
  .تۇرىن سانائهت ئۇنۋىرسىتىغا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش باشالندى

  

  : توغرىسدا قىسقىچه چۈشهنچهمهكتهپ

سىتى ئىتالىيهنىڭ شىمالىدىكى پىيېمونتې رايونىدىكى مهركىزى شهھهر تۇرىنغا تۇرىن سانائهت ئۇنۋىر

ئهسىرنىڭ -19بۇ مهكتهپ . جايالشقان بولۇپ، ياۋرۇپا سانائىتىده مۇھىم ئورۇننى ئىگهللهيدۇ

 نجىنىرلىق مهكتىپى بولۇپيىلى ئهمىلى ئې-1859نغان بولۇپ، ئوتتۇرسىدا قۇرۇلۇشقا باشال

  : ، ئىنگىلىزچه ئىسمى都灵理工大学: بۇ مهكتهپنىڭ خهنزۇچه ئىسمى. قۇرۇلغان

Polytechnic University of Turin .نى بىرلهشتۈرگهن  بۇ مهكتهپ تهتقىقات ۋه ئوقۇتۇش

 سازلىق ۋه ئېلېكترونلۇق ئاالقه قاتارلىق ساھهلهرده، بىناكارلىق، ماشىنسانائهت مهكتىۋى بولۇپ

ماشىنا الھىلهش ۋه ياساش زاۋۇتى بار، قاتارلىق   Ferrari, FIATرىنداتۇ. خهلىقئاراغا داڭلىق

شۇنداقال . ھهم ئامرىكىنىڭ ھهممىباب ماشىنسازلىق شىركىتىنىڭ دىزىل ماتور تهتقىتات مهركىزى بار

تۇرىن سانائهت ئۇنۋىرسىتى ئېنجىنىرلىق ساھهسىده ئىتالىيهده ئهڭ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدىغان 

  . ىڭ بىرىئۇنۋىرسىتالرن

  :ئىنىستىتۇت ۋه فاكۇلتىتالر

 1 سانائهت ئىنىستىتۇت، 4 بىناكارلىق ئىنىستىتۇت، 2 ئىنىستىتۇت بار يهنى 7مهكتهپته جهمئې 

مهكتهپنىڭ تىخىمۇ تهپسىلى ئۇچۇرلىرىنى تۆۋهندىكى .  فاكۇلتىت بار18، دوكتۇرلۇق ئىنىستىتۇتى

: ئادرىسالردىن بىلهلهيسىز

%5E%86%90%7E%5B%81%7E%BD%83%9E/%wiki/com.baike.www://http

6A%AD%5E%7A%4A%5E%5A%7B،  



   en=lang?php.ndexi/it.polito.www://http: مهكتهپنىڭ تور بىتى

  : تهسىس قىلىنغان كهسىپلهرنىڭ تهپسىلى ئۇچۇرلىرىنى تۆۋهندىكى ئادرىستىن بىلهلهيسىز

: باكالۋۇرلۇققا ئائىت كهسىپلهر

tip_p?lauree.formativa_offerta.sviluppo/30portal/pls/it.polito.didattica://tpsht

EN=lang_p&T=elenco_p&1=cds_o  

  :ماگىستېرلىق ئوقۇشقا ئائىت كهسىپلهر

tip_p?lauree.formativa_offerta.sviluppo/30portal/pls/it.polito.didattica://https

EN=lang_p&T=elenco_p&Z=cds_o  

يۇقىرقى توربهتته ھهر بىر كهسىپنىڭ قايسى تىلدا ئۆتۈلىدىغانلىقى شۇ كهسىپ نامىنىڭ ئارقىسىدا : ئهسكهرتىش(
  .) ئهسكهرتىلگهن

م كهسىپكه قىزىقسىڭىز تۆۋهندىكى ئادرىستىن شۇ كهسىپته رىدا دىيىلگهن مهلۇئهگهر سىز يۇقى  

: ئۆتۈلىدىغان دهرىسلهرنىڭ تهپسىالتىنى كۆرهلهيسىز

2014=acc_a_p?new_init.smd_a.gap/30portal/pls/it.polito.didattica://https  

   نىڭ ئاستىدىكى Architecture ياكى  Engineeringبۇ توربهتنى ئاچقاندىن كىيىن 

1st level, 2nd level, Master  دىگهنلهرنى باسسىڭىز مۇناسىۋهتلىك كهسىپلهرنىڭ تىزىملىكى 

