
نحوه اخذ پذیرش در دانشگاه مارمارا استانبول مشخص شده است. اگر به ادامه تحصیل در ترکیه عالقه مند هستید و 

دانشگاه مارمارا استانبول انتخاب شما خواهد بود، در ادامه همراه ما باشید تا نحوه اخذ پذیرش در این مرکز به همراه 

بررسی کنیم. به عالوه ما در مورد نحوه قبولی دانشگاه مارمارا استانبول به هزینه تحصیل در دانشگاه مرمره ترکیه را 

 .همراه مدارک و شرایط مورد نیاز نیز اطالعاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد

 معرفی کلی دانشگاه مارمارا استانبول
د. این ویژگی ها مرمره را به تنها آموزش به پنج زبان مختلف ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عربی ارائه می شو

 .دانشگاه چند زبانه در ترکیه تبدیل می کند

 نوع : دولتی

 شهر : استانبول

۹۹۷رتبه جهانی :   

۱۱رتبه در ترکیه :   

 زبان تحصیل : ترکی / انگلیسی

 نحوه پذیرش : آزمون یوس / شرط معدل

با نام 1883ژانویه  16ت. دانشگاه مرمره در دانشگاه مرمره یکی از قدیمی ترین موسسات آموزشی در ترکیه اس  
Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi و وابسته به صنعت بازرگانی، کشاورزی، جنگلداری و معدن تاسیس شد. 

با اجرای  1982به آکادمی علوم اقتصادی و بازرگانی استانبول معروف شد. در سال  1959این موسسه در سال 

رسمی به دانشگاه مرمره معروف شد و جای خود را در بین موسسات آموزش عالی ترکیه  مقرراتی این موسسه به طور

 .باز کرد

دانشجو در حال حاضر به فعالیت های دانشگاهی دانشگاه مرمره  70000کارمند دانشگاهی و بیش از  3000نزدیک به 

ل کرده اند. در دانشکده های دانشگاهی کمک می کنند و آن را به یکی از مهم ترین موسسات آموزش عالی در ترکیه تبدی

شامل دانشکده اقتصاد، دانشکده بازرگانی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده علوم سیاسی، دانشکده فنی و مهندسی، 

دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده الهیات، آموزش به پنج زبان مختلف ترکی، انگلیسی، فرانسوی، 

اشد؛ این ویژگی ها مرمره را به تنها دانشگاه چند زبانه در ترکیه تبدیل کرده استآلمانی و عربی می ب . 

  



 

 دانشکده های دانشگاه مارمارا استانبول
 .در این قسمت همراه ما باشید تا دانشکده های این مرکز را به همراه رشته هایی که تدریس می کنند، بررسی کنیم

  

نبولدانشکده های دانشگاه مارمارا استا  
 دانشکده داروسازی دانشکده دندانپزشکی
 دانشکده هنرهای زیبا دانشکده علوم و هنر

 دانشکده ارتباطات دانشکده الهیات
 مهندسی دانشکده بازرگانی

 علوم سیاسی علوم بهداشتی
 پزشکی فنی

 .رشته ای که در دانشکده دندان پزشکی ارائه می شود، رشته دندان پزشکی است

دانشکده داروسازی نیز می توانید به مطالعه رشته داروسازی بپردازیددر  . 

اگر انتخاب شما دانشکده علوم و هنر است، باید بدانید در این مرکز رشته های زبان و ادبیات آلمانی، مدیریت اطالعات 

 و اسناد،

رشته هایزیست شناسی، جغرافیا، فیزیک،آمار،علم شیمی، ریاضیات ارائه می شود. به عالوه   

تاریخ هنر،جامعه شناسی  ترجمه و تفسیر )آلمانی(،ترجمه و تفسیر )فرانسوی( و ترجمه و تفسیر )انگلیسی( به عالوه 

