
 پذیرش دانشجویان خارجیشرایط 

 

 های پیش دانشگاهی مخصوص دانشجویان خارجی شرایط پذیرش و تحصیل در دوره (1)

ی پیش دانشگاهی  های یک ساله و یا شش ماهه متقاضیان باید مدارک خود را برای ثبت نام در دوره

از پانزدهم ماه  های پیش دانشگاهی یک ساله هر ساله اول ماه سپتامبر تحویل دهند. دروس دوره

های پیش دانشگاهی شش ماهه از شانزدهم ماه فوریه  گردد. دروس دوره ر هر سال آغاز میبسپتام

و دانشجویان فاقد شهروندی دارند تابعیت خارجی  ی کهگردد. پذیرش دانشجویان هر سال آغاز می

های پیش دانشگاهی در مراکز آموزش پیش دانشگاهی در جمهوری  جمهوری آذربایجان برای دوره

 گیرد:  زیر صورت میبه صور آذربایجان 

الدولی میان دولت جمهوری آذربایجان و دولت متبوع داوطلب و  های بین نامه بر اساس موافقت -

 های میان ادارات و مؤسسات دو کشور؛  نامه یا موافقت

 ه در خصوص تحصیل؛ بر اساس قراردادهای مستقیم منعقد -

 مؤسسات خیریه؛ های تحصیلی اعطاء شده از سوی مؤسسات غیر دولتی و  بر اساس بورس -

ها، مؤسسات، شهروندان  ها، انجمن بر اساس قراردادهای منعقده میان مؤسسات آموزشی و شرکت -

 و غیره.

مؤسسات آموزشی،  بر اساس تأمین هزینه از سوی دولت، وزارت متبوعامکان تبادل دانشجو  ،هم چنین

ت و قراردادهای منعقده میان مؤسسات آموزشی اها و ادار های ارسالی از سوی رؤسای کمیته اعزامیه

 وجود دارد. نیز و مؤسسات آموزشی کشور مورد نظر 

ها بر اساس پیشنهاد ارائه  ی تحصیلی در مؤسسات آموزشی وابسته به دولت در تمامی رشته هزینه

 میتعیین ی آموزشی و تأیید وزارت آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان  شده از سوی مؤسسه

 گردد. 

با  کسانی که فاقد اقامت دایمی و یا حق شهروندی جمهوری آذربایجان هستندبرای شرایط آموزش 

 شهروندان جمهوری آذربایجان یکسان است. 

گیرد.  ی انجام میهای آموزش ی آموزشی بر اساس مواد آموزشی مخصوص دوره آموزش در دوره

های تحصیلی  های پیش دانشگاهی بر اساس برنامه مدارک مورد نظر برای پذیرش داوطلب در دوره

ی  گیرد. هزینه ی آموزشی مورد نظر انجام می تأیید شده در جمهوری آذربایجان و متناسب با دوره

ی آموزشی  دورهدالر است. پس از پایان  750های پیش دانشگاهی  تحصیلی ساالنه برای دوره

داوطلبان باید در امتحان پایان دوره شرکت نمایند. به داوطلبانی که امتحان پایان دوره را با موفقیت 

 گردد.  ی پیش دانشگاهی اعطاء می گذرانده باشند مدرک )گواهی( پایان دوره

 

 ی پیش دانشگاهی باید مدارک زیر را تسلیم نمایند:  داوطلبان تحصیل در دوره

 ی آموزشی؛  تقاضانامه تنظیم شده به خطاب به رئیس مؤسسه -

 ی تحصیلی و زندگینامه؛ پیشینهی  شرح مختصری در باره -



ی اسناد رسمی  ی رسمی ریز نمرات تحصیلی که به تأیید دفترخانه رونوشت برابر با اصل ترجمه -

 رسیده باشد؛ 

عدم تابعیت دوگانه برای  گواهی صادره از سوی خدمات مهاجرت جمهوری آذربایجان دایر بر -

