
 2023 ترکیه خصوصی های دانشگاه ترین ارزان

رکیه سفر می کنند، می توانند پس از شرکت در آزمون یوس، در دانشگاه دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به کشور ت

های دولتی و یا خصوصی درس بخوانند. این افراد برای ثبت نام در دانشگاه های کشور ترکیه، باید مبلغی را به عنوان 

، به دنبال دانشگاه شهریه پرداخت نمایند. افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خصوصی این کشور را دارند

، مقداری از ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه هایی هستند که شهریه آن ها کم باشند. در واقع، آن ها با انتخاب

 .هزینه های مهاجرت و زندگی خود را کاهش خواهند داد

اگر که شما هم تصمیم دارید برای درس خواندن به کشور ترکیه سفر کنید، بهتر است که با ارزان ترین دانشگاه های 

ور کامل آشنا شوید. برای آشنایی با این دانشگاه ها، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه خصوصی ترکیه به ط

مقاله ارزان ترین دانشگاه های این کشور را در تمامی رشته برای شما عزیزان به طور کامل و مفصل بیان خواهیم 

 .کرد

  

 :اطالعیه مهم

بر ارائه مدرک دیپلم باید یکی از مدارک  ی خاور میانه متقاضی عالوهبرای تحصیل مقطع کارشناسی در دانشگاه فن

آزمون ،۱۲۰۰با نمره  SAT آزمون  ACT  آزمون ،۲۷با نمره  A Level در سطح AAB دیپلم یا  IB  را  ۳۳با نمره

 .نیز ارائه دهد

  

 معرفی دانشگاه های خصوصی ترکیه

پیش از آشنایی با ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه، بهتر است که با تمامی دانشگاه های خصوصی این کشور 

آشنا شوید. الزم به ذکر است تا بدانید که هر یک از این دانشگاه های خصوصی دارای ویژگی هایی هستند. در واقع، به 

اه ها کاهش و یا افزایش می یابندخاطر وجود هر یک از این ویژگی ها، شهریه این دانشگ . 

عالوه بر این، بهتر است تا بدانید که هر یک از رشته های تحصیلی این دانشگاه ها نیز دارای شهریه ای متفاوت می 

 :باشند. دانشگاه های خصوصی ترکیه، شامل موارد زیر می باشند

 دانشگاه باهچه شهیر استانبول 
 دانشگاه کادیر هاس 
 دانشگاه اسکودار 
 دانشگاه ایستینیه 
 دانشگاه آتیلیم 
 دانشگاه کوچ 
 دانشگاه یدی تپه 
 دانشگاه آیدین استانبول 
 دانشگاه باشکنت 
 دانشگاه بیکنت 
 دانشگاه کولتور استانبول 
 ( دانشگاه ایزیزین ) اوزیین 
 دانشگاه اوکان استانبول 
 دانشگاه سابانجی 
 دانشگاه بلکینت 
 دانشگاه اژه 
 دانشگاه فنی خاور میانه 
 شگاه چانکایادان  

https://yosland.org/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://yosland.org/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


  

  

 

  

  

  

به یاد داشته باشید که شهریه هر یک از دانشگاه ها ذکر شده، با یکدیگر متفاوت می باشند. برای آشنایی با میزان دقیق 

 .شهریه هر یک از این دانشگاه ها در رشته های مختلف، می توانید مقاله زیر را به طور کامل مطالعه کنید

  

  

 .جهت مطالعه مقاله شهریه دانشگاه های خصوصی ترکیه، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید

  

  

https://yosland.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://yosland.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


ی ترکیهارزان ترین دانشگاه های خصوص  

رزان ترین دانشگاه های حال که با برخی از دانشگاه های خصوصی این کشور آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که ا

کدام است؟ همان طور که بیان شد، دانشگاه های ترکیه دارای شهریه های متفاوتی می باشند. برخی از  خصوصی ترکیه

گر شهریه های سنگینی دارندآن ها شهریه ای مقرون به صرفه دارند و برخی دی . 

