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پیش نیاز های پذیرش
 فرم نهایی و کامل* خود را ارسال کنید.	 

مدارک فارغ التحصیلی دبیرستان و یا معادل آن را ارائه دهید.	 

 ارائه نتایج رسمی مهارت زبان انگلیسی از طریق:	 
TOEFL iBT Special Home Edition یا TOEFL iBT آزمون های  	       

IELTS Academic Indicator یا IELTS Academic آزمون های  	       

       	  انرصاف از آزمون زبان انگلیسی

       	  آزمون جایگزین برای متقاضیان پاییز۲۰۲۱ **

ارائه نتایج رسمی مهارت ریاضی از طریق:	 
SAT آزمون  	       

ACT آزمون  	       

       	 آزمون جایگزین  برای متقاضیان پاییز ۲۰۲۱ **

* در صورتی که دانشگاه نتایج رسمی امتحانات را دریافت نکرده باشد، مدارک پذیرش متقاضی مورد قبول واقع منی شود.

**کمیته پذیرش کارشناسی، به آن دسته از متقاضیانی که آزمون TOEFL ، IELTS یا تاییدیه انرصاف از آزمون را داده اند ، ترجیح می دهد.

*آخرین مهلت های  

ارسال برای سال ۲۰۲۱

شام می بایست فرم خود را کامل کرده و 

متامی امتحانات را تا یا در تاریخ تعیین 

شده تکمیل کرده باشید.

 Early
Admissions

 Regular
Admissions

 Rolling
**Admissions

درخواست خودم را ارائه داده ام  ... گام های بعدی من چیست؟
 پس از ارسال درخواست خود، شام یک ایمیل تأیید از ums@aua.am دریافت خواهید کرد.	 

دفرت پذیرش، درخواست شام را برای واجد رشایط بودن مشمولیت فنی، طی یک ماه، از تاریخ ارسال شام، بررسی خواهد کرد.	 

لطفاً چندین بار در هفته ایمیل خود را بررسی کنید و بالفاصله به متامی درخواستها پاسخ دهید.	 

اگر مدارک شام کامل نبود، ما کلیه ی مدارک ناقص  را از طریق ایمیل به شام ارسال می مناییم . شام باید آن ها را تکمیل کرده و تا تاریخ مشخص شده ارسال منایید.	 

اگر مدارک شام کامل بود، منتظر نتایج خود باشید. ما تقریباً ۱۲ هفته بعد از آخرین مهلت  تعیین شده که شام برای آن اقدام کرده اید، نتایج را از طریق ایمیل به 	 

شام ارسال خواهیم کرد.

*آخرین مهلت ها  ممکن است تغییر کنند. برای اطالعات به روز شده، لطفا به admissions.aua.am/undergraduate/#deadline مراجعه کنید.

**اگر شام برای تاریخ Rolling Admissions اقدام می کنید، مدارک شام، در صورت داشنت جای خالی برای ورود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فقط در رشایط خاص، دریافت مدارک بعد از تاریخ های ذکر شده مورد 

   قبول واقع خواهد شد.

 به سایت فرم آنالین  

im.aua.am مراجعه منایید

 New User گزینه ی 

Registration  را انتخاب کنید

صفحه ی شخصی 

خود را بسازید

به صفحه ی خود وارد شده و گزینه ی 

 Submit an Application for Admission

to Undergraduate  Study  را انتخاب کنید. 

چگونه اقدام کنیم

راه رسافرازی و ارتقا را با ما آغاز کنید.
پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی

درخواست به دانشگاه AUA ممکن است سخت به نظرآيد اما چنین   نیست. دفرت پذیرش ما آماده  کمک به شام  می باشد. نکات زیر را 
بررسی مناید و در صورت نیاز به اطالعات بیشرت٬ درخواست حضوری خود را با واحد پذیرش مطرح مناید د. 

mailto:ums%40aua.am?subject=
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http://im.aua.am