 .)انگلیسی(، تاریخ و زبان و ادبیات ترکی نیز ارائه خواهد شد



 :در دانشکده هنرهای زیبا رشته های زیر ارائه خواهد شد

 طراحی محصوالت صنعتی 
 طراحی فیلم 

عماری داخلیم   
 دانشکده حقوق 

 قانون 
 دانشکده اقتصاد 

 اقتصاد کار و روابط صنعتی 
 اقتصاد سنجی 

 اقتصاد 
 اقتصاد )انگلیسی( 

 مالیه عمومی 

 :در دانشکده الهیات رشته های زیر ارائه خواهد شد

 الهیات 
 الهیات )عربی( 

 الهیات )انگلیسی( 

 :در دانشکده ارتباطات رشته های زیر ارائه می شود

 روزنامه نگاری 
 روابط عمومی و ارائه 

 رادیو، تلویزیون و سینما 

 :رشته های دانشکده بازرگانی نیز شامل زیر می شود

 مدیریت 
 مدیریت )آلمانی( 

 مدیریت بازرگانی )انگلیسی( 
 علوم اطالعات در مدیریت )آلمانی( 

 رشته های قابل تحصیل در دانشکده مهندسی شامل موارد زیر می شود

کامپیوتر )انگلیسی(مهندسی    
 مهندسی زیستی )انگلیسی( 

 مهندسی محیط زیست )انگلیسی( 
 مهندسی برق و الکترونیک )انگلیسی( 

 مهندسی صنایع )انگلیسی( 
 مهندسی شیمی 

 مهندسی مکانیک )انگلیسی( 
 مهندسی متالورژی و مواد )انگلیسی( 

 :در دانشکده علوم بهداشت رشته های زیر ارائه می شود

غذایی تغذیه و رژیم   
 زنان و زایمان 

 فیزیوتراپی و توانبخشی 
 پرستاری 



 مدیریت سالمت 

 :رشته های ارائه شده در دانشکده علوم سیاسی شامل موارد زیر خواهد بود

 علوم سیاسی و مدیریت دولتی 
 علوم سیاسی و مدیریت دولتی )فرانسه( 

 روابط بین المللی 
 علوم سیاسی و روابط بین الملل )انگلیسی( 

محلیادارات    

 .در ادامه نحوه قبولی دانشگاه مارمارا استانبول را بیشتر بررسی خواهیم کرد

  

 

  

 هزینه های شرکت در آزمون دانشگاه مارمارا استانبول
همانطور که می دانید این مرکز یک دانشگاه دولتی و برای پذیرش دانشجویان آزمون ورودی دارد. هزینه های شرکت 

مرکز شامل موارد زیر می شود در آزمون های ورودی این : 

 دالر آمریکا 55 
 یورو 50 
 لیره 750 

 پردیس دانشگاه مارمارا و امکانات رفاهی ورزشی آن



مورد در قسمت های اروپایی استانبول واقع شده است 6مورد در سواحل آسیایی و  8 پردیس دارد که  14این مرکز  . 

 ۱۷۰و کوچکترین پردیس این دانشگاه به مساحت  ۷۵۴ ۱۸۱با مساحت  Başıbüyük بزرگترین پردیس این دانشگاه

متر مربع می رسد ۶۱۷.۷۸۲.۹می باشد مجموع مساحت این پردیس ها به  Şişli متر مربعی . 

در قسمت اروپایی و  Bahçelievler, Beyazıt  ،Nişantaşı ،Sultanahmet ،Şişli  ،Tarabya پردیس های

،  Acıbadem ،Anadoluhisarı, Bağlarbaşı ،Başıbüyük ،Göztepe Haydarpaşa ،Kartal پردیس های
Pendik در قسمت آسیایی قرار دارند. 

از جمله امکانات پردیس ها می توان به کتابخانه و خدمات و امکانات رفاهی شامل خوابگاه، زمین و سالن های ورزشی 

های سرباز و سرپوشیده، رستوران،  والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، سالن های رقص و تناسب اندام، استخر

 .آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی، سالن های تاتر و سینما، اشاره کرد

 اعتبار مدرک دانشگاه مارمارا
در خصوص اعتبار مدرک این مرکز باید بدانید، که کامالً معتبر است اما از نظر امتیاز آموزشی دارای امتیاز متوسط 

 .می باشد

عالوه بر رتبه  ۲۰۱۸را کسب کرد و در سال  ۸۰۱در میان دانشگاه های معتبر جهان رتبه  ۰۱۷۲این دانشگاه در سال 

و عنوان شانزدهمین دانشگاه برتر ترکیه کسب کرد ۲۱۲، در بین بهترین دانشگاه های آسیا رتبه ۹۱۲جهانی  . 

