
 اطالعیه

)آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه( می رساند: سیستم آزمون  YÖSبه اطالع کلیه عالقه مندان شرکت در آزمون 

 آنالین موسسه پوزا آکادمی در ایران راه اندازی شده است.

  مطابق با برنامه زمانبندی زیر بصورت آنالین از طریق وبسایت موسسه به آدرس مرحله 15این آزمون ها در 

www.puza.ir .برگزار خواهد شد 

هعغفی  غفیب
 .بود اهدوخ شده تعیین مبحث تا کتاب اول از و بوده آکادمی پوزا های کتاب با مطابق مباحث کلیه ترتیب -

ن در این آزمون ها وسیع ترین در نوع خود بوده و معیار خوبی برای سنجش اجامعه آماری شرکت کنندگ -

 بین رقیبان خود خواهد بود. وضعیت داوطلبان در

http://www.puza.ir/


داوطلبان ثبت نام شده در موسسه درس خانه تابناک ایرانیان )اورمیه( و درس خانه استادان تبریز با مراجعه به  -

د و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور ارایه شده به ایشان از طرف موسسه می توانن www.puza.irآدرس 

  در این آزمون ها شرکت نمایند.

 
 

ایر داوطلبان و عالقه مندان آزاد نیز مجاز به شرکت در این آزمون ها بوده و از طریق مراجعه به وبسایت س -

 www.puza.ir .و انجام مراحل ساده ثبت نام مطابق شکل زیر ، میتوانند در این آزمون ها شرکت نمایند 

  

http://www.puza.ir/
http://www.puza.ir/


 یه عالقه مندان رایگان بوده و هزینه شرکت در آزمون های بعدی مبلغبرای کل 2و  1رکت در آزمون شماره ش -

این مبلغ پس از برگزاری دو آزمون اول ، به صورت آنالین و از طریق کارت  سیصد هزار تومان خواهد بود.

 بانکی در همین وبسایت دریافت خواهد شد.

 انجام خواهد گرفت. iranpuza@ عمومی کلیه اطالع رسانی های الزم از طریق کانال تلگرام -

فرستاده  بت نام کننده نهاییلینک کانال تلگرام اختصاصی رفع اشکال و پاسخ تشریحی به کلیه داوطلبان ث -

 خواهد شد.

روز جمعه مطابق با تقویم  24:00روز پنجشنبه لغایت ساعت  24:00ساعت برگزاری آزمون ها از ساعت  -

 برنامه آزمون های آنالین مندرج در همین اطالعیه خواهد بود.

می توانند در وب سایت کلیه داوطلبان در موعد برگزاری آزمون ها با ورود به حساب کاربری خود در این  -

 آزمون مربوطه شرکت نمایند.

ساعت بعد از اتمام آزمون در حساب کاربری داوطلبان درج شده و با ورود  24کارنامه آزمون ها حداکثرتا  -

 به حساب کاربری قابل مشاهده خواهد بود.

با فرستادن پیغام برای پشتیبان از حساب کاربری خود  داوطلبان در صورت بروز هر نوع مشکل میتوانند -

 اقدام نمایند.


