزش از راه دور ، فارغ التحصییل از موسسات آموزش متوسطه هم سطح با دبب 

س شمایل، کافن است. کشورهان     غب  از ترکیه و قبر

کت در آزمون های هم سطح با آزمون موسسات آموزش عایل درخواست کنند:   داوطلبانن که یم توانند با شر

( در مجموع حداقل    ACTالف( داوطلبانن که در   نمره ،   21در علوم )استدالل علوم( و ریاضیات )ریاضن

 نمره ،  300حداقل   350(، از KONKUR-Baccaluriaانستان )ب( در آزمون ورودی دانشگاه میل افغ

 نمره ،   400حداقل 700در آذربایجان یم شود از  TQDKج( در آزمون ورودی دانشگاه مرکزی که توسط  

 نمره ،   60حداقل    100( از UANد( در آزمون میل اوجالن آخب  اندونزی )

 نمره ،  480حداقل   750از   ، در نوع نمره برنامه درخواست شده،GAOKAOه( در آزمون 

)شورای امتحانن غرب آفریقا( که در نیجریه برگزار یم شود ،  درهر یک از شش دوره ، از جمله    WAECو(  در آزمون  
 ، B3ریاضیات ، حداقل 

 نمره کسب کنند ، یم توانند درخواست کنند.  1000در ریاضیات و ریاضیات + در مجموع حداقل  SAT 1ز( در آزمون 

 

ستان" درخواست کنند؛ داوطل ستان" یا "نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبب   که یم توانند طبق "نمره دیپلم دبب 
 بانن



نمره ،  )برنامه های بدون آزمون    1‒4(  Matura Reifezeugnisاتریش )  MATURAیا آزمون    ABITURالف( در آزمون  
 پذیرفته نیم شود( ،  FACHABITURبا 

 نمره ،  12)لیسانس فرانسه( ، با درجه دیپلم حداقل  DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERALب( در 

موضوع ،که حداقل ییک از آنها مربوط به بخش/برنامه کاربردی   2)سطح(، در حداقل  A)سطح( در سطح  GCEج( در  
 ،  Aاست ، نمره سطح 

 نمره کسب کنند،   3.5سوئیس حداقل   MATURAد( در مدرک دیپلم 

س شمایل  ه( شهروند قبر   کنند و تحصیالت متوسطه خود را در قبر
ی

س شمایل زندیک  که در قبر
س شمایل باشند؛ کسانن

ن سال های   GCE ALگذرانده اند و نتایج آزمون  ستان های دیگر کشورها بی  ن کالج ها یا دبب    2005را دارند و کسانن که بی 
 را دارند یا خواهند داشت، ALان ثبت نام کرده و آموزش دیده اند و کسانن که نتایج امتح  2010تا 

 نمره،  10" حداقل Apolytirion of Lykeoو( در دیپلم متوسطه  یونانن "

 درصد( نمره یا معادل آن کسب کنند، یم توانند درخواست کنند.   60)  10از    6ز( و داوطلبانن که در  مدرک دیپلم حداقل  
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 دانشگاه آنادولو 
) ن الملیل )خارجی ایط ثبت نام برای دانشجویان بی   شر

 نتایج امتحان مورد قبول در ثبت نام: 
  آموزش عال   ی شده توسط شورا  ب یون تصو آزم  جیتواند با توجه به نتا   داوطلب یم،  (ANADOLUYÖS)    آزمون آنادولو یوس   از ی  به غ
 ثبت نام اقدام کند.  یبرا

 (ANADOLUYÖS)   وسی آزمون آنادولو 
ایط ثبت نام"  هیاطالعدر  ؛  آنادولو یوس، مکان و زمان  خی    تار  دانشگاه    تیشده است در وب سا   هیدستورالعمل ته  نیا  چارچوب " که در  شر

شود. داوطلب    " است. نمرات دو آزمون جداگانه محاسبه یم" و "آزمون تریکعمویمشامل "آزمون استعداد    آنادولو یوس شود.    اعالم یم
پس از برداشته شدن لینک، »برگه نتیجه آزمون«  کند.    افتیدانشگاه در   ت یوب سا  لینکرا از   آنادولو یوس آزمون    جهینت   د برگهیم توان

یسدوباره قا  . نخواهد بود   بل دسیر
 در مورد امتحان است.  یسی نگلو ا تریک   حاتیتوض  یجزوه امتحان حاو 