وابط بین المللی خود و پذیرش دانشگاه مارمارا یکی از دانشگاه های نسبتا خوب و معتبر ترکیه است که با گسترش ر

کشور مختلف دنیا توانسته به عضویت سازمان دانشگاه های اروپا ۷۳دانشجو از   EUA به دست آورده است. 

 نحوه اخذ پذیرش دانشگاه مرمره
انبول برای اینکه بتوانید از این دانشگاه پذیرش بگیرید، الزم است از جزییات مربوط به نحوه قبولی دانشگاه مارمارا است

 .نیز اطالعات کافی را بدست آورید

 .درمورد نحوه قبولی دانشگاه مارمارا استانبول اولین نکته ای که باید بدانید شرکت در آزمون یوس است

این دانشگاه هر ساله نمره ای را به عنوان حداقل نمره تعیین کرده و افراد شرکت کننده برای مجاز شدن در انتخاب 

ل امتیاز را کسب نمایندرشته باید این حداق . 

برای گرفتن پذیرش یک سری مدارک نیز مورد نیاز است که شامل، ترجمه ی کاملی از رزومه و آخرین مدرک 

تحصیلی می شود. با اینکه دانشگاه مارمارا یک دانشگاه چند زبانه است؛ اما آموزش اغلب رشته های تحصیلی آن به 

قبل از شروع به تحصیل بهتر است در زبان ترکی مهارت خوبی را بدست  زبان ترکی استانبولی می باشد بنابراین

 .آورید

همچنین عالقه مندان به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه باید مدرک آیلتس، تافل یا مدرک 

 .مشابه دیگری را داشته باشند

زموندر رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی شرکت در آ  sat  مورد نیاز است 1400و کسب حداقل نمره . 

 شرایط اخذ پذیرش در دانشگاه مارمارا
 :این مرکز نیز برای پذیرش دانشجو یک سری شرایط تعیین کرده است که شامل موارد زیر می شود



 .الف( دانشجوی خارجی )شامل افراد بدون تابعیت و پناهندگان(، باشید

از این امتیاز خود انصراف دهند. وزارت امور داخله و/یا فرزند صغیر چنین افرادی است  ب( افراد شهروند ترکیه باید

که خود را از تابعیت ترکیه به خارج از کشور خارج کرده اند و در سند شهروندی والدین خود ثبت نام کرده اند، 

 .مشروط به ارائه مدرکی مبنی بر مالکیت سند برای استخدام هستند

دارای تابعیت خارجی حق تولد هستند اما بعداً تابعیت ترکیه و در نتیجه تابعیت مضاعف را کسب کرده ج( افرادی که 

 .اند نیز می توانند پذیرش بگیرند

 .د( تابعیت ترکیه را داشته باشد و تحصیالت متوسطه خود را در یک کشور خارجی غیر از قبرس گذرانده باشند

  

 

  

ر دانشگاه مارمارا ترکیهمدارک مورد نیاز برای پذیرش د  
 .برای گرفتن پذیرش در این دانشگاه نیاز است یک سری مدارک را ارائه دهید که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد

 آخرین مدرک تحصیلی

کنند باید دیپلم خود را ارائه دهند. داوطلبانی که پس از اتمام دوره داوطلبانی که برای دوره کارشناسی اقدام می

خواهد اقدام کنند، باید مدرک کارشناسی و برای دکتری ارائه مدرک ارشد الزامی کارشناسی برای کارشناسی ارشد می

 .است

 ریز نمرات دانشگاهی تأیید شده



اند باید ریز نمرات دانشگاهی به همراه معدل شان را ارائه دهندالتحصیل نشدهافرادی که هنوز فارغ . 

 GRE یا ALES نمره

شوددانلود می ÖSYM ، شما باید سال و دوره امتحان را در سایت وارد نمایید. نمرات به طور مستقیم ازALES برای . 