American University of Armenia
40 Marshal Baghramyan 
Yerevan, 0019, Armenia

+374 60 69 40 40
aua.am

Office of Admissions
Room 108M

+374 60 61 27 50
Apply at im.aua.am
ugrad@aua.am 
admissions.aua.am 

Office of Financial Aid
Room 304M

+374 60 69 40 40 ext. 2
financialaid@aua.am  
finaid.aua.am 

Social Media
/AUAAdmissions
/AUArmenia
/aua_insta  
/AUAuploads
/@AUAtweets

منرات حد نصاب
اطالع  برای  فقط  شده  فهرست  نصاب  حد  منرات 

باشید  داشته  توجه  باید  شام  باشد.  می  رسانی 

AUA منی  به  ورود  منزله ی  به  باالتر  که منره ی 

بدست  تر  پایین  ی  منره  شام  اگر  حتی  یا  باشد. 

نظر  در  مرشوط  پذیرش،  برای  است  ممکن  آورید، 

شوید.  گرفته 

باشند،  داشته  کمرت  یا  مردودی  منره  که  متقاضیانی 

شوند.   می  محروم   AUA به  پذیرش  از 

)admissions.aua.am/ugrad-denial(

Open House
معرفی رویداد روزانه

برنامه های آموزشی	 

روند پذیرش	 

کمک مالی	 

امکانات ما	 

و بیشرت	 

 Open Class
AUA تجربه ی واقعی یک جلسه کالس درس در

Information Sessions
پوشش یک ساعته جلسات

 	AUA معرفی

برنامه کاربردی	 

کمک مالی	 

مقاله نوشنت	 

آماده شدن برای مصاحبه پذیرش	 

تقویم پذیرش
برای دریافت لیستی از متام رویدادهای مجازی و حضوری )و همچنین اطالعات ثبت نام( که شام را در مراحل درخواست، کمک می کند، به سایت 

admissions.aua.am/undergraduate-events مراجعه مناید .

امتحان انگلیسی

میانگین منرات متقاضیان پذیرفته شده سال ۲۰۲۰ با توجه به رشته های مختلف :
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علوم مهندسی علوم داده علوم رایانه انگلیسی و ارتباطات کسب وکار

TOEFL iBT

IELTS

SAT

ACT

۶.۵ :IELTS Academic79 :TOEFL iBT

۶۷۰
28

510
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27

علوم رایانه ،علوم مهندسی،

علوم داده

انگلیسی و ارتباطات ، سیاست و 

حاکمیت

کسب وکار

SAT

ACT

فرایند بررسی مدارک پذیرش:
فرم متقاضی بعد از ارسال کلیه مدارک، مورد بررسی قرار می گیرد.در ابتدا 

،الزامات و مدارک  پذیرش هر متقاضی، تصحیح می شود .بعد از تصحیح 
مدارک، شورای تصمیم گیری، جزییات و رشایط پذیرش را مورد بررسی قرار 

می دهد. بخشی از این فرآیند ممکن است شامل مصاحبه باشد. هامنطور که 
پذیرش دانشگاه آمریکایی ارمنستان رقابتی است، کمیته، این موارد را در نظر 

می گیرد:

امتحان ریاضی
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 فرم کامل شده

معدل

منره آزمون ریاضی

منره آزمون انگلیسی

 دو عدد انشاء

 فعالیت های فوق برنامه

 فعالیت های داوطلبانه

مصاحبه )در صورت نیاز(

هر چند که منرات حد نصاب را در باال ذکر کرده ایم، ممکن است منرات پذیرفته شدگان سال ۲۰۲۰برای شام مفیدتر باشد. ادر زیر، لیستی از میانگین منرات آزمون  دانشجویان 

پذیرفته شده در پاییز سال  ۲۰۲۰ قرار گرفته است. این منرات باالتر از منرات حد نصاب هستند. از آنجا که پذیرش در AUA رقابتی است، سخت مطالعه کنید و بهرتین منرات را 

بگیرید.

The American University of Armenia is accredited by the WASC Senior College and University Commission, 985 Atlantic Avenue, #100, Alameda, 

CA 94501, 510.748.9001.  In addition, AUA is affiliated with the University of California.
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