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ق انه شر  EMU -دانشگاه مدیتر

 مدارک الزم جهت اخذ پذیرش در مقطع کارشنایس

 :جهت اخذ پذیرش در مقطع کارشنایس  مدارک الزم

ستان )و پیش دانشگایه برای بعضی از رشته   ها(تصویر ترجمه رسیم مدرک دیپلم دبیر
ستان )و پیش دانشگایه برای بعضی از رشته ها(  تصویر ترجمه رسیم ریزنمرات دبیر

 تصویر گذرنامه
 4*3عکس  یک قطعه

 

ایط و مدارک ی حرفه ای داروسازی رشته الزم جهت اخذ پذیرش در شر  :دکیر

ستان در مدرک  15حداقل  رشته علوم تجربی با معدل کتبی و کل دیپلم و ریزنمرات دبیر
 15حداقل  رشته علوم تجربی با معدل کتبی و کل در پیش دانشگایه دیپلم و ریزنمراتمدرک 

ایط و مدارک ک با دانشگاه مرمره ترکیه پزشیک عمویم الزم جهت اخذ پذیرش در رشته شر  :مشیر

/ریاضی  مدرک دیپلم و ریزنمرات ستان رشته علوم تجربی یک با معدل کل-دبیر ی  ۱۶حداقل  فیر
/ریاضی  ریزنمراتمدرک دیپلم و  یک با معدل کل-پیش دانشگایه رشته علوم تجربی ی  ۱۶حداقل  فیر

 

ایط و مدارک ک با دانشگاه دندان پزشیک الزم جهت اخذ پذیرش در رشته شر  :ترکیه مشیر

/ریاضی  مدرک دیپلم و ریزنمرات ستان رشته علوم تجربی یک با معدل کل-دبیر ی  15.5 حداقل فیر
/ریاضی پیش  مدرک دیپلم و ریزنمرات یک با معدل کل-دانشگایه رشته علوم تجربی ی  15.5حداقل  فیر

 

ایط اپزشیک و مدارک شر  :الزم جهت اخذ پذیرش در رشته های مهندیس و پیر

/ریاضی  مدرک دیپلم و ریزنمرات ستان رشته علوم تجربی یک با معدل کل حداقل -دبیر ی  ۱4فیر
/ر  مدرک دیپلم و ریزنمرات یک با معدل کل حداقل -یاضی پیش دانشگایه رشته علوم تجربی ی  14فیر
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ایط  :الزم جهت اخذ پذیرش در سایر رشته ها و مدارک شر

ستان رشته مرتبط با معدل کل حداقل  مدرک دیپلم  13دبیر
ستان  ریزنمرات دوره دبیر

 

 :لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید

  ی این مدارک یم ی مدارک زبان انگلییس نظیر آیلتس و تافل برای اخذ پذیرش الزایم نیم باشد. در صورت نداشتر داشتر

کت نمایید.  ی سطح زبان انگلییس دانشگاه شر  توانید در امتحان تعیتر

 ذ پذیرش به یم باشد. به هیچ عنوان هیچگونه وجیه جهت اخ رایگان کامال تمایم رشته ها و مقاطع اخذ پذیرش برای

 .هیچ شخض پرداخت ننمایید

 

ا  مدارک الزم برای مقطع کارشنایس ارشد و دکتر

 در هنگام ارسال درخواست خود بایستر مدارک زیر را در پایان بارگزاری نمایند کارشنایس ارشد متقاضیان دوره های

 ناپیوسته خوانده اید( ترجمه رسیم مدرک کاردابی )درصورتیکه کارشنایس
 ترجمه رسیم مدرک کارشنایس

 ترجمه رسیم ریزنمرات دوره های کاردابی و کارشنایس
 تصویر صفحه اول گذرنامه

 رزومه شامل سابقه کار و چاپ مقاالت علیم )در صورت امکان(

 

 به نکات زیر توجه داشته باشید: 

( جهت اخذ پذیرش برای تمایم دوره های کارشنایس ارشد 12.5/20) 2.5/4معدل فارغ التحصییل کارشنایس  ارایه حداقل
 الزایم است. 

 معماری و معماری داخل الزایم است.  )پورتفولیو( برای متقاضیان دوره های کارشنایس ارشد ارایه نمونه آثار طرایح شده
ا دوره کارشنایس خود را تمام کرده اید و هنوز مدرک کارشنایس خود  را دریافت نکرده اید، یم توانید با در صورتیکه اخیر

 ترجمه مدرک موقت اقدام بفرمایید. 
قر الزایم نیم باشد. در صورت عدم  ارایه گوایه زبان انگلییس )تافل و یا آیلتس( برای اخذ پذیرش از انه شر دانشگاه مدییر

کت نمایید.    ارایه گوایه زبان، یم توانید در آزمون ورودی زبان انگلییس دانشگاه شر
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ی متقاضیان دوره های  در هنگام ارسال درخواست خود بایستر مدارک زیر را در پایان بارگزاری نمایند:  دکیر

 کارشنایس ناپیوسته خوانده اید(ترجمه رسیم مدرک کاردابی )درصورتیکه  
 ترجمه رسیم مدرک کارشنایس

 ترجمه رسیم مدرک کارشنایس ارشد
، کارشنایس و کارشنایس ارشد  ترجمه رسیم ریزنمرات دوره های کاردابی

ی  پروپوزال تحقیق رساله دکیر
 تصویر صفحه اول گذرنامه

 امکان( رزومه شامل سابقه کار و چاپ مقاالت علیم )در صورت

 

 نکات زیر توجه داشته باشید:  به

ی معدل فارغ التحصییل کارشنایس  ی الزایم است. 12.5/20) 2.5/4داشتر  ( جهت اخذ پذیرش برای تمایم دوره های دکیر
ی حداقل معدل فارغ التحصییل کارشنایس ارشد  ی الزایم 15/20) 3/4داشتر ( جهت اخذ پذیرش برای تمایم دوره های دکیر

 است. 
ی طرایح شدهارایه نمونه آثار   معماری و معماری داخل الزایم است.  )پورتفولیو( برای متقاضیان دوره های دکیر

ا دوره کارشنایس خود را تمام کرده اید و هنوز مدرک کارشنایس خود را دریافت نکرده اید، یم توانید با  در صورتیکه اخیر
 ترجمه مدرک موقت اقدام بفرمایید. 

قر  آیلتس( برای اخذ پذیرش از ل و یازبان انگلییس )تاف گوایه ارایه انه شر الزایم نیم باشد. در صورت عدم  دانشگاه مدییر
کت نمایید.    ارایه گوایه زبان، یم توانید در آزمون ورودی زبان انگلییس دانشگاه شر

 
 

 

کلیه مدارک فوق را بهمراه اصل فاریس آنها را بایسبر در هنگام تکمیل ثبت نام خود به  توجه: 
 اداره آموزش دانشگاه ارایه نمایید. 
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