البته الزم به ذکر است تا بدانید که ارزان بودن یک دانشگاه به معنی بی کیفیت بودن و یا پایین بودن سطح علمی آن 

دانشگاه نیست. بلکه، برخی از دانشگاه های مبلغی را از سمت دولت دریافت می کنند. به همین دلیل، شهریه آن ها 

می باشد. برخی از ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه، شامل موارد زیر می باشند نسبت به سایرین کمتر : 

  

 هزینه و رشته های تحصیلی دانشگاه اژه ترکیه

یکی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه که نسبت به سایر دانشگاه ها ارزان تر است، دانشگاه اژه می باشد. این 

جهانی قرار دارد.  616ملی و  4ر ترکیه تاسیس شده است. این دانشگاه در رتبه در شهر ازمی 1995دانشگاه در سال 

شروع می شود دالر 3000از  الزم به ذکر است تا بدانید شهریه این دانشگاه . 

همین امر سبب شده تا جز ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه به شمار آید. در این دانشگاه دروس مختلفی در 

مختلف تدریس می گردد که برخی از آن ها شامل موارد زیر می باشندمقاطع تحصیلی  : 

 پزشکی 
 دندانپزشکی 
 داروسازی 
 کشاورزی 
 فوریت های پزشکی 
 بینایی سنجی 
 جامعه شناسی 
 مهندسی مکانیک 
 هوشبری 
 سونوگرافی 
 رادیو، سینما و تلویزیون 
 مترجمی 
 مهندسی عمران 

  

  

 .کلیک کنید و با ما در یولند همراه باشید ثبت نام آزمون یوس برای کسب اطالع از شرایط

  

 دانشگاه کادیر هاس

عنوان یکی از ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه  به جز دانشگاه اژه می توان دانشگاه کادیر هاس را نیز به

در شهر فاتح در استانبول تاسیس شده است. این دانشگاه در مقطع های  1997معرفی کرد. دانشگاه کادیر هاس در سال 

 .مختلفی اعم از: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد

https://yosland.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/


 15000از  را دارا می باشد. شهریه دانشگاه کادیر هاس 36ه در ترکیه رتبه الزم به ذکر است تا بدانید که این دانشگا

دانشکده اصلی می باشد که دارای رشته های مختلفی هستند. برخی از این  6آغاز می شود. این دانشگاه دارای  دالر

 :رشته ها شامل موارد زیر می باشند

 اقتصاد 
 مدیریت 
 حقوق 
 ارتباطات 
 هنر و طراحی 

  

 

  

  

 دانشگاه فنی خاور میانه از ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه

در شهر آنکارا تاسیس شده است. این دانشگاه با سازمان های برجسته جهانی  1956دانشگاه فنی خاور میانه، در سال 

همچون: سازمان بین الملل، ناسا، ناتو، بانک جهانی و اراسموس، همکاری می کند. برخالف باور عموم افراد، هزینه 

دانشگاه فنی خاور میانه، جز یکی از ارزان ترین دانشگاه های تحصیل در این دانشگاه زیاد نیست و می توان گفت که 

 .خصوصی ترکی محسوب می گردد



آغاز می گردد و در رشته های مختلف، کاهش و یا افزایش می یابد. این  دالر 2500از مبلغ  زیرا، شهریه این دانشگاه

ته های این دانشکده ها به زبان انگلیسی دانشگاه نیز همانند سایرین، دارای دانشکده های مختلفی است که تمامی رش

 :تدریس مش وند. برخی از رشته های دانشگاه فنی خاور میانه، شامل موارد زیر می باشند

 معماری 
 برنامه ریزی شهر و منطقه ای 
 تاریخ 
 شیمی 
 زیست شناسی 
 روانشناسی 
 اقتصاد 
 روابط بین الملل 
 آموزش زبان انگلیسی 
 مهندسی عمران 
 مهندسی شیمی 
 مهندسی کامپیوتر 
 مهندسی برق و الکترونیک 
 مهندسی صنایع 

  

  

 :اطالعیه

های افراد برای اخذ پذیرش مقطع کارشناسی در دانشگاه فنی استانبول باید در یکی از آزمون  SAT1 (۱۲۰۰) ،

SAT2 (۶۰۰) یا ACT (۲۶) باید  پذیرفته شده باشد. همچنین، برای اخذ پذیرش در مقطع تحصیالت تکمیلی متقاضی

های نمرات الزم در یکی از آزمون  ALES  آزمون۵۵نمره ،  GRE  یا آزمون ۱۴۹نمره  GMAT  کسب  ۴۵۰نمره

 .کند

  

  

 ( موسسه فناوری ازمیر ) انستیتو تکنولوژی ازمیر

گروه علمی و سه  16تاسیس شد که در شهر ازمیر قرار دارد. این موسسه دارای  1992موسسه فناوری ازمیر در سال 

نشکده اصلی می باشد که زبان تدریس تمامی آن ها، زبان انگلیسی می باشد. الزم به ذکر است تا بدانید که در بین دا

می باشد 41دانشگاه های ترکیه، این انستیتو دارای رتبه  . 