 کسانی که متولد جمهوری آذربایجان هستند؛ 

 گواهی سالمت و گواهی عدم ابتالء به بیماری ایدز؛  -

 ی کشور متبوع داوطلب؛ رونوشت گذرنامه -

 زندگینامه و سوابق تحصیلی؛  -

 ی قرمز رنگ(.  )با زمینه 4*  3قطعه عکس  8 -

 ید( تحصیلی وارد کشور شده باشند. توجه! داوطلبان حتماً باید با ویزای )رواد

ی اقامت یک ساله از سوی خدمات مهاجرت جمهوری آذربایجان  برای دانشجویان خارجی اجازه

 گردد.  صادر می

 

 های آذربایجان  ی کارشناسی در دانشگاه تحصیل در دوره (2)

یا غیر  های حضوری و های کارشناسی، اعم از دوره پذیرش اسناد و مدارک برای تحصیل در دوره

های  شروع به تحصیل در دورهگیرد.  حضوری، از اول تا سی ام ماه سپتامبر هر سال صورت می

 گردد.  ماه سپتامبر آغاز می 15آموزشی حضوری از 

 

 های کارشناسی باید اسناد و مدارک زیر را تحویل نمایند:  دانشجویان خارجی برای ثبت نام در دوره

ی پیش دانشگاهی باید متناسب  ی دوره ش دانشگاهی )زبان و رشتهی پی گواهی دال بر پایان دوره -

 ی کارشناسی باشد(؛  ی انتخابی برای تحصیل در دوره با رشته

ی تحصیلی در  رئیس دانشگاه نوشته شده باشد )باید رشتهخطاب به تقاضانامه برای تحصیل که  -

 تقاضانامه مشخص شده باشد(؛ 

ی اسناد رسمی  نمرات تحصیلی( )باید به تأیید دفترخانهمدارک تحصیلی با ذکر دروس )ریز  -

 رسیده باشد(؛

 گواهی پزشکی؛  -

 ی ویزای ورود به جمهوری آذربایجان(؛  رونوشت گذرنامه و کارت شناسایی )شناسنامه( )به عالوه -

 ی قرمز رنگ(. )با زمینه 4*  3قطعه عکس  8 -

با اسناد صادره از سوی وزارت آموزش و ی تحصیلی )شهریه( خود را مطابق  دانشجویان باید هزینه

پرورش جمهوری آذربایجان در اول هر نیمسال تحصیلی به دالر ایاالت متحده پرداخت نمایند. در 

ی تحصیل نبوده و یا به علل  به هر علت موجه و یا غیر موجه قادر به ادامه یصورتی که دانشجو

حصیلی پرداخت شده به هیچ عنوان مسترد نخواهد ی ت ذکر شده در باال از دانشگاه اخراج گردد، هزینه

 گردید. 

گردد این فرد به عنوان  از تاریخی که برای شهروند خارجی دستور شروع به تحصیل صادر می

 شود.  دانشجوی دانشگاه شناخته می



سال  4های غیر حضوری  سال است. مدت تحصیل در دوره 4های حضوری  مدت تحصیل در دوره

 دالر است.  2000ی کارشناسی برابر با  ی تحصیلی ساالنه برای دوره ینهماه است. هز 6و 

 گیرد.  های کارشناسی به زبان آذربایجانی و یا زبان روسی انجام می تحصیل در دوره

های حضوری از سوی خدمات مهاجرت جمهوری  صدور مجوز اقامت برای دانشجویان دوره

 گیرد:  آذربایجان انجام می

 گردد.  گواهی اقامت موقت یک ساله صادر می برای دانشجویان -

دانشجویان خارجی از تمامی حقوق در نظر گرفته شده برای دانشجویان آذربایجانی که با پرداخت 

 نمایند برخوردار خواهند بود.  ی تحصیلی تحصیل می هزینه

 ی آموزشی مورد نظر هستند؛  دانشجویان موظف به رعایت مقررات داخلی مؤسسه -

 باید از تخریب اموال دانشگاه پرهیز نماید؛ دانشجو  -

در صورتی که به علت قصور دانشجو ضرر و زیانی به دانشگاه وارد گردد، باید آن را جبران  -

ی تحصیلی خود را با موفقیت به پایان برسانند،  به آن دسته از دانشجویان خارجی، که دورهنماید. 

