
  درخواست پذیرش در سال اول دانشگاھھا(تمامی رشتھ ھا)
درخواست پذیرش در مقطع لیسانس و فوق لیسانس رشتھ معماری 

 در مدارس معماری

٢٠١۶-٢٠١۵  

  
  مرحلھ درخواست خود را بھ انجام برساند: ٢جھت انجام این کار فرد متقاضی بایستی در 

 رھنگی سفارت فرانسھارائھ پرونده درخواست پذیرش بھ بخش ف :مرحلھ اول  

 گذراندن آزمون زبان فرانسھ :مرحلھ دوم DAP‐TCF 

د و امکان فرستادن مستقیم یمراجعھ نمای دفتر کامپوس فرانسباید بھ پرونده ھا توجھ : برای فرستادن 
  بھ موسسات آموزش عالی فرانسھ وجود ندارد. توسط متقاضی پرونده

   پرونده پیش ثبت نام -١

پذیرش در رشتھ معماری(لیسانس و فوق لیسانس) را دارند بایستی پرونده ای  افرادی کھ قصد دریافت
  را دریافت کنند. پرونده زردبا عنوان 

افرادی کھ قصد دریافت پذیرش در سال اول باقی رشتھ ھا را دارند بایستی پرونده ای با عنوان 
  را دریافت کنند. پرونده سفید

  

  نحوه دریافت پرونده ھای پیش پذیرش ١-١

  :   ھستندپرونده ھای پیش ثبت نام ( سفید و زرد ) بر روی سایت ھای زیر قابل دریافت 

www.iran.campusfrance.org 
www.ambafrance-teheran-culture.com 
www.ambafrance-ir.org 

 PDA تاریخ و محل تحویل پرونده ھای ٢-١

  ٢٠١۵)  ژانویھ ١٨،١٩،٢٠،٢١،١۵،١٣،١۴(

  ١٣٩٣بھمن  ١و )  دی ٢٨،٢٩،٣٠،٢۵،٢٣،٢۴(

  : وقت مالقات جھت تحویل پرونده ھا در روز ثبت نام آزمون زبان داده خواھد شد. توجھ

  



 DAP‐TCFثبت نام آزمون  -٢
  ١۶تا  ١۴و   ١٢تا  ١٠ساعت ثبت نام : 

  آذر)  ٢٠و ١٩( دسامبر ١١و  ١٠

  آذر): ١٩(دسامبر  ١٠

  Gتا   Aحرف اول نام خانوادگی صبح / ١٢تا  ١٠ 

 Mتا H بعدازظھر/حرف اول نام خانوادگی  ۴تا  ٢

  آذر): ٢٠(دسامبر ١١

  Tتا   N حرف اول نام خانوادگی صبح / ١٢تا  ١٠

 Zتا  U بعدازظھر/حرف اول نام خانوادگی ۴تا  ٢

  : ھزینھ ثبت نام 
  یورو ٧٠تومان +  ١۵٠٫٠٠٠

  

  ٣*۴ یا ۶*۴جدید  قطعھ عکس رنگی دو) ١ : ثبت ناممدارک جھت  

  کپی کارت ملی )٢

) کپی صفحھ اول پاسپورت و یا در صورت نداشتن ٣
  پاسپورت،ترجمھ رسمی شناسنامھ

  

 مرکز زبان فرانسھ تھران، دفتر کامپوس فرانسساختمان  : مکان ثبت نام 

 ٨پالک  خیابان ابیورد، بن بست کیمیا،بین میدان فردوسی و پل کالج، 

  

 ۵٢٠١ژانویھ   ٢۶ دوشنبھ : تاریخ آزمون زبان   

  ١٣٩٣بھمن  ۶شنبھ دو

  صبح ٨ساعت 

  

  



 : مصاحبھ

ھمھ افرادی کھ قصد ادامھ تحصیل در سال اول دانشگاھھا و یا رشتھ معماری در مقاطع لیسانس و 
این محل  ای را بھ زبان فرانسھ در مصاحبھ،فوق لیسانس را دارند بایستی در روز تحویل مدارک 

  بگذرانند.تحویل 

نمیباشد. مصاحبھ بھ صورت  TCF‐DAPاین مصاحبھ بھ منزلھ یک آزمون نیست و شامل پروسھ 
  و نمره ای برای آن در نظر گرفتھ نمیشود. برگزار میشود از امتحان مستقل

  برای دریافت اطالعات تکمیلی میتوانید با آدرس :

zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr 

  مکاتبھ نمایید.

  


