درﺧواﺳت ﭘذﯾرش در ﺳﺎل اول داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ)ﺗﻣﺎﻣﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎ(
درﺧواﺳت ﭘذﯾرش در ﻣﻘطﻊ ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس رﺷﺗﮫ ﻣﻌﻣﺎری
در ﻣدارس ﻣﻌﻣﺎری
٢٠١۵-٢٠١۶
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻓرد ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در  ٢ﻣرﺣﻠﮫ درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑرﺳﺎﻧد:


ﻣرﺣﻠﮫ

اول :اراﺋﮫ ﭘروﻧده درﺧواﺳت ﭘذﯾرش ﺑﮫ ﺑﺧش ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﻔﺎرت ﻓراﻧﺳﮫ



ﻣرﺣﻠﮫ

دوم :ﮔذراﻧدن آزﻣون زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ TCF‐DAP

ﺗوﺟﮫ  :ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن ﭘروﻧده ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻓﺗر ﮐﺎﻣﭘوس ﻓراﻧس ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و اﻣﮑﺎن ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﭘروﻧده ﺗوﺳط ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓراﻧﺳﮫ وﺟود ﻧدارد.

 -١ﭘروﻧده ﭘﯾش ﺛﺑت ﻧﺎم
اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺻد درﯾﺎﻓت ﭘذﯾرش در رﺷﺗﮫ ﻣﻌﻣﺎری)ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس( را دارﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻧده ای
ﺑﺎ ﻋﻧوان ﭘروﻧده زرد را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺻد درﯾﺎﻓت ﭘذﯾرش در ﺳﺎل اول ﺑﺎﻗﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎ را دارﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘروﻧده ای ﺑﺎ ﻋﻧوان
ﭘروﻧده ﺳﻔﯾد را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.

 ١-١ﻧﺣوه درﯾﺎﻓت ﭘروﻧده ھﺎی ﭘﯾش ﭘذﯾرش
ﭘروﻧده ھﺎی ﭘﯾش ﺛﺑت ﻧﺎم ) ﺳﻔﯾد و زرد ( ﺑر روی ﺳﺎﯾت ھﺎی زﯾر ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ھﺳﺗﻧد :
www.iran.campusfrance.org
www.ambafrance-teheran-culture.com
www.ambafrance-ir.org

 ٢-١ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣل ﺗﺣوﯾل ﭘروﻧده ھﺎی DAP
) (١٣،١۴،١۵،١٨،١٩،٢٠،٢١ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١۵
) (٢٣،٢۴،٢۵،٢٨،٢٩،٣٠دی و  ١ﺑﮭﻣن ١٣٩٣
ﺗوﺟﮫ  :وﻗت ﻣﻼﻗﺎت ﺟﮭت ﺗﺣوﯾل ﭘروﻧده ھﺎ در روز ﺛﺑت ﻧﺎم آزﻣون زﺑﺎن داده ﺧواھد ﺷد.

 -٢ﺛﺑت ﻧﺎم آزﻣون TCF‐DAP
ﺳﺎﻋت ﺛﺑت ﻧﺎم  ١٠ :ﺗﺎ  ١٢و  ١۴ﺗﺎ ١۶
 ١٠و  ١١دﺳﺎﻣﺑر )١٩و  ٢٠آذر(

 ١٠دﺳﺎﻣﺑر ) ١٩آذر(:
 ١٠ﺗﺎ  ١٢ﺻﺑﺢ /ﺣرف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  Aﺗﺎ G
 ٢ﺗﺎ  ۴ﺑﻌدازظﮭر/ﺣرف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  Hﺗﺎ M

 ١١دﺳﺎﻣﺑر) ٢٠آذر(:
 ١٠ﺗﺎ  ١٢ﺻﺑﺢ /ﺣرف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  Nﺗﺎ T
 ٢ﺗﺎ  ۴ﺑﻌدازظﮭر/ﺣرف اول ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  Uﺗﺎ Z

 ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم :
 ١۵٠٫٠٠٠ﺗوﻣﺎن  ٧٠ +ﯾورو
 ﻣدارک ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﺎم  (١ :دو ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس رﻧﮕﯽ ﺟدﯾد  ۶*۴ﯾﺎ ٣*۴
 (٢ﮐﭘﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
 (٣ﮐﭘﯽ ﺻﻔﺣﮫ اول ﭘﺎﺳﭘورت و ﯾﺎ در ﺻورت ﻧداﺷﺗن
ﭘﺎﺳﭘورت،ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ

 ﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣرﮐز زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﮭران ،دﻓﺗر ﮐﺎﻣﭘوس ﻓراﻧس
ﺑﯾن ﻣﯾدان ﻓردوﺳﯽ و ﭘل ﮐﺎﻟﺞ ،ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺑﯾورد ،ﺑن ﺑﺳت ﮐﯾﻣﯾﺎ ،ﭘﻼک ٨

 ﺗﺎرﯾﺦ آزﻣون زﺑﺎن  :دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۶ژاﻧوﯾﮫ ٢٠١۵
دوﺷﻧﺑﮫ  ۶ﺑﮭﻣن ١٣٩٣
ﺳﺎﻋت  ٨ﺻﺑﺢ

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ :
ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﻗﺻد اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﺳﺎل اول داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﯾﺎ رﺷﺗﮫ ﻣﻌﻣﺎری در ﻣﻘﺎطﻊ ﻟﯾﺳﺎﻧس و
ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس را دارﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در روز ﺗﺣوﯾل ﻣدارک ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓراﻧﺳﮫ در اﯾن ﻣﺣل
ﺗﺣوﯾل ﺑﮕذراﻧﻧد.
اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﯾﮏ آزﻣون ﻧﯾﺳت و ﺷﺎﻣل ﭘروﺳﮫ  TCF‐DAPﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﺳﺗﻘل از اﻣﺗﺣﺎن ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود و ﻧﻣره ای ﺑرای آن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯾﺷود.
ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آدرس :
zohreh.mirbaha@diplomatie.gouv.fr
ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

