
هدف از این بروشور ارائه اطالعات به پناهجویان، پناهندگان، و دارندگان 

وضعیت برشدوستان1 ) این بروشور برای افرادی که تحت حامیت موقت می 

باشند، مفید منی باشد( پیرامون نحوه ی ثبت نام در مهدهای کودک، برنامه ی 

مقدماتی یادگیری زبان گرجی، مدارس دولتی و اموزشگاه های  فنی حرفه ای در 

گرجستان می باشد  و همچنین قانون شناخته کردن اموزش رسمی و غیررسمی

می  قائل  آموزش  حق  کودکان2  متامی  برای  کودک  حقوق  کنوانسیون 

کشور  این  قانون  و  گرجستان  اساسی  قانون  در  حق   این  همچنین  شود. 

در خصوص ›‹ حفاظت بین املللی ›‹ تضمین شده که وفق آن پناهجویان، 

گرجستان  اتباع  هامنند  برشدوستانه  وضعیت  دارندگان  و  پناهندگان، 

باشند. می  عمومی  آموزش  و  مدرسه  از  قبل  آموزش  حقوق   دارای 

الف. نحوه ی ثبت نام در مهدهای کودک

1. تفلیس

به منظور ثبت نام یک پناهجو، پناهنده، و یا کودک دارای وضعیت برشدوستانه 

در مهد کودک، شخص می بایست به وزارت  امور داخلی گرجستان )از این 

پس »وزارت« نامیده می شود( به   بخش امنیت بین املللی مراجعه کند.

دسرتسی به آموزش عالی طبق قانون گرجستان تعریف شده است. )به موارد ذیل 

توجه فرمایید(.

1.این جزوه اطالعات برای افراد تحت حامیت موقت صدق منی کند.

2. دراین بروشور منظور از کودک، پناهجو، پناهنده، یا فرد دارای وضعیت برشدوستانه 

ای است که کمرت 18 سال سن دارد.



تسهیل  منظور  به  تفلیس  شهر  شورای   ،۲۰۱۵ سال  فوریه  در 

برش  وضعیت  دارای  کودکان  و  پناهندگان  پناهجویان،  دسرتسی 

کودکهای  مهد  به  اند  نرسیده  مدرسه  سن  به  هنوز  که  دوستانه 

رساند. تصویب  به  را  سند3     تفلیس،  شهرداری  درمحدوده  واقع 

آموزش(  بخش   ( تفلیس  شهر  جوانان  امور  و  ورزش،  آموزش،  اداره 

پناهندگان  پناهجویان،  دسرتسی  تسهیل  جهت  اصلی  مسئول 

به  مدرسه  ازسن  قبل  دوستانه  برش  وضعیت  دارای  کودکان  و 

باشد. می  تفلیس  شهرداری  درمحدوده  واقع  کودک  مهدهای 

برش  وضعیت  دارای  کودکان  و  پناهندگان  پناهجویان،  نام  ثبت  منظور  به 

یک  بایست  می  آموزش  اداره  کودک،  مهدهای  در  ازمدرسه  قبل  دوستانه 

مدارک شناسایی کودک  کپی  کند.  دریافت  وزارت  اداره ی  از  نامه  معرفی 
باشد.4  نامه  معرفی  این  ی  ضمیمه  باستی  نیز  وی  قانونی  نامه  قیم  و 

کودک  مهدهای  مدیریت  آژانس  مربوطه،  مهدهای  با  هامهنگی  در 

مسائل  دیگر  و  الکرتونیکی  نام  ثبت  مسئول  )آژانس(،  تفلیس 

باشد. می  مدرسه  سن  از  قبل  کودکاِن  نویسی  نام  به  مربوط  فنی 

وضعیت  دارای  یا  و  پناهنده  پناهجو،  که  مدرسه  سن  از  قبل  کودکاِن 

برشدوستانه می باشند هامنند یک تبعه گرجستانی از خدمات یکسانی برای 

ثبت نام الکرتونیکی، نام نویسی و روند باز ماندن از تحصیل بهره می برند.

3 قطعنامه                           شهرداری تفلیس / 3/02

4  کارت شناسایی موقت برای پناهجویان یا گواهی اقامت موقت برای اشخاص دارای وضعیت 

برشدوستانه.
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پناهجویان، پناهندگان، و دارندگان وضعیت برشدوستانه جهت ثبت نام می 
بایست به  شهرداری ها و مهد کودک های محلی مراجعه کنند.

