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 آشنایی با مرکز

رقابت های بین المللی با مرکز بین الملل گرجستان دانشگاه پیام نور در راستای پیاده سازی و ارتقاء اهداف دانشگاه در عرصه  

ارائه رشته های مختلف تحصیلی در حوزه های مختلف علوم فعالیت می نماید.این مرکز زیر نظر دفتر برنامه ریزی و هماهنگی 
 .مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور فعالیت می کند

یر امکانات، موقعیت ویژه ای را برای توسعه برخی ویژگی نظام آموزشی دانشگاه پیام نور از جمله وابستگی کمتر به مکان و سا
و عرضه خدمات آموزشی در داخل و خارج از کشور فراهم آورده است.این مهم در حال حاضر با لحاظ مقتضیات فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و لزوم ایفای نقش فعال در رقابت جهانی آموزش به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده وظیفه ای خاص را 
 .رکز بین الملل تعریف نموده استبرای م

، راه اندازی سیستم جامع گلستان مراکز بین الملل، محتوای آموزشی ICT  استفاده از سیستم فناوری اطالعات و ارتباطات
 ، برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان از طریق سیستم ویدئو کنفرانس، برگزاری آزمونMultimedia ایالکترونیکی چند رسانه

در محل اقامت دانشجو و پرسش و پاسخ اینترنتی با کارشناسان مرکز از طریق پست الکترونیک، انگیزه  online ونیکیالکتر
 .ادامه تحصیل دانشجویان این مرکز را افزایش داده است

یز در صورت کادر علمی این مرکز شامل اعضای هیات علمی با سابقه دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های معتبر ایران و ن

 .نیاز، متخصصین ایرانی دعوت شده از دانشگاه های خارج از کشور می باشد

 

 :اهداف

ایجاد ارتباط و تعامل میان مردم بومی و ایرانیان ساکن در دیگر کشورهای جهان و فراهم نمودن زمینه ادامه تحصیل برای  -1

  ایرانیان مقیم خارج از کشور
در نهادها و شرکت های خارجی و نیز خانواده های آنان بویژه متقاضیان ادامه  بسترسازی برای جذب ایرانیان شاغل  -2

  تحصیالت تکمیلی  تحصیل در دوره های

راهم نمودن تبادل اطالعات میان دانشگاه های داخل و خارج از کشور از طریق مبادله استاد، دانشجو ، فرصت های ف -3
  ....مطالعاتی و

 ورهای همجوارجذب دانشجویان غیر ایرانی در کش -4
برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های معتبرخارجی، مؤثر در افزایش ظرفیت و توان تربیت منابع انسانی و نخبگان   -5

 علمی

  ایرانی و اشاعه ی آن و نیز ترویج زبان فارسی –حفظ فرهنگ اصیل اسالمی   -6
 دانشگاه های بین المللی در حوزه فعالیت افزایش و ارتقاء حوزه بین الملل دانشگاه به منظور رقابت با سایر  -7

ارتباط منسجم با رایزنان فرهنگی و علمی و سرپرستان دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف به منظور جلب   -8
 همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی

یند.دانشنامه های اعطایی به فارغ التحصیالن این دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری مدرک رسمی دریافت می نما 
دانشجویان این دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در داخل و خارج از کشور و استخدام در تمامی موسسات و سازمان 

 .های دولتی از اعتبار کامل برخوردار است

 :زبان آموزش 

ها بر حسب نیاز و در صورت وجود محتوا به یر زبانتدریس در مرکز بین الملل گرجستان به زبان فارسی است و تدریس به سا 

باشد.دوره آموزش زبان فارسی در قالب دوره های کوتاه مدت برای دانشجویان غیر فارسی زبان با دریافت آن زبان مجاز می
 .شهریه برگزار و مدرک دوره های کوتاه مدت توسط دانشگاه صادر می شود

 :تقویم آموزشی

سال اول از سال تحصیلی و یک ترم تابستانی است.شروع نیمنظام آموزش عالی ایران، دارای دو نیمهمانند نظام آموزش  
 .فوریه(می باشد 22سپتامبر(و پایان آن آخر بهمن ماه)حدود  15-22هفته آخر شهریور تا هفته اول مهر)
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 .باشدجوالی(می 21فوریه(و پایان آن اواسط تیرماه) 15 – 22سال دوم ، اواخر بهمن ماه)شروع نیم

 .سپتامبر(می باشد 21جوالی(تا اواسط شهریور) 5ترم تابستانی در صورت موافقت دانشگاه با برگزاری آن از اواخر تیر ماه)

 :نظام آموزشی

نی بر آموزش رسانه ای است.در این نظام آموزشی دروس از طریق مواد نظام آموزشی در مراکز بین الملل گرجستان مب 

الکترونیکی و در مواردی چاپی، دیداری و شنیداری ارائه می شود.نظام ارائه دروس به صورت واحدی و بر اساس آیین نامه 

 .آموزشی دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی است

  

  : نام مدارک مورد نیاز برای ثبت 

  ت اقامت یکساله گرجستان و یاکشورهای دیگر و یا گواهی اشتغال بکار یا زندگی در کشور گرجستانداشتن کار -

 سیپلم برای ثبت نام در مقطعکارشناتصویر مدرک دیپلم متوسطه و کارنامه دی -
  کارشناسی و ریزنمرات برای ثبتنام در مقطع کارشناسی ارشد تصویر مدرک  -

