
شرایط   و   مراحل   پذیرش   دانشجویان   در   مقطع   کارشناسی
ثبت   درخواست   پذیرش:

 برای   ثبت   درخواست   پذیرش   در   دانشگاه   آمریکایی   ارمنستان   بھ   شیوه   زیر   عمل   کنید:
 بھ   سایت         im.aua.am     مراجعھ   نمایید.●
 گزینھ   یNew   User   Registration        را   انتخاب   و   صفحھ   ی   شخصی   خود   را   ایجاد   نمایید.●
● Submit   an   Application   for   Admission   to   Undergraduate   Study   وارد   صفحھ   شخصی   شوید   وگزینھ

   را   انتخاب   نمایید.
فرم   پذیرش   را   تکمیل   و   آن   را   ارسال   نمایید.●

شرایط   پذیرش:
 شرایط   پذیرش   متقاضیان      بشرح   زیر   می   باشد   :

 متقاضی   پذیرش   باید   فرم   ثبت   نام   را   تکمیل   و   ارسال   نماید.●
●

ارائھ صورت در است
انگلیسی ھا آن مادری زبان کھ (متقاضیانی .  IELTS Academic یا  TOEFL iBT انگلیسی زبان آزمون رسمی نتایج

 مدارک   اثبات   کننده،   نیازی   بھ   ارائھ   مدارک   زبان   انگلیسی   ندارند.)
●. ACT   یا     AUA   Math   Test ،    SAT   نتایج   رسمی   مھارت   ریاضی    
●

سالھ سھ کارنامھ باید باشند، می
تحصیل ادامھ حال در پذیرش درخواست ارائھ ھنگام کھ (متقاضیانی آن معادل یا دبیرستان التحصیلی فارغ مدارک

دبیرستان   خود   را   با   ذکر   دروس   ارائھ      دھند.)

*  تذکر   ‘   در   صورتی   کھ   دانشگاه   نتایج   رسمی   امتحانات   پذیرش   را   دریافت   نکرده   باشد،   مدارک   پذیزش   متقاضی   مورد   قبول   واقع   نمی   شود.
**  آخرین   مھلت      برگزاری   امتحانات   AUA   Math   test   ماه   ژوئیھ      است.

متقاضی   :   درخواست   خودم   را   ارائھ   دادم      ...   گام   ھای   بعدی   من   چیست؟

*  در   صورتی   کھ   تاریخ   آخرین   مھلت   فوق   الذکر   منطبق   با   روز   تعطیل   باشد   امکان   ارسال   مدارک   تا   یک   روز   بعد   از   آن   تاریخ   برای   متقاضی   وجود   دارد.
بررسی مورد نشده، تکمیل ظرفیت وجود در تنھا وی مدارک ، نماید مدارک ارسال بھ اقدام Rolling Admissions تاریخ براساس متقاضی کھ صورتی در **

قرار   خواھد   گرفت.
**   دریافت   مدارک   پس   از   Rolling   Admissions   تنھا   در   شرایط   خاص   امکان   پذیر   است.

تا تاریخ ۳۱ مارچ  ۲۰۱۸ تا تاریخ ۴ ژوئن  ۲۰۱۸ تا تاریخ ۲۲ ژانویھ ۲۰۱۸

آخرین مھلت دریافت مدارک پذیرش بھ شرح زیر است:
امتحانات و مدارک پذیرش باید تا پایان تاریخ درج شده ارسال شود.

 Early AdmissionsRegular AdmissionsRolling Admissions

١.   پس   از   ارسال   درخواست   یک   ایمیل   از   آدرس   ums@aua.am   دریافت   خواهید   کرد. 
٢.   بصورت   مداوم   ایمیل   خود   ر ا  چک   نمایید   و   به   پرسش   ه ا  پاسخ   دهید. 