پناهجویان پیش دبستانی ، پناهندگان و افراد برشدوستانه مانند شهروندان 
گرجستان از خدمات پیش دبستانی بهره مند می شوند. این  خدامت شامل  

از ثبت نام الکرتونیکی ، ثبت نام و محرومیت است.

2. برنامه مقدماتی یادگیری زبان گرجی  برای خردساالن

1. مقررات کلی

جهت ثبت نام در مدارس دولتی گرجستان، پناهجویان، پناهندگان و 
کودکان دارای وضعیت برشدوستانه می بایست شناخت کافی از زبان 

گرجی داشته باشند.

وزارت علوم ، فرهنگ و ورزش گرجستان دستورالعمل تعیین نحوه ثبت نام 
برای پناهجو و شخص تحت حامیت بین املللی برای  اموزش زبان گرجی ، 

موضوع برنامه ، رشایط اجرای و بودجه را تصویب کرده است.5

این برنامه برای پناهجویان، پناهندگان و دارندگان وضعیت برشدوستانه زیر 
۱۸ سال طراحی شده است.

در صورتی که مهد کودک مذکور در معرفی نامه ی وزارت فاقد 

ظرفیت پذیرش باشد، آژانس متعهد می گردد که در صورت توافق 

شخص ذینفع، کودک را در مهد دیگری نام نویسی کند.
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برنامه شامل دو بخش می شود:

بخش الف - دانش مبتدی سطح A1 برای کودکان 6 تا ۱۱ سال.	 

بخش ب - دانش مبتدی و مقدماتی )سطح A1 و A2( برای کودکان 	 

۱۱ تا ۱۸ سال.

پناهجویان ، پناهجویان و کودکان دارای وضعیت انسانی ، دو بار در سال 

امور  )اگر وزارت  از سپتامرب سال مربوط  نام می کنند - حداکرث قبل  ثبت 

داخلی لیستی را تا 30 ژوئیه به وزارت علوم  ارسال کند( و حداکرث تا اخر ماه  
ژانویه سال بعد )  اگر وزارت امور داخلی   لیستی تا  ۳۰ نوامرب ارسال کند(. 6

این برنامه از 15 سپتامرب آغاز می شود و در 15 ژوئن به پایان می رسد. 7

کودکان می توانند پیش از امتام کل سال تحصیلی درامتحانات زبان رشکت 

کرده و در صورت قبولی در مدارس دولتی ثبت نام منایند.

به کودکان امکان داده می شود که قبل از امتام برنامه ، امتحان زبان گرجی 

را بگذرانند و سپس در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

 6 دستور وزیر آموزش و علوم گرجستان 193 / ن )12.12.2017( ، ضمیمه1ماد 5

 7 دستور وزیر آموزش و علوم گرجستان 193 / ن )12.12.2017( ، ضمیمه1ماد 6



.2 امتام دوره8

پس از امتام موفقیت آمیز دوره ی مقدماتی یادگیری زبان گرجی، کودکان 

می توانند در صورت احراز رشایط ذیل در مدارس ثبت نام کنند:

 	.A1 سطح مبتدی - امتام موفقیت آمیز دوره سطح

 	.A2 سطح پایه - امتام موفقیت آمیز دوره سطح

 	.A2 سطح متوسط - امتام موفقیت آمیز دوره سطح

برنامه آموزشی زمانی پایان می یابد که فرد در امتحاناتی  )کتبی و 

شفاهی( که توسط مدرسه برگزار می گردد قبول شود.

پس از احراز موارد فوق الذکر، مدیر مدرسه مربوطه گواهی پایاد دوره را 

صادر می مناید.

