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 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 2 صفحه

 

 

 نیو ویژن دانشگاه 

New Vision University (NVU) 
 

 ملل برای دانشجویان بین ال – NVUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر تحصیلی  های  رشته

 $ 7000 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 7000 یپزشکدندان یدکتر سال  5 یسیانگل Doctor of Dentistry - یعموم یدندانپزشک

 $ 4500 شناسی کار سال  4 یسیانگل Pharmacy -داروسازی 

  یپرستار یو مراقبت ها یپزشک یتوانبخش

Medical Rehabilitation and Nursing Care  
 $ 4500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

 $ 4500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Business Administration - کسب و کار تیریمد

  اطالعات یکسب و کار و فناور

Business and Information Technologies 
 $ 4500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

  الملل نیو روابط ب استیس

Politics and International Relations 
 $ 4500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

 $ 4500 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Business Administration -کسب و کار  تیریمد

 یقیتطب یالملل نیو ب یحقوق خصوص

Comparative Private and International Law 
 $ 4500 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل

 یبهداشت یمراقبت ها تیریو مد یپزشک یتوانبخش
Medical Rehabilitation and Healthcare Management 

 $ 4500 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل

 $ PhD 5000دکتری تخصصی  ل سا 3 یسیانگل Doctorate in Law - حقوق PhDتخصصی  یدکترا

 $ PhD 5000 یتخصص یدکتر سال  3 یسیانگل یپزشک PhDتخصصی  یدکتر

 : NVUبورسیه تحصیلی دانشگاه 

 برای هدانشگا ٪25 هیاز سراسر جهان داشته باشد، بورس انیدانشجو یبرابر به آموزش برا یکند دسترس یکه تالش م NVU تیبه دنبال مأمور 

 شود. یگذرانده اند، اعمال م یدو ترم متوال یط تیرا با موفق یانتخابحدهای واکه  یانیدانشجو

 سایر هزینه ها:

ه درخواست ب( که بنا یدگیرس یها نهیهز ریو سا مهیب زا،ی)برنامه درخواست و زایو یبانیخدمات پشت یممکن است برا یدالر 375 یاضاف نهیهز

 شود، اعمال شود. یدانشجو انجام م

 :یپزشک یدر برنامه دکتر بین المللی یدانشجو رشیذپ یارهایمع

 (%70 ی، با درصد قبولEMPE - یاهداف پزشک یبرا یسی)مخصوصاً آزمون انگل B2در سطح  یسیاثبات تسلط به زبان انگل��

 دهد. ی( ارائه مگانیرا) یپزشک یسیه زبان انگلرا ب یمقدمات یدوره ها NVUکسب کند،  EMPE( در %69-60) شتریب ای %60 یدانش آموز اگر��

     ( را ارائه گانی)را یو پزشک یعموم یسیانگل یمقدمات یدوره ها NVUکسب کند،  EMPE( در %59-50) شتریب ای %50 یدانش آموز اگر��

 دهد. یم

 شود. یداده م یسیدر آزمون انگل یقبول یهمه دانش آموزان فرصت دوم برا به��

 

 



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 3 صفحه

 

 NVUتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یارسال مدارک داوطلب برا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواهن دارندگا��

 ندارند. یسیبه گذراندن دوره زبان انگل یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسیماهه زبان انگل 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل یشد و در آزمون وزودنداشته با لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 4 صفحه

 

 

 قفقاز یالملل نیدانشگاه ب

Caucasus International University (CIU) 
 

 شجویان بین الملل برای دان – CIUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر تحصیلی  های رشته

 $ 5500 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 4500 یپزشکدندان یدکتر سال  5 یسیانگل Doctor of Dentistry - یعموم یدندانپزشک

 $ 3500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Business Administration – یبازرگان تیریمد

 $ 3500 کارشناسی ارشد  سال  2 انگلیسی  International Marketing –الملل  نیب یابیبازار

 یتیو مطالعات امن یجهان استیس

Global Policy and Security Studies 
 $ 3000 کارشناسی ارشد سال  2 انگلیسی 

 را برای دانشجویان بین الملل فراهم نموده است. تقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  CIU دانشگاه: هیشهر طیتقس

 

 CIUتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یارسال مدارک داوطلب برا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواه ندارندگا��

 ندارند. یسیبه گذراندن دوره زبان انگل یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود هرفتیپذ��

 یسیماهه زبان انگل 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.