  .غانلىقىنى بىلهلهيسىزكۆرۈنىدۇ، شۇنىڭدىن ئۆزىڭىز قىزىققان كهسىپلهرده نىمه دهرىسلهرنىڭ ئۆتۈلىدى

  

  :راسخوتى ۋه مۇكاپات پۇلىئوقۇش 

سىز مهكتهپكه قوبۇل قىلىنغاندىن كىيىن ئائىله ئىقتىساد ئهھۋالىڭىزغا ئاساسهن مهكتهپكه تۆلهيدىغان 

 ياۋرۇ 1800ئادهتته ئوقۇش راسخوتىنى كىمهيتىشتىن بۇرۇن مهكتهپ . ئوقۇش پۇلىنى كىمهيتهلهيسىز

لهپ قىلىدۇ، لىكىن ئادهتته ئاساسهن دىگۈدهك ھهممه ئوقۇغۇچىالر بۇ ئوقۇش ئهتراپىدا تۆلهشنى ته

پۇلىنى كىمهيتىشكه ئىلتىماس قىلىدۇ، ھهم ئىلتىماس قىلغاندىن كىيىن ئائىله ئىقتىساد ئهھۋالىغا 

كىمهيىتكهندىن كىيىن ئوقۇش پۇلىنى ئادهتته بىزگه نىسبهتهن . ئاساسهن ئوقۇش پۇلى كىمهيتىلىدۇ



 يۈهن 3000يهنى .  ياۋرۇ ئهتراپىدا بولىدۇ365مهكتهپكه تۆلهيدىغان بىر يىللىق ئوقۇش پۇلى 

بۇ يهردىكى ئاساسلىق چىقىم ياتاقنىڭ چىقىمى بولۇپ، ئادهتته ئىيىغا . خهلىق پۇلى ئهتراپىدا بولىدۇ

ۇمى چىقىمنى ھىساپلىساق نورمال  يىللىق ئوم1 يۈهن ئهتراپىدا چىقىم كىتىدۇ، يهنى 2000كامىدا 

  .  كويغىچه پۇل كىتىدۇ40000 كويدىن 35000ئهھۋالدا 

 EDISU  ئهمدى ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا كهلسهك، ھازىر پېيېمونتې رايونىدىن بىرىرىلىدىغان 

ياتاق، نهق پۇل ۋه :  قىسىمنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ3ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بار، بۇ مۇكاپات پۇلى 

 ئۇندىن باشقا يهنه ماركوپولو . تاماق باھاسىدا ئىتىبار بىرىش قاتارلىقالرمهكتهپ 

دهپ دۆلىتىمىزنىڭ چىقارغان ئوقۇش مۇكاپات پۇلى بار، ) 马可波罗项目خهنزۇچىسى (پىالنى

بۇنى تۆۋهندىكى ئادرىستىن كۆرۈۋالسىڭىز . ئهمما بۇنىڭ تهپسىالتىنى مهن ئىنىق بىلمهيدىكهنمهن

  http://international.polito.it/zh/node_1106/node_1170/node_1286 :بولىدۇ

 مهكتهپكه تولۇق تىزىمغا ئالدۇرۇپ بولغاندىن  غاEDISU يهنى سىز بۇ ئوقۇش مۇكاپات پۇلىغا

كىيىن ئاندىن ئىلتىماس قىالاليسىز، ھهم ئائىله ئىقتىسات ئهھۋالىغا قاراپ ئۇالر ھهر بىر ئىلتىماس 

رغۇزىدۇ، ھهم ياتاق ۋه مۇكاپات پۇلىنى شۇ رهت بويىچه ئهڭ ئالدىنقى قىلغان ئوقۇغۇچىالرنى رهتكه تۇ

ھهم كۆپىنچه ئهھۋالالردا ئافرىقىدىن كهلگهن . رهتتىكى ئوقۇغۇچىالردىن باشالپ تارقىتىدۇ

شۇڭا بۇ مۇكاپاتقا ئىرىشىش ئۈچۈن ئائىله ئىقتىساد . ئوقۇغۇچىالر بۇ مۇكاپاتقا كۆپرهك ئىرىشىدۇ