در صورتی که کودک در آزمون مردود شود، می تواند مجددا به صورت 

رایگان در برنامه مقدماتی یادگیری زبان گرجی رشکت منوده و آزمون 

)کتبی و مصاحبه( را تکرار کند.
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3. امکانات های دیگر برای یادگیری زبان گرجی

مرکز ادغام پناهندگان

دانشکده مدیریت دولتی زوراب ژوانیا ، که مربوط به   وزارت آموزش ، علوم ، 
عالقه  افراد  به  را  دولتی  زبان  دوره   یک  میباشد  گرجستان  ورزش  و  فرهنگ 
ارائه  برشدوستانه   وضعیت  دارندگان  و   پناهندگی  دارندگان  جمله  از   ، مند 
بهداشت   ، اشغالی   مناطق  از  آوارگان  وزارت  ادغام  مرکز  در  دروس  میدهید. 
زبان  دانشآموزان  به  برنامه    این  شود.  می  برگزار  گرجسنت  اجتامعی  امور  و 
گرجی  سطح های A2 ، A1 و B1 ارائه می دهد. روش یادگیری مبتنی بر یک 
پیاده سازی شده است. با موفقیت  مدل ویژه است که طی سالهای متامدی 



مربوطه   گواهی  التحصیالن   فارغ  به    ، امتحانات  در  موفقیت  در صورت 

تقدیم می شوند. با همکاری سازمان ملل ،متاحد دانشکده مدیریت دولتی 

زوراب ژوانیا پروژه  به نام اموزش زبان گرجی  با دروس اودیو امده کرد. 

)CD 12 با دروس اودیو و تصاویر( با هدف کمک به افراد تحت حامیت 

بین املللی ، پناهجویان و افراد بدون تابعیت در فرایند یادگیری زبان گرجی. 

 www.zspa.ge دروس  اودیو در وب سایت دانشکده ژوانیا به آدرس

موجود است. 

برنامه  گرجستان  و ورزش  فرهنگ   ، علوم   ، آموزش  وزارت   ، این  بر  عالوه 

»گرجی را به عنوان یک زبان خارجی« اجرا می کند.  موضوع آموزشی و 

geofl. :توسط همین برنامه تهیه شده و در )+ B2-A1 متدولوژیکی )سطح

به  را  گرجی  زبان  که  کسی  هر  برای  برنامه  این  است.  دسرتسی  قابل   ge

عنوان یک زبان خارجی مطالعه می کند ، مطالب مطالعه را ارائه می دهد. 

مرکز پذیرش پناهجویان

پناهجویان مستقر در مرکز پذیرش پناهندگی مارتقوپی در میتوانند در 

هامن مرکز دوره های رایگان زبان گرجستان رشکت کنند. این دوره  زابان 

هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن مناسب است.

چندگانه  خدمات  مرکز   ، متحده  ملل  مالی  طرفداری  با    World Vision

افرادی   ، پناهندگان   ، پناهجویان  برای  عمومی  فضای   یک  و  میباشد 

این   ، ذینفعان  برای  است.  شهروندان  غیر  و  برشدوستانه  وضعیت  با 

دولتی  مدیریت  دانشکده  توسط  گرجی   زبان  آموزش  های  دوره  مرکز 

برای  رایگان   هایه   دوره  این  برگزاری  از  هدف  میکند.  برگزار  ژوانیا 

کنند. استفاده  شده   ارائه  دولت  خدمات   از  منیتوانند  که  است  کسانی 

World Vision International



3. پذیرش مدرک تحصیلی11 

رسمیت شناخنت مدرک آموزش عمومی

نهاد قانونِی حقوِق عمومی )LEPL( - مرکزملی بهبود کیفیت آموزش 

)مرکز(، نهاد مسئولی است که مدارک آموزش عمومی که از خارج از کشور 

دریافت می شوند را جهت پذیرش و به رسمیت شناخنت مورد بررسی قرار 

می دهد.

به منظورپذیرش و به رسمیت شناخنت مدرک9 آموزش عمومی که از خارج 

از کشور دریافت شده ، صاحب مدرک ، قیم قانونی  یا هر متقاضی 

دیگری10، می بایست فرم درخواست را در مرکز تکمیل منوده و مدارک زیر 

را ضمیمه مناید:

9 هر مدرک آموزشی که تأیید می کند شخص از نوع آموزش دریافت کرده است.  مثالً 

ریز منرات و مدارک مدرسه و غیره 
10در بیشرت موارد ،  برای  خردسال  والدین یا خویشاوندان منایندگان قانونی  ان هستند  

و همچنان  برای یک فرد خردسال )بی همراه( توسط سازمان اجتامعی  مناینده رسمی 
منصوب می شوند. سایر اشخاص  اشخاص حقوقی  یا شخصی هستند که منافع آنها 

ممکن است مورد تعصب واقع شود.
11 اگر درخواست به رسمیت شناخنت تحصیالت دریافت شده در خارج از کشور به زبان 

دولت پر نشده باشد ، متقاضی باید  مدرکه ترجمه و تایید شده را اریه کند ،



1 فرم درخواست

2  کپی شناسنامه )در صورت تابعیت خارجی ، کپی پاسپورت  که در 

محرضتایید شده (

3 در صورت تکمیل فرم توسط شخصی به منایندگی از متقاضی  ، یک 

وکالت نامه نیاز است.

