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اصلی دانشگاه بزرگترین موسسات آموزشی و علمی در گرجستان است. تمرکز  یکی از (GTU) دانشگاه فنی گرجستان

فراوانی را برای یادگیری  که موقعیت خود را در صحنه آموزش عالی بین المللی افزایش دهد تا فرصت های این است
های رقابتی بین المللی، تحقیقات و خدمات نوآوری را برای  مهارت های حرفه ای و علمی عالی حفظ کرده و آموزش

  .گرجستان مهم دانست توسعه پایدار
 

 

 تاریخچه
  به عنوان یک دانشکده پلی تکنیک دانشگاه ایالتی تفلیس تاسیس شد  -2211 

 دانشگاه پلی تکنیک گرجستان وضعیت دانشگاه را به خود اختصاص داده و به عنوان دانشگاه فنی گرجستان  -2221
(GTU) 1112 GTU عضو کامل انجمن اتحادیه اروپا یک - EUA شد  

 جورجیا به روند بولونیا پیوست  - 1112

 
 

 برنامه های آموزشی
  تایید شده است GTU برنامه های آموزشی در  122

  ECTS 451 -برنامه حرفه ای(  481 -برنامه های حرفه ای در حال حاضر فعال )تعداد کل   44
  ECTS 011 -برنامه های کارشناسی  96

  ECTS 401 -برنامه های کارشناسی ارشد  44

 PhD - 180 ECTS برنامه های 83
 
 

 تحصیل زبان های 
 گرجی 

 زبان روسی 

 انگلیسی 

 زبان آلمانی 

GTU دارای نرم افزار آموزش TELL ME MORE® آمریکایی، انگلیسی بریتانیایی، هلندی،  است که شامل زبان انگلیسی

عنوان نرم  ایی است. برنامه های یادگیری نیز به نیازهای کاربر مناسب است، بهاسپانی فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی،
  .و پیشرفته سطحافزار ارائه می دهد مبتدی، مبتدی، متوسط 

 
 

  GTU و گروه های آموزشی  دانشکده ها
 موزشی آگروه و دپارتمان  56 -

 کز علمی و آموزشیمر 401 -

 موسسه پژوهشی وابسته  41 -
 دانشکده مهندسی عمران 

 دانشکده برق و مخابرات 

 کده معدن و زمین شناسیدانش 

 دانشکده فنی شیمی و متالورژی 

 دانشکده معماری، برنامه ریزی شهری و طراحی 

 دانشکده حقوق و روابط بین الملل 

 اقتصاد مهندسی، فناوری رسانه و علوم اجتماعی 

 دانشکده فناوری اطالعات 

 دانشکده کامپیوتر و سیستم های کنترل 

 دانشکده حمل و نقل و مهندسی مکانیک 

 مدرسه طراحی بین المللی 

 دانشکده علوم کشاورزی و مهندسی بیوسفید 

 

 
 

 



 GTU در STEM برنامه

GTU دوره های مهندسی را برای دهه های مختلف با توجه ویژه به زمینه های STEM  :زیر ارائه می دهد 

+ 61+ سال(، مهندسی عمران )61برق و مهندسی ) + سال(، مهندسی51امپیوتر، مهندسی کامپیوتر )علوم ک
 .(سال +60) سال(، صنایع غذایی و جنگلداری

GTU شرکت در پروژه چالش هزاره (MCC) برای توسعه آموزش عالی STEM گرجستان شرکت دارد. برنامه های در 
STEM کامپیوتر، کامپیوتر، مهندسی شیمی و مهندسی عمران در  دسیمشخص شامل برق )برق( مهندسی، مهن

  .باشد دانشگاه فنی گرجستان می

 
 :اهداف پروژه

 ظرفیت را در دانشگاه های دولتی گرجستان بسازید 

)اعتباربخشی هیئت مدیره مهندسی و فن آوری(  ABET و ارائه استاندارد بین المللی استاندارد ایاالت متحده و
 .STEM زمینهاعتباربخشی در 

 MCC-Georgia تحت برنامه GTU برنامه جدید در
پیشنهاد پروژه "برنامه جدید برای  GTUگرجستان،  در همکاری با دانشگاه آبرن )ایاالت متحده( و بنیاد تحقیق و توسعه

کمکهای  هفناوری مهندسی بیسیم برای افزایش رشد اقتصادی در گرجستان" را در پاسخ ب ارتقاء آموزش نیروی کار در