يىلىدىن باشالپ، بۇ مۇكاپات پۇلى سىزنىڭ -2. هر تۆۋهن يازغان ياخشىئهھۋالىنى ئىمكانقهد

يىلى بۇ -1ئهگهر سىز . مهكتهپتىكى دهرىسلهردىن ئالغان نهتىجىلىرىڭىزگه ئاساسهن بىرىلىدۇ

يىلى مهكتهپ بهلگىلىگهن نهتىجه ئۆلچىمىگه يهتسىڭىزال -2مۇكاپاتقا ئىرىشكهن بولسىڭىز، 

  . ىق ئاالاليسىزئهسلىدىكى مۇكاپاتنى داۋامل

 ياۋرۇ ئهتراپىدا بولۇپ، ياتاققا ئىرىشهلمىگهن 3300  بۇ مۇكاپات پۇلى بىرىدىغان نهق پۇل 

ئوقۇغۇچىالر قايتىدىن ئائىله ئىقتىسات ئهھۋالىغا ئاساسهن رهتكه تىزىلىپ مۇكاپات پۇلى نامزاتىغا 

  . تاللىنىدۇ

http://international.polito.it/zh/node_1106/node_1170/node_1286


اققا ئىرىشكهن ياكى ئىرىشهلمىگهنلىك ئاينىڭ بىشىدا يات-10ئايدا ئوقۇش باشلىنىپ - 9ئادهتته 

ئاينىڭ ئاخىرىدا نهق پۇلغا ئىرىشكهن ياكى -11ئاندىن . ئۇچۇرىنى بىلگىلى بولىدۇ

  .ئىرىشهلمىگهنلىك ئۇچۇرىنى بىلگىلى بولىدۇ

  . ياۋرۇغىچه نهق پۇل تهييارالپ چىققان ياخشى5000 ياۋرۇ دىن 4000  شۇڭا ھهر ئىھتىمالغا قارشى 

ىزده ئېنجېنىرالرنىڭ سانى بهكال ئاز، شۇڭا بۇ جهھهتتىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇش بىزنىڭ مىللىتىم

قىرىنداشالرنىڭ ئۆز ئهھۋالىغا قاراپ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ مهزكۇر مهكتهپكه . ھهممىمىزنىڭ بۇرچى

ئاينىڭ -3مهكتهپنىڭ ئىلتىماس ئاخىرلىشىش چىكى . ئىلتىماس قىلىشىنى ئۈمۈت قىلىمهن

. ا ئىلتىماس قىلىش پۈتۈنلهي توردىال بولۇپ، ئىلتىماس قىلىش ھهقسىزبۇ ئوقۇشق. كۈنى-20

ئىلتىماس قىلىش ئۈچۈن مهكتهپنىڭ تور بىتىده تىزىمغا ئالدۇرىسىز، ئاندىن شۇ توربهت تهلهپ 

بۇ ماتېريالالرنىڭ ئهسلى نۇسقىسىنى مهكتهپكه . قىلغان ماتېريالالرنى تورغا چىقارسىڭىز بولىدۇ

  . ۇچى قوبۇل قىلىش ئىشخانىسىغا كۆرسىتىسىزكهلگهن چاغدا ئوقۇغ

  html.en_index/it.polito.apply://http:   مهكتهپكه توردىن ئىلتىماس قىلىش ئادرىسى

  :هلهيسىزبۇندىن باشقا، مهكتهپكه كهلگهندىن كىيىنكى بارلىق ئۇچۇرالرنى تۆۋهندىكى توربهتتىن بىل

6484143798#6484143802/photo/601424309/com.renren.page://http  

ئهگهر ئىلتىماس جهريانىدا قىيىنچىلىققا ئۇچرىسىڭىز ۋه ياكى بىلهلمىگهن تهرهپلهر بولسا تۆۋهندىكى 

  :ا ئۇچۇر ئهۋهتسىڭىز بولىدۇدرىسىغئىلخهت ئا

it.polito.studenti@184403s ) ئابدۇۋهلى(  

it.polito.studenti@192058s)    ئاتىكهم( 

  :ساالمالر بىلهن

  .ئابدۇۋهلى

2013-12-31  