 تصویر کارت ملی پشت و رو -

 فحه اول پاسپورتتصویر ص -
 تصویر تمام صفحات شناسنامه -

 کارت پایان خدمت تصویر  -
 JPG جدید اسکن شده با فرمت 4* 3عکس  -

  آدرس و کدپستی محل سکونت در ایران و خارج از کشور  -

 تکمیل و ارسال فرم درخواست ثبت نام -

  :  رشته های کارشناسی

 الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی( -

 سابداریح -
 حقوق  -

 جغرافیای انسانی )روستایی و شهری(  -
 روانشناسی عمومی -

 زبان و ادبیات فارسی -

 علوم تربیتی ) مدیریت برنامه ریزی آموزشی(  -
 علوم کامپیوتر  -

 تاریخ -
 مترجمی زبان انگلیسی  -

 مدیریت بازرگانی  -
 مدیریت دولتی -

 علوم سیاسی -

 علوم اجتماعی) پژوهشگری( -

  :  رشته های کارشناسی ارشد

 موزش زبان انگلیسیآ -

  تاریخ تشیع -
 لسفه وکالم اسالمیف -

 الهیات و معارف اسالمی )علوم قرآن و حدیث(  -

  الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی حقوق اسالمی( -
  البالغه )اصول دین و معارف علوی(نهج -

  تاریخ )تاریخ ایران اسالمی( -
 ریزی شهری )برنامه ریزی مسکن(جغرافیای برنامه -

 ریزی شهری ) محیط زیست شهری(غرافیای برنامهج -
 المللحقوق بین -

  حقوق خصوصی -

  حقوق جزا و جرم شناسی -
 زبان شناسی همگانی -

  زبان و ادبیات فارسی -
  ریزی درسی(علوم تربیتی)برنامه -

 علوم تربیتی )برنامه ریزی آموزشی ( -

  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)تعلیم و تربیت( -



  علوم اقتصادی -
 یریت دولتی )مدیریت منابع انسانی(مد -

 مدیریت دولتی )مدیریت تحول( -
 مدیریت دولتی )مدیریت مالی دولتی ( -

  ها(مدیریت دولتی )تشکیالت و روش  -

 مدیریت اجرایی )استراتژی( -
 مدیریت اجرایی )گرایس بازاریابی و صادرات( -

 مدیریت اجرایی )گرایش سیستم و بهره وری( -
 MBA مدیریت -

  و کار بین المللمدیریت کسب  -
 بازاریابی(دیریت بازرگانی )م -

 المللی(مدیریت بازرگانی )بازرگانی بین -

  مدیریت ورزشی )مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی( -
  مدیریت ورزشی )بازاریابی ورزشی( -

 اضی کاربردیری -
  ریاضی محض -

 مهندسی صنایع -

  حسابداری -
 معماری -

 علوم سیاسی -
  علوم اجتماعی -

 انهمدیریت رس -
  شناسی عمومیروان -

  وانشناسی گرایش بالینیر -

 موزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانآ -
  پژوهش هنر -

 یرانشناسی )تاریخی و عمومی(ا -

 :  Ph.Dرشته های مقطع دکتری تخصصی  ✅

 آموزش زبان انگلیسی .1
 مترجمی زبان انگلیسی .2
 حقوق بین الملل عمومی .3
 حقوق خصوصی .4
 حقوق کیفری و جرم شناسی .5
 مهندسی صنایع .6
 راه و ترابری –مهندسی عمران  .7
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری .8
 و برنامه ریزی روستاییجغرافیا  .9

 برنامه ریزی آموزش از راه دور .11
 تربیت بدنی و علوم ورزشی .11
 روانشناسی عمومی .12
 روانشناسی سالمت .13
 مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی .14
 مدیریت دولتی گرایش رفتنار سازمانی .15
 مدیریت بازرگانی .16
 علوم اقتصادی .17
 حسابداری  .18
 مدیریت صنعتی .19
 مدیریت تکنولوژی .21
 مدیریت کسب و کار .21
 مدیریت اجرایی .22
 مدیریت استراتژیک .23
 زبان و ادبیات فارسی .24
 زبان شناسی همگانی .25
 علوم قران و حدیث .26
 الهیات و معرف اسالمی )فقه و مبانی حقوق اسالمی( .27
 تشیع و معارف نهج البالغه .28
 ریاضی محض گرایش آنالیز .29



 ریاضی محض گرایش هندسه .31
 ریاضی محض گرایش جبر .31
 ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات .32
 شیمی گرایش شیمی آلی .33
 شیمی گرایش شیمی تجزیه .34
 شیمی گرایش شیمی فیزیک .35
 شیمی گرایش شیمی معدنی .36
 فیزیک هسته ای .37
 فیزیک نظری .38
 بیو شیمی  .39
 فیزیولوژی گیاهی –زیست شناسی  .41
 آمار  .41
 فیزیک  .42
 ریاضی کاربردی .43
 گرایش سیاست و توسعه کشاورزی –اقتصاد کشاورزی  .44
 تاریخ ایران بعد از اسالم .45
 تاریخ اسالم .46
 جامعه شناسی .47
 علم اطالعات و دانش شناسی .48
 فلسفه تعلیم و تربیت .49
 آموزش محیط زیست .51

  : آکادمی بین المللی علوم گرجستان 

  : تفلیس –فتر گرجستان د
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