 

 

 



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 5 صفحه

 

 یلدیانی پزشکی دیوید تیودانشگاه 

Daivid Tivildiani Medical University (DTMU)  

 برای دانشجویان بین الملل  – DTMUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 8000 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 3500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Nursing - پرستاری

  را برای دانشجویان بین الملل فراهم نموده است.تقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  DTMUدانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 DTMUتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیراز ط ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یارسال مدارک داوطلب برا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواه نادارندگ��

 ندارند. یسیبه گذراندن دوره زبان انگل یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسیان انگلماهه زب 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 6 صفحه

 

 

 ایوان جاواخیشویلی  –دولتی تفلیس دانشگاه 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) 

 

 برای دانشجویان بین الملل  – TSUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 ه شهریه ساالن ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 7000 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 7000 یپزشکدندان یدکتر سال  5 یسیانگل Doctor of Dentistry - یعموم یدندانپزشک

 $ 3000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل   Economics –اقتصاد 

 $ 4000 کارشناسی ارشد  سال  2 انگلیسی  Economics   -اقتصاد 

  یو هتلدار یگردشگر تیریمد

Tourism and Hospitality Management 
 $ 4000 کارشناسی ارشد  سال  2 یسیانگل

 $ 4000  کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Public Management  -مدیریت دولتی 

 $ 4000 کارشناسی ارشد  سال  2 یسیانگل  European Studies -مطالعات اروپایی 

 یتحول در قفقاز جنوب

 Transformation in South Caucasus 
 $ 4000 کارشناسی ارشد  سال  2 یسیانگل

 یپزشک یمولکول یشناس ستیز

 Medical Molecular Biology 
 $ 4000  کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل

 یو هتلدار یگردشگر تیریمد

 Tourism and Hospitality Management 
 $ PhD 5000دکتری تخصصی  سال  3 یسیانگل

 $ PhD 5000دکتری تخصصی  سال  3 یسیانگل Economics   –اقتصاد 

 یطیمح االتیس کیمکان

Environmental Fluid Mechanics 
 $ PhD 5000دکتری تخصصی  سال  3 یسیانگل

 $ PhD 5000دکتری تخصصی  سال  3 یسیانگل Computer Sciences - وتریعلوم کامپ

 را برای دانشجویان بین الملل فراهم نموده است. تقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  TSUدانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 TSUتقویم آموزشی دانشگاه 

 اری کالسهانحوه برگز دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یارسال مدارک داوطلب برا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 رجستانو وزارت علوم گ

 

 

https://iset.tsu.ge/index.php/degree-programs2/ba-program


 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ
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 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواهن دارندگا��

 ندارند. یسیبه گذراندن دوره زبان انگل یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسیماهه زبان انگل 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ
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 دولتی پزشکی تفلیس دانشگاه 

Tbilisi State Medical University (TSMU) 
 

 برای دانشجویان بین الملل  – TSMUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیرزبان تد رشته های تحصیلی 

 $ 8000 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 13500 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل   US Medical Doctor Program – یعموم یپزشک

 $ 4000 یپزشک یدکتر سال  6 روسی  Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 7000 یدندانپزشک یدکتر سال  5 یسیانگل Doctor of Dentistry - یعموم یپزشکندندا

 $ 7000 یدندانپزشک یدکتر سال  5 روسی  Doctor of Dentistry - یعموم یپزشکدندان

 $ 4000 یدندانپزشک یدکتر سال  5 گرجی  Doctor of Dentistry - یعموم یپزشکدندان

 $ 3500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Pharmacy -داروسازی 

  یو توانبخش یکیزیطب ف

Physical medicine and rehabilitation  
 $ 3000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

 یو بهداشت عموم تیریمد

Management and public health 
 $ 4000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

  یو بهداشت عموم تیریمد

Management and public health 
 $ 7000 کارشناسی ارشد سال  2 یسینگلا

  را برای دانشجویان بین الملل فراهم نموده است.تقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی TSMU دانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 TSMUتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یارسال مدارک داوطلب برا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یواهگن دارندگا��

 ندارند. یسیبه گذراندن دوره زبان انگل یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسینگلماهه زبان ا 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.
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 ایلیادولتی دانشگاه 

Ilia State University (ILIA) 
 

