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یکی از بزرگترین دانشگاه های  Caucasus International University  دانشگاه بین المللی قفقاز گرجستان
که از بهترین زیرساخت های آموزشی و استانداردهای   خصوص رتبه باال در شهر تفلیس گرجستان می باشد

 باالی آموزشی در منطقه قفقاز برخوردار است.

ی مدرن روز پیشرو در منطقه قفقاز می باشد و به فن آوریها  یکی از مراکز آموزش عالی با رتبه باال و CIU امروزه

از جمله سیستم های مدرن کامپیوتری و جدید ترین آزمایشگاه های مدرن تجهیز شده است. و از کشورهای 
 مختلف نسبت به پذیرش دانشجویان بین الملل اقدام نموده است . 

 : CIUچشم انداز دانشگاه  

 رقی تبدیل به یکی از بزرگترین دانشگاه های خصوصی در منطقه قفقاز و اروپای ش-

و یک موسسه اموزش عالی تحقیقاتی و یک سازمان کسب و کار با   تبدیل به یک دانشگاه خالق و نوآور-

 استانداردهای بین المللی .

 منطقه قفقاز و فراتر از مرزهای آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی. داشتن سهم قابل توجهی در -

اجتماعی و هنری را برای دانشجویان بین المللی ارائه و فرهنگی   برنامه های مختلف آموزشی CIUدانشگاه  

 می کند و دارای دانشکده های زیر می باشد:

 دانشکده بازرگانی 

 دانشکده حقوق 

 دانشکده علوم اجتماعی 

 دانشکده پزشکی 

 دانشکده زراعت و اصالح نباتات. 

دانشجو از گرجستان و سایر کشورهای منطقه را تحت آموزش خود که منطبق بر  0666بیش از  CIUدانشگاه 

 استانداردهای روز اروپا می باشد قرار داده است.

 برای دانشجویان بین الملل :  CIUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 

Educational Programs Conducted in Foreign Languages: 

 Educational Programme in Pharmacy (language of instruction English) 240 credits (4 

academic years)  – 3500USD; 

 Educational Programme in Physical Medicine and Rehabilitation (language of instruction 

English) 240 credits (4 academic years) – 3000 USD; 
 Educational programme in Dentistry (language of instruction English) 300 credits ( 5 

academic years) – 4200USD; 



 Educational Program in Dentistry (language of instruction Russian) 300 credits ( 5 academic 

years) – 3500 USD; 

 Educational Programme in Medicine (language of instruction English) 360 credits (6 academic 

years) – 5000 USD; 

 Educational Program in  Business Administration (language of instruction English) 240 credits 

(4 academic years)  - 3000 USD; 
 Educational Program in Finances (language of instruction Russian) 240 credits (4 academic 

years) – 2500 USD; 

 Master’s Degree Educational Programme in International Marketing (language of instruction 

English)  120 credits (2 academic years) – 3000 USD. 

 :  CIU رشته های تحصیلی دانشگاه

 نام رشته:پزشکی عمومی  

 زبان تدریس:انگلیسی

 سال 0مدت زمان دوره:

 نوع مدرک اعطایی:دکتر پزشکی

 دالر 0666شهریه ساالنه:

 نام رشته:دندانپزشکی عمومی  

 زبان تدریس:انگلیسی

 سال 0مدت زمان دوره:

 دکتر دندانپزشکی  نوع مدرک اعطایی:

 دالر 0066شهریه ساالنه:

 روسازینام رشته:دا 

 زبان تدریس:انگلیسی

 سال 0مدت زمان دوره:

 نوع مدرک اعطایی:لیسانس داروسازی

 دالر 0066شهریه ساالنه:

 نام رشته: طب فیزیکی و توانبخشی  

 زبان تدریس:انگلیسی

 سال 0مدت زمان دوره:

 نوع مدرک اعطایی:لیسانس طب فیزیکی و توانبخشی 

 دالر 0666شهریه ساالنه:



 

  : نحوه درخواست پذیرش

در ایران از طریق دفتر تهران مدارک الزم برای  CIUآکادمی بین المللی علوم گرجستان بعنوان نماینده دانشگاه 
 روز کاری نسبت به ارائه نامه پذیرش دانشجویان اقدام می نماید . 7اخذ پذیرش را دریافت و حداکثر در مدت 

  فهرست مدارک مورد نیاز:
 پورت تصویر پاس

 ترجمه رسمی مدرک دیپلم با ریز نمرات به زبان انگلیسی 
 ترجمه رسمی مدرک پیش دانشگاهی با ریز نمرات به زبان انگلیسی 

 

  : آکادمی بین المللی علوم گرجستان

  : تفلیس –دفتر گرجستان 
 

Address: E.Ninoshvili st, N55 0112 Tbilisi-Georgia 
Tel1 : +995 597 140 300 

Tel2 : +995 592 737 371 
Email: info@gias.ge 

http://www.gias.ge/ 

 
 : تهران -دفتر ایران 

،  004میدان ولیعصر )عج( ، بلوار کشاورز ، ابتدای فلسطین شمالی ، نبش خیابان راد ، ساختمان عرفان ، پالک 
  9واحد  0طبقه 
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  : برای عضویت در گروه تلگرامی ما ، بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://t.me/Georgian_International_Academy 

 