 .توسعه مهارت های نیروی کار و نیروی کار گرجستان ارائه کرده است. برای پروژه های -MCC رقابتی ارتقاء برنامه
در این پروژه تأسیس و اداره خواهد  GTU توسط "(GWVC) مرکز آموزش حرفه ای جدید "مرکز حرفه ای بی سیم گرجی

 .شد
 ISU / GTU برنامه مشارکت

بین دانشگاه  Memorandum of Understanding (MOU)) (Memorandum of Understanding) در راستای تفاهمنامه

 برنامه کارشناسی در یک دانشکده 5برای راه اندازی  GTU در ISU / GTU ، برنامه مشارکتیGTU و (ISU) ایالتی آیووا
 موفقیت آمیز بودن دو سال تحصیل در اندازی شد پس ازراه  ISU با برنامه های مرتبط با GTU کشاورزی ارشد جدید

GTUانتقال دانشجویان گرجستان به ، ISU برنامه انتقال برنامه تبدیل شده است به.  
توسط سازمان های علمی و بین المللی محلی و بین المللی تامین می شود، از  GTU فعالیت های آموزشی علمی

 :جمله

 بنیاد ملی علوم گرجستان (GNSF)؛ 

 بنیاد علمی ملی شتا روستاویلی (SRNSF)؛ 

 بنیاد تحقیقات و توسعه گرجستان (GRDF)؛ 

 بنیاد اتحادیه اروپا TEMPUS ،ERASMUS MUNDUS ،ERASMUS + ،HORIZON 2020؛ 

 بنیاد تحقیق و توسعه غیرنظامی آمریکا (CRDF)؛ 

 مرکز بین المللی علوم و فناوری (ISTC)؛ 

 مرکز علم و فناوری در اوکراین (STCU)؛ 

 آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده (USAID) ... 
GTU پروژه های مختلف و تحقیقاتی را که توسط شرکت های شناخته شده مانند:  

 بریتیش پترولیوم 

 Durapact GmbH 

 روتورچرخه-بوئینگ 

 INVENSYS 

 اشنایدر الکتریک 

 SIEMENS ... 

 
 مللیهمکاری های بین ال

GTU پیشرو در جهان مانند همکاری های پیشرفته ای در زمینه های آموزش و تحقیقات با سازمان های KEK -  سازمان

 سازمان اروپایی تحقیقات - CERN، (آلمان) Forschungszentrum Jülich GmbH تحقیقات شتاب دهنده انرژی باال )ژاپن(،
برجسته کشورهای مختلف،  استادان Dubna) ت هسته ایموسسه مشترک تحقیقا - JINRهسته ای )سوئیس(، 

، Giorgetto Giugiaro تحت حمایت پروفسور دکتر GTU در سخنرانی هایی در مدرسه طراحی بین المللی ایجاد شده

  .خودرو طراح مشهور ایتالیایی
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



TUITION FEES 

Tuition fees for foreign citizens at Georgian Technical University 

 Educational programs Bachelor Master PhD 

In Georgian 3000 Gel per year 3500 Gel per year 4000 Gel per year 

In Russian 3500 Gel per year 4000 Gel per year 4500 Gel per year 

In English 4500 Gel per year 5500 Gel per year 6500 Gel per year 

   
  DEGREE PROGRAMS 

Study Programs 
 Bachelor Study Programs 

 Master Study Programs 

 PhD Study Programs 

   

 

1 GTU  Engineering Physics English Bachelor 

2 GTU Design English Bachelor 

3 GTU Biomedical Engineering (authorized) 

English Bachelor 

4 GTU Mechanical Engineering 

English Bachelor 

5 GTU Administration  Business 

English Master 

6 
GTU 

Biomedical Engineering 

English Master 

7 GTU Design English Master 

8 
GTU Management and Policy of Technology 

(authorized) 

English Master 

9 
GTU Water Engineering 

(authorized)  

English Master 

10 

GTU   Water Supply, Water Discharge and

Rational Use and Protection of Water 
Resources 

(authorized)  