شروع می شود و در رشته های مختلف، متفاوت می باشد. موسسه  دالر 2500از  هزینه تحصیل در این موسسه

ی ازمیر دارای رشته های مختلفی است که برخی از آن ها شامل موارد زیر می باشندفناور : 

 معماری 
 طراحی صنعتی 
 مهندسی عمران 
 مهندسی شیمی 
 مهندسی کامپیوتر 
 زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 
 مهندسی برق 
 مهندسی الکترونیک 
 فیزیک 



 ریاضیات 

  

 

  

  

 دانشگاه اوسکادار استانبول

تاسیس گشته  2011همان طور که از نام این دانشگاه مشخص است، دانشگاه اوسکادار در شهر استانبول و در سال 

شگاه، ارائه پژوهش و آموزش در رشته های علوم رفتاری بوده است. این دانشگاه از است. هدف از تاسیس این دان

 .طریق آزمون یوس، دانشجویان مختلفی را از سراسر جهان جذب می کند

عالوه بر این، باال بودن سطح علمی و امکانات این دانشگاه در کنار مقرون به صرفه بودن شهریه اش سبب شده تا 

شروع می  دالر 3900از  ه ادامه تحصیل در این دانشگاه عالقمند شوند. شهریه دانشگاه اوسکوداردانشجویان بسیار ب

 .شود که همین امر سبب شده تا جز ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه به شمار آید

  

  



 .برای اطالع از نمره قبولی آزمون یوس، بر روی لینک کلیک کنید

  

  

الزم به ذکر است تا بدانید که این دانشگاه با اینکه طی چند سال اخیر تاسیس شده است، اما در زمینه های مختلفی 

چشمگیری کرده است. عالوه بر پزشکی، این دانشگاه در زمینه های دیگری همچون: همچون پزشکی، پیشرفت 

مهندسی، علوم انسانی و .... نیز سطح علمی باالیی دارد. برخی از دانشکده ها و رشته های این دانشگاه، به شرح زیر 

 :می باشند

 پزشکی 
 روانشناسی 
 روابط عمومی 
 مهندسی کامپیوتر 
 مهندسی صنایع 
 یک و علوم مولکولیمهندسی ژنت  
 کادر درمانی 
 فیزیوتراپی 
 انیمیشن 
 بیو تکنولوژی 
 فلسفه 
 جامعه شناسی 

  

 هزینه تحصیل در دانشگاه چانکایا ترکیه

در شهر  1997یکی از معروف ترین و ارزان ترین دانشگاه های ترکیه، دانشگاه چانکایا است. دانشگاه چانکایا در سال 

شروع می شود و طبق مقطع و رشته هر فرد،  دالر 4500از  آنکارا تاسیس شده است. هزینه تحصیل در این دانشگاه

هزار دانشجو دارد که در رشته های مختلف درس می خوانند.  0800افزایش و یا کاهش می یابد. این دانشگاه بیشتر از 

 :تعدادی از این رشته، شامل موارد زیر می باشند

 رشته روانشناسی 
 رشته زبان و ادبیات انگلیسی 
 رشته مدیریت 
 رشته اقتصاد 
 رشته بانکداری 
 رشته مهندسی کامپیوتر 
 رشته مترجمی زبان انگلیسی 
 رشته معماری 
 رشته ریاضی 
 رانرشته عم  
 رشته مهندسی صنایع 
 رشته مهندسی الکترونیک 
 رشته معماری داخلی 
 رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل 
 رشته حقوق 

  

https://yosland.org/%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://yosland.org/%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/


 

  

  

 هزینه و شرایط تحصیل دانشگاه یاشار ترکیه

شاید تا به حال نام دانشگاه یاشار را شنیده باشید، این دانشگاه در بین دانشجویان محبوبیت خاصی دارد. دانشگاه یاشار 

را دارا می باشد. الزم به ذکر است تا بدانید  59در شهر ازمیر تاسیس شده است و در کشور ترکیه رتبه  1200در سال 

آغاز می شود الرد 9500از  که شهریه تحصیل در این دانشگاه . 