 گردد.  ی تحصیلی آنها صادر و تسلیم می ی آموزشی و رشته ی متناسب با دوره دانشنامه

 

 ی کارشناسی ارشد دانشگاه شرایط تحصیل در دوره (3)

توانند  ی کارشناسی، که موفق به کسب نمرات باال شده باشند، می التحصیالن دوره آن دسته از فارغ

 آن دسته از دانشجویان خارجی کهی کارشناسی ارشد نیز ادامه دهند.  تحصیالت خود را در دوره

ی کارشناسی  ی کارشناسی خود را در آذربایجان طی نکرده باشند باید برای پذیرش در دوره دوره

 ی پیش دانشگاهی زبان آذربایجانی را طی نمایند.  ارشد دوره

 گردد.  سپتامبر آغاز می 15ی کارشناسی ارشد از  دروس دوره

گردد.  دانشگاه مورد نظر منعقد میی پیش دانشگاهی دانشجوی خارجی قراردادی با  برای طی دوره

ی تحصیلی )شهریه( خود را در اول هر نیمسال مطابق با اسناد  پس از این قرارداد دانشجو باید هزینه

ی تحصیلی  تأیید شده از سوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان پرداخت نماید. هزینه

است. در صورتی که دانشجوی به هر علت  دالر 2500ی کارشناسی ارشد برابر با  ساالنه در دوره

ی تحصیل نبوده و یا به علل ذکر شده در باال از دانشگاه اخراج  موجه و یا غیر موجه قادر به ادامه

 ی تحصیلی پرداخت شده به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید. گردد، هزینه

سال  2غیر حضوری های  سال است. مدت تحصیل در دوره 2های حضوری  مدت تحصیل در دوره

 ماه است. 6و 

 

 ی دکترای دانشگاه شرایط تحصیل در دوره (4)

توانند  ی کارشناسی ارشد را با موفقیت طی کرده باشند، می آن دسته از دانشجویان خارجی، که دوره

ی  ی دکترای دانشگاه ادامه دهند. آن دسته از داوطلبان ورود به دوره تحصیالت خود را در دوره

ی پیش  ی کارشناسی ارشد خود را در جمهوری آذربایجان طی ننموده باشند باید دوره رهدکترا، که دو

 3000ی دکترا برابر با  ی تحصیلی ساالنه برای دوره دانشگاهی زبان آذربایجانی را طی نمایند. هزینه

 دالر ایاالت متحده است. 



 

 گیرد:  ی تحصیلی تدریس صورت می رشته 23در دانشگاه ما در کل 

 هنرپیشگی (1)

 کارگردانی (2)

 فیلمبرداری (3)

 هنر شناختی )فیلم شناختی( (4)

 هنر شناختی )تاریخ و نظریه ی هنرهای تصویری( (5)

 هنر شناختی )هنر نمایش( (6)

 آفرینش ادبی و درام نویسی برای پخش (7)

 موسیقی شناختی (8)

 دبیری موسیقی (9)

 )در رشته های مختلف( نوازندگی آالت موسیقی (10)

 هنر تک خانی )در رشته های مختلف( (11)

 ی، بایگانی و حفاظت از آثار باستانیختوزه شنام (12)

 مددکاری اجتماعی (13)

 جامعه شناختی (14)

 گرافیک (15)

 )در رشته های مختلف( طراحی (16)

 هنر کاربردی )در رشته های مختلف( –دکور  (17)

 رنگ آمیزی (18)

 دبیری هنرهای تصویری (19)

 رهبری جهانگردی (20)

 سازماندهی جهانگردی (21)

 خوانندگی موسیقی پاپ و جاز (22)

  انفورماتیک کتابداری و فعالیت های (23)

 

 دانشکده است:  5دانشگاه دارای 

 ی نمایش دانشکده -

 ی فیلم و تلویزیون دانشکده -

 ی هنر موسیقی دانشکده -

 ی رقص دانشکده -

 ی فرهنگ شناختی دانشکده -