English Master 

11 
GTU 

Metallurgy 
English 

Bachelor 

12 
GTU 

Water Engineering 

English 
Ph.D 

13 
GTU 

Viticulture and Enology 

English 
Master 

14 
GTU 

Urban Development 

English 
Ph.D 

15 GTU Compotational Mathematics 

English Bachelor 

16 
GTU 

Logistics 
Georgian-Deutsch 

 
Bachelor 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://gtu.ge/View/index.html#/Ims/pdf/Edu-Programs/9_fizika_1.pdf
http://gtu.ge/View/index.html#/Ims/pdf/Edu-Programs/9_fizika_1.pdf
http://gtu.ge/View/index.html#/Ims/pdf/Edu-Programs/bio_samedicino_inj_ing_1.pdf
http://gtu.ge/View/index.html#/Ims/pdf/Edu-Programs/bio_samedicino_inj_ing_1.pdf
http://gtu.ge/Stmm/Pdf/bak/meqanik%20injiner%28ing%29_.pdf
http://gtu.ge/Stmm/Pdf/bak/meqanik%20injiner%28ing%29_.pdf
http://gtu.ge/bef/pdf/Edu-Programs/Magistratura-2016/AC07ME1_biznesis%20administrireba_ENG_D%2005.09.2012%28N%20740%29.pdf
http://gtu.ge/bef/pdf/Edu-Programs/Magistratura-2016/AC07ME1_biznesis%20administrireba_ENG_D%2005.09.2012%28N%20740%29.pdf
http://gtu.ge/View/index.html#/Ims/pdf/Edu-Programs/17_bio_samedicino_1.pdf
http://gtu.ge/View/index.html#/Ims/pdf/Edu-Programs/17_bio_samedicino_1.pdf
http://gtu.ge/pet/pdf/EduPrograms/Management_Policy_Technology_Masters.pdf
http://gtu.ge/pet/pdf/EduPrograms/Management_Policy_Technology_Masters.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/Water_Engineering.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/Water_Engineering.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/Water_Supply.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/Water_Supply.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/Water_Supply.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/Water_Supply.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/wyakieng.pdf
http://gtu.ge/Construction/pdf/wyakieng.pdf
http://gtu.ge/Agro/Edu-Programs/Magister/Viticulture%20and%20Enology_mag.pdf
http://gtu.ge/Agro/Edu-Programs/Magister/Viticulture%20and%20Enology_mag.pdf
http://gtu.ge/Eng/Downloads/urbanistika%20%28urbanuli%20ganvitareba%29%20%25E2%2580%2593sadoqtoro%20pr.modific%20%281%29.pdf
http://gtu.ge/Eng/Downloads/urbanistika%20%28urbanuli%20ganvitareba%29%20%25E2%2580%2593sadoqtoro%20pr.modific%20%281%29.pdf
http://gtu.ge/Ims/pdf/Edu-Programs/gamotvliti_matematika_eng_1.pdf
http://gtu.ge/Ims/pdf/Edu-Programs/gamotvliti_matematika_eng_1.pdf


ACADEMIC CALENDAR 

             For Bachelor degree students        Master and PHD students  

   Starting Ending 
 

Starting Ending 

Autumn Term                                  

Lecture period  From10.10.2016        To 04.02.2017     From 10.10.2016        To 04.02.2017  

Christmas Holidays  From26.12.2016  To 07.01.2017     From 26.12.2016  To 07.01.2017  

Examination Period  From06.02.2017  To 25.02.2017     From  06.02.2016  To 25.02.2017  

Spring Term                

Lecture period  From20.03.2017  To 01.07.2017     From 20.03.2017   To 01.07.2017  

Examination Period  From 03.07.2017  To 22.07.2017     From 03.07.2017  To 22.07.2017  

                  

 
Holidays: 

1, 2 January – New Year Holidays; 

7 January –  Christmas; 
19 January – Epiphany; 

3 March – Mother’s Day; 
8 March -  International  Women’s Day; 

9 April –  Day of  Georgian National Unity, Civil Consent  and Memorial day of people died for Homeland; 
9 May –  Day of Victory; 

12 May –  Day of  St. Andrew; 

26 May –  Independence Day of Georgia; 
28 August  –  Day of St. Mariam; 

14 October – Day of Svetickhoveli Cathedral; 
23 November –  Day of St. George;\ 

   

HOW TO APPLY 
Enrollment procedures at GTU for Foreign Citizens 

 
To launch the enrollment procedures at GTU, for the beginning the Applicant should apply with appropriate 

Application to the Rector of Georgian Technical University for the approval. Herewith the Application should 
include the Applicant’s first/last Name, ID number, Citizenship as well as the relevant information about the 

Name of the Faculty/specialty, Cycle of Higher Education, Program Title, and Language of Instruction. 

 
The following documents should be attached to the application:  

 copies of all pages of the citizenship document;  

 copy of Bachelor Diploma and Diploma Supplement (for graduate candidate) 

 transcript (grade list) from home university;  

 one of the following documents confirming domicile in a foreign country for the last two or more 

years  
o registration in a foreign country; 

o consular registration; 

o any other document, which, according to the legislation of a foreign country, confirms the 
fact of domicile of an individual on its territory; 

 written consent of 

 
  : 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 
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