4 در صورت درخواست والدین ، یک کپی شناسنامه  فرزند)در محرض 

تایید شده(  

5 مدرک تحصیلی  ترجمه شده و درمحرض تایید شده12 

6  . رسید پرداخت هزینه درخواست )روال استاندارد یک ماهه( - 40 

الری؛ روش ترسیع در شناخت آموزش و پرورش در خارج از کشور )15 روز 

کاری( - 80 الری؛ 5 روز کاری - 120 الری؛ 1 روز خدمات – 250الری

7 . در مورد آموزش از راه دور در خارج از کشور ، متقاضی باید اثبات 
زندگی در خارج از کشور را ارائه دهد.13

8 پوند پذیرش مؤسسه آموزشی دریافت کننده در رابطه با اهمیت آموزش 

دریافت شده در دوره تدریس

12 اسناد آموزشی عبارتند از:

	 گواهی امتام آموزش عمومی و ضمیمه آن؛
	 گواهی آموزش ابتدایی و ضمیمه آن

؛مدرک دبیرستان   ضمیمه آن
دیپلم آموزش حرفه ای و پیوست آن )برگه ریز منرات(

	 مدرکی  تحصیلی اکادمیک .
213/https://eqe.ge/eng/static 13 مرکز ملی ارتقاء کیفیت آموزشی



. هرگونه اسناد به زبان خارجی باید  ترجمه   به زبان گرجی  و 

در محرض تایید شده باشد

همراه با اسناد ترجمه شده به زبان گرجی

فردی بر اساس مدرک موسسه اموزش خود در کالس مناسب 

ثبت نام میشود. اگر در سند مشخص نشده باشد که كدام كالس 

تحصیالت را دریافت كرده است ، به سن مناسب یا در صورت 

تأیید به درجه پایین تر اختصاص می یابد.  

.امتحان تعیین سطح

پناهندگانی که قادر به ارائه مدارک تحصیلی و مهارتی خود نیستند می 

بایست هر سند یا مدرک دیگری که میزان تحصیالت آنان را تایید می کند 

به فرم درخواست ضمیمه منایند.

در صورت عدم تایید مدارک از سمت مرکز، می توانید درخواست تجدید 

نظرخود را به دادگاه شهر تفلیس ظرف مدت یک ماه ارائه دهید.



امتحان تعیین سطح

هدف از امتحانات تعیین سطح این است که به کودکان کمک شود تا  

کالس / کالسها / ترم و عالوه بر آن موضوعاتی را که در هر دوره معرفی 

می شود را تکمیل مناید.

اگراین مرکز قادر به تشخیص مدارک تحصیلی پناهجویان، پناهندگان، و 

یا کودکان دارای وضعیت برش دوستانه نباشد14 ، مدرسه مورد نظرمجاز 

است مطابق با درخواست متقاضی امتحان تعیین سطح را زمان بندی و 

اجرا مناید.

امتحانات تعیین سطح به صورت کتبی برگزار می شود و تنها به زبانهای 

گرجی، روسی، ارمنی و آذری برگزار می شوند.

مدرسه مربوطه به عنوان برگزار کننده ی این امتحانات  موظف است15 

به دانش آموزان مشاوره داده و به آنان اجازه دهد تا از کتابخانه، منابع 

وتسهیالت فنی  مدرسه  استفاده منایند.

مدرسه مربوطه به عنوان برگزار کننده ی این امتحانات5  موظف است 

به دانش آموزان مشاوره داده و به آنان اجازه دهد تا از کتابخانه، منابع 

وتسهیالت فنی  مدرسه  استفاده منایند.

هر مدرسه می تواند به منظور تسهیل در تکمیل درسها یا ترمهای عقب 

افتاده، یک طرح انفرادی و شخصی برای دانش آموزآماده مناید.