 نمره زبان خارجی

سال می توانند اعتبار  5یا آزمون معادل را ارائه دهید که هر کدام  YÖKDİL ،YDS ،ÜDS شما باید نمره آزمون

 .داشته باشند

 عکس پرسنلی

مورد نیاز است و این عکس باید تمام رخ بوده و کامال مشخص باشد عکس پاسپورت نیز . 

سازی مدارکمعادل  

برای دانشجویان شهروند ترکیه ارائه معادل سازی نیاز است. اما برای دانشجویان ایرانی یا خارجی این مدرک مورد 

 .نیاز نیست

 MUYOS آزمون

سنجیده خواهد شد در این آزمون دانش افراد در دروس ریاضی، هندسه و هوش . 

 هزینه تحصیل در دانشگاه مارمارا ترکیه
اگر این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب کرده اید، الزم است از هزینه تحصیل در دانشگاه مرمره ترکیه نیز اطالعات 

بدانید که  کافی را بدست آورید. قبل از اینکه به بررسی هزینه های این دانشگاه بپردازیم، الزم است این موضوع را

دانشگاه مارمارا به دلیل دولتی بدون هزینه نسبتاً کمتری را در مقابل دانشگاه های خصوصی اخذ خواهد کرد. در ادامه 

هزینه های تحصیل در این دانشگاه را بررسی می کنیم. توجه داشته باشید که این اعداد ممکن است هر سال با سال بعد 

ت دقیق تر با کارشناسان ما در تماس باشیدمتفاوت باشند پس برای کسب اطالعا . 

 هزینه تحصیل در دانشگاه مرمره ترکیه نام رشته
 لیر 537 داروسازی ترکی

 لیر 309 فیزیوتراپی
 لیر 309 شنوایی سنجی

 لیر 421 مهندسی زیستی
 لیر 421 مهندسی شیمی

 لیر 340 اقتصاد ترکی و استانبولی
 لیر 309 زبان و ادبیات آلمانی

درصد زبان انگلیسی 30شیمی   لیر 309 
 لیر 309 مترجمی
درصد زبان انگلیسی 30فیزیک   لیر 309 
 لیر 309 الهیات

 لیر 116/1 دندان پزشکی انگلیسی
 لیر 309 پرستاری



 لیر 207 مدیریت و بهداشت
 لیر 421 مهندسی الکتریک و الترونیک

 لیر 421 مهندسی عمران
انگلیسی،آلمانی و فرانسوی(مدیریت) ترکی،   لیر 340 

 لیر 343 هنرهای زیبایی
 لیر 309 جغرافیا

 لیر 309 جامعه شناسی انگلیسی
 لیر 309 زبان و ادبیات ترکی

درصد انگلیسی 30روزنامه نگاری   لیر 903 
 لیر 247/1 پزشکی انگلیسی

 لیر 255/1 حقوق
 لیر 309 مامایی

 لیر 421 مهندسی کامپیوتر
 لیر 421 مهندسی صنایع

 لیر 421 مهندسی مکانیک

  

 .مطلب کلیک کنید pdfبرای دانلود 

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی رشته های دانشگاه مارمارا استانبول بپردازیم و به صورت کلی دانشگاه 

و نحوه قبولی دانشگاه مارمارا  مرمره ترکیه مارمارا استانبول را به شما معرفی کنیم. هزینه تحصیل در دانشگاه 

استانبول نیز بررسی گردید. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با این مرکز 

 .و یا امکانات و رشته های آن داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

رتبه، امکانات و هزینه | یوسلند ### هزینه تحصیل در دانشگاه مرمره ترکیه |  دانشگاه مارمارا استانبول + رشته ها و

 نحوه قبولی دانشگاه مارمارا استانبول

  

 


	معرفی کلی دانشگاه مارمارا استانبول
	دانشکده های دانشگاه مارمارا استانبول
	هزینه های شرکت در آزمون دانشگاه مارمارا استانبول
	پردیس دانشگاه مارمارا و امکانات رفاهی ورزشی آن
	اعتبار مدرک دانشگاه مارمارا
	نحوه اخذ پذیرش دانشگاه مرمره
	شرایط اخذ پذیرش در دانشگاه مارمارا
	مدارک مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه مارمارا ترکیه
	هزینه تحصیل در دانشگاه مارمارا ترکیه

