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 دانشگاه فنی ارزروم

  کارشناس که در برنامه های کاردانی و    جویانی دانشخالصه ای از دستورالعمل های درخواست پذیرش و ثبت نام 
 پذیرفته یم شوند. 

ید   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگتر
ً
 لطفا

ن ظرفیت   تعیی 
ر رشته مورد  ، تعداد دانشجویانن که ددستورالعملاین    چهارچوبدر    جویان( پذیرش یا عدم پذیرش دانش 1)  -  4ماده  

ن توصیه هیئت مدیره بخش مربوطه، با در نظر گر نظر پذیرفته یم شوند  ن یم گردد و توسط  فی  ، توسط شورای علیم تعیی 
ی یم شود. و برای تصویب به شورای آموزش عایل ارائه یم گردد.   سنا تصمیم گی 

ن ظرفیت سال تحصییل بعدی در ترم دوم سال تحصییل2) ن یم گردد.  هر سال  ( تعیی   تعیی 
 وامتحانات معتیر و مدت دار در پذیرش دانشج

امتحانات مشخص شده  و انواع  ETUYOS( پذیرش دانشجو؛ امتحانات مورد تایید شورای آموزش عایل ،  1) -  7ماده 
ن دوره های اعتبار انجام یم پذیرد. در لیست پیوست  ، با در نظر گرفی 

 معتیر است. 2)
ستان هستند بدون محدودیت زمانن  ( آزمون های که در سطح  آزمونهای پایان دبی 

 )دو( سال یم باشد.  2اعتبار امتحانات در وضعیت کنکور دانشگاه  ( مدت3)
(4 )ETUYOS؛ 

الف( پذیرش و آزمون دانشجویان خارجر توسط کمیسیون انجام یم شود. فرآیندهانی مانند دریافت درخواست ها ،  
کت کننده در آزمون و اعالم نتایج توسط مسول هماهنگ کننده روابط خار  جر انجام یم  تهیه لیست داوطلبان شر

 پذیرد. 

 آزمون و امتیاز قابل قبول برای پذیرش دانشجویان خارجی   -دانشگاه فنی ارزرومآزمونهای 

 حداقل امتیاز آزمون نام 

ABİTUR  4حداقل امتیاز  آزمون پایان دوره متوسطه آلمان 

ACT 4حداقل امتیاز  آزمون کالج و دانشگاه آمریکا 

Baccalaureate France 20/ 15حداقل امتیاز برای درخواست برنامه مربوطه  لیسانس فرانسه   

ن  Tawjihiآزمون   60/100 اردن و فلسطی 

 Attestat o Srednem (Polinom)آزمون 
Obshchem Obrazovaniii ازبکستان 

 5/ 3% و یا حداقل امتیاز 60حداقل امتیاز 

Higher Secondary Certificate  آزمون 

(HSC)/ Intermediate  پاکستان 
 معدل دیپلم مربوط به برنامه  

 % 60حداقل امتیاز برای قبویل  

ستان ) ن  250/ 150حداقل امتیاز ( ORTآزمون ورودی دانشگاه میل قرقی 

 5/ 3حداقل امتیاز امتحان عمویم دولت  مغولستان )کنکور( 

 600/ 300حداقل امتیاز بالروس )بالروس( ؛ آزمون مرکزی بالروس: 

ستان مرکزی آ مرص  زمون فارغ التحصییل دبی 
 % 60حداقل امتیاز برای درخواست برنامه 

  TQDKدر آزمون ورودی دانشگاه مرکزی که توسط  آذربایجان
امتیاز حداقل   700انجام شده است ، گروه تخصص از  

 امتیاز  420

ATTESTAT امتیاز  3امتیاز حداقل  5از  آذربایجان 

GCE  ن الملیل ی    ج   ASLو   ALو آزمون بی   حداقل نمره در ییک از موضوعات مربوط به برنامه   کمیر
   2A   کسب امتیازحداقل   Aاز امتیاز

ن الملیل ) ن الملیل IBکارشنایس بی   ( بی 
 آزمون کارشنایس 

30 

SAT1  )1100حداقل امتیاز  1600در مجموع از امتیاز  )آزمون استعداد تحصییل 

  -پذیرش دانشجوی خارجر دانشگاه فتن ارزروم آزمون 
 آزمون پذیرش دانشجوی خارجر 

40 
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انتخاب دانشجویان خارجر توسط موسسات آموزش  
ن یم   عایل که اعتبار آنها توسط شورای آموزش عایل تعیی 

 شود
 با کسب امتیاز کافن قابل پذیرش یم باشند. 