 برای دانشجویان بین الملل  – ILIAرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 5300 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 یگردشگر/تیریدر مد یبازرگان تیریمد
Business Administration in Management/Tourism 

 $ 3000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

 $ 3500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Computer Engineering -کامپیوتر  یمهندس

 $ 3500 شناسی کار سال  4 یسیانگل Computer Science - وتریعلوم کامپ

 $ 3500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Civil Engineering - عمران یمهندس

 کیبرق و الکترون یمهندس

Electrical and Electronic Engineering 
 $ 3500 کارشناسی  سال  4 یسیانگل

 $ 3500 کارشناسی ارشد   سال  2 یسیانگل Business Administration - کسب و کار تیریمد

 $ 3000 کارشناسی ارشد   سال  2 یسیانگل Applied Genetics - یکاربرد کیژنت

 سالمت استیو س یسالمت عموم

Public Health and Health Policy 
 $ 3000 کارشناسی ارشد   سال  2 یسیانگل

  ملل فراهم نموده است.را برای دانشجویان بین التقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  Ilia دانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 ILIAتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یرک داوطلب براارسال مدا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواهن دارندگا��

 ندارند. یسیانگلبه گذراندن دوره زبان  یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسیماهه زبان انگل 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.

 

 



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 10 صفحه

 

 فنی گرجستان دانشگاه 

Georgian Technical University (GTU) 

 
 برای دانشجویان بین الملل  – GTUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 4000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Design - طراحی

 $ 4000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Biomedical Engineering -یپزشک یمهندس

 $ 4000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Mechanical Engineering -کیمکان یمهندس

 $ 4000 کارشناسی  سال  4 یسیانگل Computer Science -وتریعلوم کامپ

 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Business  Administration - مدیریت کسب و کار

 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Biomedical Engineering -یپزشک یمهندس

 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Design -طراحی 

 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل WaterEngineering -مهندسی آب 

 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Viticulture and Enology - یانگور و شراب شناس

 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل Agronomy -زراعت 

 یهسته ا یعات مهندساطال یفناور

Information Technology of Nuclear Engineering 
 $ 4000 کارشناسی ارشد سال  2 یسیانگل

 $ PhD 4000دکتری تخصصی  سال  3 یسیانگل Biomedical Engineering -یپزشک یمهندس

  ن بین الملل فراهم نموده است.را برای دانشجویاتقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  GTU دانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 GTUتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یسال مدارک داوطلب براار:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواهن دارندگا��

 ندارند. یسیه زبان انگلبه گذراندن دور یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسیماهه زبان انگل 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.



 

 

 تحصیل در دانشگاه های گرجستانعملی راهنمای   ناتسجرگ مولع یللملابین  یمداکآ

                                                                   

 

 11 صفحه

 

 قفقاز دانشگاه 

Caucasus University (CU) 

 
 ویان بین الملل برای دانشج – CUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 6000 یپزشک یدکتر سال  6 یسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 هم نموده است. را برای دانشجویان بین الملل فراتقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  CU دانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 CUتقویم آموزشی دانشگاه 

 نحوه برگزاری کالسها دوم   مسالین رشیپذ اول مسالین رشیپذ

 حضوری February -آبان تا بهمن  September -وریتا شهر بهشتیارد

 و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��                                                    فرم درخواست لتکمی��

 Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��                            رشیپرداخت درخواست پذ درسی ارائه ��

  یسینمرات به زبان انگل زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

    (EQE)یموزشآ تیفیک شیافزا یو ثبت نام در مرکز مل دییانجام مراحل تا یبرا ارسال مدارک داوطلب:     Enrollmentپروسه انجام ��

 و وزارت علوم گرجستان

 زبان یدوره آمادگ

 به دوره زبان ندارند. ازیتافل ن ای لتسیمدرک آ یگواهن دارندگا��

 دارند.ن یسیبه گذراندن دوره زبان انگل یازین یسیزبان انگل یشدگان در آزمون ورود رفتهیپذ��

 یسیماهه زبان انگل 3دوره  کیرا کسب نکند در  ینمره قبول یسیزبان انگل ینداشته باشد و در آزمون وزود لتسیمدرک آ یمتقاض کهیدرصورت��

 دانشگاه شرکت خواهد کرد.

 
 
 
 
 
 

 

 
 