14. فرمان)N98/ )01.10.2010 وزارت آموزش وعلوم گرجستان

15 امتحانات تعیین سطح که به صورت مرکزی توسط LELP سازوکار مدیریت آموزش 

اطالعات برگزار می شود برای کالس 12ام مستثنی است



2. شناخت آموزش رسمی

اشخاص دارای حامیت بین املللی در گرجستان حق دارند که دیپلم رسمی 

آموزش را دریافت کنند ، حتی اگر سند مربوطه نیز وجود نداشته باشد.

مرکز ملی ارتقاء کیفیت آموزشی ِتحصیالت   اشخاص  که دارای سطح 

حامیت بین املللی دارند  تنها در وقتی قبول میکند  اگرفردی  به هیچوج 

منیتواند تحصیالت خود را  بیرون  از گرجستان ثابت کند16  

ارزیابی دانش

پس از ارائه درخواست ، این مرکز برای تأیید تحصیالت دریافت شده در 

خارج از کشور ، اطالعات مربوطه را بدست می آورد.

برای این منظور ، مرکز می تواند با متقاضی مصاحبه انجام دهد و یا به  

موسسه آموزشی خارجی ارتبط برقرار کند.

این مرکز با مشارکت موسسه آموزشی برای تأیید اطالعات موجود  در مورد 

آموزش و مهارت های متقاضی امتحان برگزار میکند .  این امتحان به زبان 

گرجی یا زبان دیگر به مطابق توافق موجود انجام میشود.

براساس نتایج معاینه ، مرکز )i( شتاخت میکند ، )ب( تا حد شناخت میکند 

)iii( تحصیالت متقاضی را در خارج از کشور منی شناسد و یک کارت 

اطالعاتی تهیه می کند که حاوی موارد زیر است:

16 . دستور شامره N / 98 وزیر آموزش و علوم گرجستان از 01 اکترب 2010



1. تاریخ صادر کارت1

2. اطالعات شخصی )نام ، نام خانوادگی ، و غیره( شخصی که دارای 

وضعیت حفاظت بین املللی است.

3. مهارتهای که باید ارزیابی شود

4. اطالعات تکمیلی ارائه شده توسط متقاضی )دانش زبان های خارجی ، 

تجربه کار و غیره(؛

5. اطالعات در مورد روش ارزیابی امتحان  و نتایج ارزیابی

ارزیابی

پس از درخواست ، متقاضی دسرتسی به مشاور )مربوط به شناخت اموزش 

غیر رسمی( دارد.  در نتیجه مشاور،  فرم مشاوره را پر میکند و اطالعات 

مربوط به متقاضی و مستندات ارسالی را به کمیسیون اظهار می کند. 

کمیسیون می تواند اسناد اضافی را از متقاضی درخواست کند و / یا 

امتحان )به عنوان پراکتیک( یا هر نوع ارزیابی دیگر را انجام دهد. زمانی 

کلی برای بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست تشخیص آموزش غیر 

رسمی نباید از سه ماه بیشرت باشد.



4. نحوه ثبت نام در مدرسه دولتی

1. ثبت نام آنالین در کالس اول

ثبت نام آنالین سالی یک بار انجام شده و به چند مرحله تقسیم می گردد. 

زمان دقیق ثبت نام هر سال در وبسایت www.mes.gov.ge به زبانهای 

گرجی و انگلیسی اعالم می شود. مدارک مورد نیاز هر سال تغییر می کند. 

اتباع خارجی نیز می توانند از این ثبت استفاده کنند که البته نام نویسی 

فقط به زبان گرجی صورت می گیرد.

به طور کلی، ثبت نام در کالس اول نیازی به تایید مدارک آموزش و امتحان 

زبان گرجی ندارد. با این حال ممکن است مدرسه مربوطه از دانش آموز 

امتحان زبان گرجی گرفته یا یک مصاحبه ترتیب دهد.

2. ثبت نام در مدارس دولتی در طول ثبت نام آنالین

در طول ثبت نام آنالین، فرد می تواند برای نام نویسی کودک در مدرسه 
مربوطه اقدام کند17 که برای این کار مدارک زیر الزم است:

1. یک کپی محرضی از شناسنامه و مدرک شناسایی کودک؛

2. برگه ی صادر شده توسط مرکز که تایید یا عدم تایید مدارک تحصیلی را 
اعالم کند. )۱.ج/ پذیرش و به رسمیت شناخنت مدرک تحصیلی(

ممکن است مدرسه مربوطه از شام مدارک تکمیلی دیگری درخواست کند. 