دانشجویان در دانشگاه یاشار دروس خود را هم به زبان ترکی و هم به زبان انگلیسی ) اغلب انگلیسی ( می خوانند. 

دانشجویان می توانند در رشته های مختلفی در این دانشگاه درس خوانده و فارغ التحصیل شوند. برخی از این رشته ها 

 :و دانشکده ها، عبارت هستند از

 دانشکده اقتصاد و علوم اداری 
 دانشکده ارتباطات 
 دانشکده تجارت 
 دانشکده علوم کاربردی 
 دانشکده حرفه ای دادگستری 
 دانشکده زبان های خارجی 
 دانشکده حقوق 
 دانشکده علوم و ادبیات 



 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 
 دانشکده معماری 
 دانشکده هنر و طراحی 
 دانشکده مهندسی 

  

  

 .کلیک کنید و با ما همراه باشید تحصیل رشته موسیقی در ترکیه برای آشنایی با شرایط

  

  

ی تحصیل در ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیهمزیت ها  

برخالف تصور اغلب افراد، دانشگاه های ترکیه در کنار ارزان بودن، امکانات، سطح علمی و کیفیت آموزشی بسیار 

باالیی دارند. در واقع، می توان گفت که ارزان ترین دانشگاه های ترکیه، ارائه دهنده خدمات آموزشی با کیفیتی در 

المللی هستند. این دانشگاه ها نسبت به دانشگاه های دولتی مزیت هایی دارند که برخی از آن ها شامل باالی بین سطح

 :موارد زیر می باشند

 به دانشجویان بین المللی که در شهر ترکیه درس می خوانند، تخفیف، کمک هزینه و یا فاندهای تحصیلی داده می شود. 
 از دانشگاه های خصوصی این کشور می توانند هیچ گونه آزمونی ندهند. در واقع، آن  دانشجویان برای ورود به برخی

 .ها می توانند پس از پرداخت شهریه، بالفاصله نسبت به ثبت نام اقدام نمایند
  دانشجویان و متقاضیان تحصیل در ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه می توانند بدون داشتن مدرک زبان

دانشگاه ها ثبت نام کنند. البته بهتر است بدانید که زبان انگلیسی طی برخی از دوره ها به آن ها آموزش انگلیسی، در 
 .داده خواهد شد

 هزینه پایین سکونت و حمل و نقل سریع و آسان نیز یکی دیگر از مزیت های تحصیل در کشور ترکیه می باشد. 

  

 :اطالعیه مهم

باشد و نتیجه آزمون ۱۱برای اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی، متقاضی باید دارای دیپلم دبیرستان با حداقل معدل   

SAT  ارائه دهد. همچنین برای پذیرش در مقطع تحصیالت تکمیلی، متقاضی باید مدرک  ۵۴۰را با حداقل نمره

ای تحصیل در مقطع ارشد و دکترا ارائه دهدکارشناسی یا کارشناسی ارشد مورد تایید دانشگاه را به ترتیب بر . 

های به عالوه الزم است نتیجه یکی از آزمون  ALES ،GRE و GMAT  را با حداقل نمره تعیین شده توسط دانشکده

 .ارائه دهد

  

  

 خالصه مطلب

آشنا  صوصی ترکیهارزان ترین دانشگاه های خ ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

کنیم. الزم به ذکر است تا بدانید که عالوه بر دانشگاه های ذکر شده، دانشگاه های دیگری نیز وجود دارند که هزینه 

https://yosland.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


تحصیل در آن ها کم و مقرون به صرفه می باشد. همچنین، ممکن است که مبالغ شهریه های دانشگاه ها بنا به دالیل 

 .مختلفی کاهش و یا افزایش یابند

برای آشنایی با تمامی این دانشگاه ها و اطالع دقیق از مبلغ شهریه هر یک از آن ها، می توانید با مشاوران ما در 

وسلند ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط کافی است برای ما کامنت بگذارید. مشاوران ما در هر ساعت از ی

ا عزیزان می باشندشبانه روز و در تمامی ایام سال آماده کمک به شم . 

  

  

 .جهت دانلود پی دی اف مقاله کلیک کنید

  

  

 

https://yosland.org/wp-content/uploads/2022/05/ارزان-ترین-دانشگاه-های-خصوصی-ترکیه-2023.pdf