٣.بعد   از   بررسی   مدارک   پذیرش،   مجدد ا  ایمیلی   به   شم ا  ارسال   خواهد   شد. 
۴.اگر   مدارک   شم ا  کامل   نیست،   بالفاصله   کلیه   مدارک   مورد   نظر   ر ا  ت ا  تاریخ   مشخص   شده   ارسال   نمایید. 

۵.اگر   مدارک   شم ا  کامل   است   منتظر   تاییدیه   نهایی   پذیرش   باشید. 
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فرایند   بررسی   مدارک   پذیرش:

شود، می بررسی متقاضی، ھر پذیرش مدارک و الزامات نخست گرفت. خواھد صورت مدارک کلیھ دریافت از پس تنھا متقاضی پذیرش مورد در گیری تصمیم
آکادمیک ھای فعالیت کلیھ شده ذکر شورای پذیرش، بودن رقابتی دلیل بھ دھد. می قرار بحث مورد را پذیرش شرایط و جزئیات پذیرش شورای سپس
لزوم صورت در و انشاء گروھی، ھای وفعالیت متفرقھ ھای کالس ورودی، امتحانات رسمی نتایج آموزشی، نتایج (شامل متقاضی شخصی ودستاوردھای

مصاحبھ)   را   مورد   بررسی   قرار   می   دھد.    امکان   اعتراض   بھ   تصمیمات   اخذ   شده   توسط   اعضای   شورای   پذیرش   وجود   ندارد.

نمرات    

نمرات کسب و باشد می رسانی اطالع جھت صرفن گردد می اعالم قسمت این در کھ (Target scores) ھدف نمرات و (Mean scores) نمرات میانگین
"پذیرش بصورت تواند می شما پذیرش مدارک ھدف نمرات از کمتر نمرات کسب صورت در باشد. نمی متقاضی پذیرش تضمین منزلھ بھ نمرات این از                           بیشتر
بدون متقاضی دستیابی، عدم صورت در کھ است کرده تعیین حداقل عنوان بھ را نمراتی ، لیسانس مقطع برای پذیرش گردد.اصول واقع بررسی مورد شرطی"

 بررسی   سایر   مدارک   خواھد   شد.   برای   کسب   اطالعات   تکمیلی   بھ   آدرس   اینترنتی   زیر   مراجعھ   نمایید:
/http://policies.aua.am 

نمرات   آزمون   زبان   انگلیسی:

  امتحان   ریاضی:

BA   in   Business BA   in   English   &
Communications 

BS   in   Computer   Science 
BS   in   Engineering   Sciences 
BS   in   Data   Science 

*      نمرات   ھدف   تغییر   یافتھ   SAT،   طبق   جدول   جدید   و   جدول   قدیمی   SAT   مورد   بررسی   قرار   می   گیرند   .

BA   in   Business BA   in   English   &
Communications

BS   in   Computer
Science 

BS   in   Engineering 
Sciences 

Office of Admissions 
Room 108M
+374 60 61 27 50
apply at im.aua.am
ugrad@aua.am
http://admissions.aua.am/ 

American University of Armenia
40 Marshal Baghramyan 
Yerevan, 0019, Armenia
+374 60 69 40 40
www.aua.am

Social Media
AUAAdmsissions
AUArmenia
AUA_insta
@AUAtweets
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میانگین   نمرات   متقاضیان   پذیرفتھ   شده   در    سال   2017    با   توجھ   بھ   رشتھ   ھای   مختلف   دانشگاه*

تقویم   پذیرش   :    دفتر   پذیرش   دانشگاه   ھمواره   آماده   ی   برگزاری   جلسات   اطالع   رسانی   مختلف   open house   وi nformational sessions     می   باشد.جھت 
دریافت   اطالعات   بیشتر   بھ   سایت   زیر   رجوع   فرمایید. 

 http://admissions.aua.am/admission-events/ 

*نمرات   ذکر   شده،نمرات   میانگین      کسب   شده   ی   متقاضیان   پذیرفتھ   شده      سال   ٢٠١٧   می   باشند. 
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