40 

 % 60حداقل امتیاز  لیسانس الجزایر  - الجزایر

)گواهینامه   Sashualo Skolis Atestatiگرجستان: 
 مدرسه متوسطه(

 % 60قبویل  5/ 3و یا  10/ 6حداقل امتیاز 

ستان بوستن و هرزگوین   امتیاز  3امتیاز  5ویا از   Bحداقل امتیاز  گوایه فارغ التحصییل دبی 

 امتیاز  3امتیاز  5از   Attestat dar borai malimati myonaتاجیکستان 

)امتحان فارغ التحصییل از   Tawjahiyaبحرین: آزمون 
ستان مرکزی(   دبی 

 Baccalaureat d l'enseignementتونس: 
secondaire : 

 20/ 12و   100/ 60امتیاز قبویل حداقل 

شورای امتحانات غرب آفریقا آزمون گوایه مدارس  
 (WASSCEارشد غرب آفریقا )

(WAEC :) 

 برنامه موجود   حداقل در ییک از شش B2کسب امتیاز 

 افغانستان؛ آزمون ورودی دانشگاه میل 
 )کنکور( 

 امتیاز  210امتیاز 350حداقل از

 آلبانن ؛ 
 گوایه آموزش عمویم متوسطه )ماتورا(: 

 امتیاز  10/ 6

 جمهوری آنگوال ؛ مدرسه راهنمانی 
 گواهینامه فارغ التحصیل 

 امتیاز  20/ 12

 بنگالدش ؛ 
 (HSCگوایه عایل متوسطه )

حوزه ها ثبت نام شده در دانشکده مربوطه حداقل  از 
 % 60امتیاز 

MATURA  قبویل  %60 آزمون بلغارستان 

 کامرون ؛
 گوایه فارغ التحصییل تحصیالت متوسطه 

 گواهینامه آموزش عایل متوسطه

عدد  از   4و  Aعدد از سطح  2در حداقل    20/ 12
 Oسطح 

 امتیاز  3امتیاز  5از  : Maturitni Zhouska / Maturitaجمهوری چک  

 جمهوری گامبیا ؛ 
 شورای برریس آفریقای غرنر 

(WAEC  آزمون گوایه مدارس ارشد غرب آفریقا )
(WASSCE ) 

قبویل در     3در مجموع امتحانات برگذار شده مرتبط  
 سه آزمون رشته مربوطه  

 امتیاز   25موضوع حداکیر  5از 

ستان پیش  امتیاز  12امتیاز حداقل  20از  دانشگایه  جمهوری اسالیم ایران؛ دبی 

ستان از  التحصییل  فارغ  گوایه  –عراق   قبویل  %60 دبی 

ستان  ن  5/ 3حداقل امتیاز قبویل  ATTESTATقرقی 

 % 60قبویل  عربستان صعودی 
 

ستان عربستان صعودی    Qudratدیپلم دبی 

 جمهوری فدرال سومایل 
ستان  گوایه فارغ التحصییل دبی 

 % 60قبویل 

گواهینامه آموزش عمویم متوسطه جمهوری عرنر  
 - الثنویه ال -سوریه الشهدا

AMM /کارشنایس 

 امتیاز  144امتیاز  240از 

 امتیاز  3امتیاز  5از  Attestatترکمنستان 

ن از  اوکراین    200/ 120میانگی 
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: اعتبارسنجر     10/ 6ویا   5/ 3حداقل  آزمون مستقل خارجر

آزمون انگلییس زبان اجباری برگذار شده   6در مجموع  از  (ZSCمتوسطه جمهوری زامبیا )آزمون گوایه مدارس 
 آزمون رشته مربوطه انگلییس   3مرتبط حداقل قبویل در  

 جمهوری زیمبابوه 
 سطح آموزش عایل  ZIMSECگواهینامه عمویم 

 % 60حداقل نمره قبویل در رشته های مورد درخواست 

 

 تبرصه: 
 سال معتیر یم باشد.  2آزمونهای دارای مشخصات کنکور دانشگایه از تاری    خ ورود به آزمون به مدت ( 1
 ( نمرات دیپلم هانی که در لیست فوق اعالم نگردیده اند هم مورد ارزیانر قرار داده خواهد شد.   2
 

 