مدارک فوق در طول دوران تحصیل نزد مدرسه نگهداری می شود.

17دستور شامره 675 وزیر آموزش و علوم گرجستان ، مورخ 16 آگوست 2007 



3 ثبت نام در مدارس دولتی پس از پایان مهلت ثبت نام آنالین

پس از پایان مهلت ثبت نام آنالین، در مورد فرد بزرگسال، خوِد شخص و 

در مورد کودک، قیم قانونی وی می بایست یک درخواست کتبی برای ثبت 

نام به وزارت آموزش ارسال کند.18 این وزارت خانه ظرف مدت ۱۵ تا 30 

روز به صورت مکتوب پاسخ خواهد داد.19 در صورتی که پاسخ مثبت باشد، 

فرد با در دست داشنت نامه می تواند در هر مدرسه دولتی نام نویسی کند. 

برای ثبت نام، مدارک زیرالزامی است:

1 .نامه ی تاییدیه وزارت آموزش و پرورش

2 .یک کپی محرضی از شناسنامه یا مدرک شناسایی ؛

3 .برگه ی صادر شده توسط مرکز که تایید یا عدم تایید مدارک تحصیلی 

را اعالم کند. 

)3/1پذیرش و به رسمیت شناخنت مدرک تحصیلی(

مدرسه مربوطه ممکن است مدارک تکمیلی دیگری درخواست کند. مدارک 

فوق در طول دوران تحصیل نزد مدرسه نگهداری می شود.

18دستور شامره 675 وزیر آموزش و علوم گرجستان ، مورخ 16 آگوست  2007

19به طور کلی ، وزارت آموزش و پرورش ظرف یک هفته پاسخ خواهد داد.



ه. نحوه ی ثبت نام در دانشگاهها:

1. مقررات کلی

به موجب ماده 521 )3( )3( و ماده 51 )7( قانون آموزش عالی شهروندان 

کشورهای بیگانه و گرجستان و همچنین افراد بدون تابعیت که دوره ی 

آموزش متوسطه یا معادل آن را خارج از گرجستان گذرانده اند، و همچنین 

افرادی که مطابق با قوانین آموزشی کشوری20 در مقطع عالی از یک نهاد 

آموزشی رسمی، مدرک/گواهی مهارت دریافت منوده و یا در حال تحصیل 

هستند، از رشکت در آزمون رسارسی21 معاف بوده و می توانند به تحصیل 

در مقطع کارشناسی بپردازند.

افرادی که از آزمون رسارسی بنا به دالیل مذکور معاف می شوند و افرادی 

که در موسسات گرجستان مشغول به تحصیالت تکمیلی گشته و مدرک 

کارشناسی دریافت می کنند، می توانند بدون رشکت در امتحان مشرتک 

کارشناسی ارشد در موسسات آموزش عالی گرجستان ، در این مقطع به 

تحصیل بپردازند.

عالوه بر این، افرادی که برای تحصیالت عالی خود در خارج از کشور 

گواهی دریافت کرده اند و افرادی که در کشورهای خارجی مدرک/گواهی 

مهارت دریافت منوده اند )در موسسات آموزش عالی )کارشناسی ارشد(22  

که بر اساس قوانین آن کشور موسسات رسمی محسوب می شوند(، از 

امتحانات مشرتک کارشناسی ارشد 23 معاف می شوند ومی توانند در مقطع 

کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

20  این قاعده شامل دانشجویانی که در برنامه مشرتک آموزش عالی مرتبط با تبادل 

دانشجو رشکت می کنند منی شود 

21 امتحانات رسارس رشط الزم برای تحصامتحانات عمومی کارشناسی ارشد رشط الزم 

برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گرجستان است

23 امتحانات عمومی کارشناسی ارشد رشط الزم برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 

گرجستان است.

.22 این مربوط به دانشجویان رشکت کننده در یک برنامه مشرتک آموزش عالی منی باشد.



برای اعامل معافیت های ذکر شده، مدارک تحصیلی مربوطه باید ابتدا 

توسط مرکز تایید گردند.

افرادی که دوره متوسطه یا کارشناسی را در گرجستان گذرانده اند می 

توانند برای ورود به دوره کارشناسی در آزمون رسارسی رشکت منوده یا برای 

ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، در آزمون ورودی آن رشکت 

منایند.