و حداقل    « آزمون استعداد عمویم»از    از یامت   50؛ الزم است حداقل  از یتام  100از    داوطلب ،  رسیم  ی برنامه ها/ گروه ها ثبت نام در    یبرا
  از ی امت  20حداقل  د یبا از یامت 100باز، داوطلب از  آموزیسر  ستمی س یثبت نام در برنامه ها  ی. براد یرا کسب کن « آزمون تریک»از  از یامت 60
 ب کند. کس   را  «آزمون تریک»از  از یامت 60و حداقل  «زمون استعداد عمویم»آاز 

 ؛  هستند آزمون موسسات آموزش عال   که در سطحاز جمله امتحاناتر 
   ACTاز کل نمره  اتیاضیر و  در استدالل علوم،  21نمره  کسب  حداقلالف( 
 ( (KONKUR-Baccaluriaافغانستان  دانشگاه مل  ی ورود در آزمون 350از   از یامت 300حداقل   افتیدر ب( 
 انجام شده است  جانیدر آذربا  TQDKتوسط   ی دانشگاه مرکز  یاز آزمون ورود  امتیاز که 700 از  از یامت 400حداقل   افتیدر ج( 
 Ujlan Akhir National (UAN) ی اندونز  ی  اوجالن آخ در آزمون مل  100از   60حداقل نمره   (چ
ن حدد(   GAOKAOبرنامه مورد استفاده در آزمون  از   750از   از یامت 480اقل داشتر
  برگزار یم   هی جر ی( که در نقایامتحان غرب آفر   ی شورا)   WAECدر آزمون    ات یاضیاز شش دوره، از جمله ر   کیدر هر    B3حداقل نمره  ی(  
 شود  

امتیاز کسب کرده اند یم    1000+ خواندن حداقل  در ریاضیات و از مجموع ریاضیات    550حداقل    SAT 1ف( داوطلباتن که در آزمون  
 توانند ثبت نام کنند 

 
 «؛ستانی  دب   از یلیآزمون فارغ التحص جهینت» ا ی «ستانی  دب  پلمید »معدلطبق بر 

نمره  الف(   ن  )Matura Reifezeugnis)  شیاتر   MATURAآزمون    ا ی  ABITUR  آزمون  از   4‒ 1داشتر آزمون (  بدون  درخواست 
FACHABITUR شود(  نیم  رفتهیپذ 

 از یامت 12داقل ح   پلمید معدلفرانسه( ، با  سانسی ل)  DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL ب(
ن امتیاز    از آنها مربوط به گروه/برنامه  ک یحداقل  کساتن که در دو موضوع که     (A   در سطح)  GCE  نمره  ج(   ای که مراجعه شده داشتر

 Aسطح  
   از یامت 3.5حداقل  MATURA  سی سوئ پلم یدرجه د چ(
س شمال  شهروند  د( س شمال  که در   بودن؛ کساتن قیر  قیر

 
س شمال متوسطه خود را در  التیکنند و تحص  یم زندیک   ج ی گذرانده اند و نتا   قیر

ن کشورها ب  ر یسا یها ستانی  دب  ا یکه با ثبت نام در کالج ها   و کساتن را دارند  GCE ALآزمون   GCEآزمون  ج ینتا  2010تا  2005 یسال ها  ت 
AL   خواهند داشت  ا یرا داشته اند 
     ونان« ی Apolytirion of Lykeo/Secondary Leaching Certificate از » از ی امت 10حداقل  پلم ید معدل ی(
 توانند درخواست دهند.  معادل آن هستند یم ا یدرصد(  60)  10از  6حداقل  ستانی  دب پلمینمرات د  یکه دارا  داوطلباتن ف( 
 

 شود.  سال محدود یم 2به  آزمون موسسات آموزش عال تیدر وضع مدت اعتبار امتحانات
 

 استعدادهای ویژه  آزمون
 

مرب  -  نقایسر  آموزش  کار،  و  تربیگر یآموزش کسب  تفر   بدتن   تی ،   ، آموزش ورزش  ها  حی    و  ش  ی، هین )ان  شهی چاپ،  کارتون  (،  شنی می، 
  رفته یتار پذ  ی، سازها تریک  قر ی، موسانو ی، پیو کوبه ا   یادب  ی، سازهاعمویم  شنایس  قر ی، موسکی، شام، نقایسر ی، مجسمه ساز کیگراف

هازیه یا ساز، سازه یشده در گروه ها ها ک یگراف  ی، هین  . ژهی با آزمون استعداد و  ک یشام یو هین
 

 