خارجی، که در دانشگاه های گرجستان نام نویسی منوده اما در آزمون 

رسارسی یا آزمون کارشناسی ارشد رشکت ننموده اند، واجد رشایط دریافت 

این بورس ها منی باشند.

جهت دریافت این بورس تحصیلی، دانشجویان می بایست ابتدا در آزمون 

رسارسی و یا آزمون کارشناسی ارشد قبول شده و سپس درخواست بورسیه 

را به وزارت آموزش و پرورش تسلیم منایند.

ثبت نام در آزمون فوق یک بار در سال صورت می گیرد.24 جهت کسب 

اطالعات دقیق و ثبت نام آنالین به مرکز ملی آزمون و ارزیابی مراجعه 

.www.naec.ge - منایید

24 به طور کلی ثبت نام آن الین در فصل بهار انجام می شود



اموزشگاه فنی حرفه ای

وزارت آموزش ، علوم ، فرهنگ و ورزش گرجستان پذیرش در برنامه های 
آموزش  فنی حرفه ای را دو بار در سال اعالم می کند در بهار و پاییز. 

آموزش حرفه ای برای افراد دارای حامیت بین املللی در گرجستان بصورت 
رایگان است ، بنابراین اگر شخصی  بتواند  د ر کنکور  منره حداقل را بگیر 

میتواند  با طرفداری مالی دولت را بهره برداری  کند  . برای ثبت نام ، 
متقاضی باید کارت شناسایی و یک مدرک تحصیلی )در صورت وجود( را 
در مراکز منابع و آموزش حرفه ای در رسارس کشور ارسال کند. ثبت نام 

آنالین نیز در http://www.vet.emis.ge قابل دسرتسی است.

متقاضی موظف است امتحان ورودی را که توسط مرکز ملی امتحانات 
   )NAEC( و ارزیابی وزارت آموزش ، علوم ، فرهنگ و ورزش گرجستان

برگزار می شود ، بگذراند.

منونه امتحانات به زبان های گرجی ، ارمنی ، آذربایجانی و روسی در وب 
سایت NAEC موجود است. عالوه بر این ، ممکن است متقاضیان ملزم به 

گذراندن  امتحان یک زبان خارجی یا آزمون تخصصی شوند. برنامه های 
آموزش حرفه ای به زبان گرجی است. اشخاص خارجی که امتحان ورودی 

را گذرانده اند ، امکان دارند  قبل از رشوع تحصیل ، دوره فرشده زبان 

گرجی )مدت زمان 2-3 ماه( را  بگذارند.

 پناهجویان، پناهندگان، و دارندگان وضعیت برشدوستانه همچنین می 

توانند به دانشگاه های مورد نظر خود مراجعه منوده و رشایط ورود را 

بررسی منایند.



 )MIA(  وزارت امور داخله

آدرس: تفلیس، خیابان میخاعیل گاخوکیدزه، پالک  16

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه / 09:00 – 18:00

تلفن :   

وزارت آموزش و پرورش و علوم ، فرهنگ و ورزش  

)MES( گرجستان
ورلد ویژن گرجستان

مرکز خدمات چند منظوره
67B آدرس: تفلیس، خیابان زیولی شارتاوا، پالک

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه / 10:00 – 19:00

تلفن:

آژانس مدیریت کودکستان های تفلیس  

آدرس: گرجستان، 0194 تفلیس، خیابان میتسکویچی، 

a  29-29شامره

ساعات کار: دوشنبه تا جمعه / 10:00 – 19:00

تلفن: 43 82 237 )32 0(

.متاس با ما

)0 32( 220 02 20

(+995) 598 080097



مرکز ادغام )آژانس اکو مایگرنت و امرار معاش( 

15a آدرس: تفلیس، خیابان میخاعیل تاماراشویلی، پالک

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه / 09:00 – 18:00

تلفن:

ورلد ویژن گرجستان

مرکز خدمات چند منظوره

67B آدرس: تفلیس، خیابان زیولی شارتاوا، پالک

ساعات کاری: دوشنبه تا جمعه / 10:00 – 19:00

تلفن:

حقوق گرجستان

آدرس من: تفلیس ، خیابان آکاکی گاخوکیزه الف11

ساعات کاری: دوشنبه - جمعه / 10:00-19:00

 تلفن: 5688 299 32)995 +(

خط  زروری: 593111405)995 +( 

(032) 2 140242

(+995) 577 045 645




