
در این مطلب اعالم خواهد شد. در ادامه همراه ما باشید تا بهترین دانشگاه های    بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیهلیست  

پزشکی استانبول را به شما معرفی کنیم و اطالعاتی را در رابطه با رشته پزشکی در ترکیه بررسی نماییم. تحصیل در 

به دالیلی از رویای خود دست می  رشته پزشکی برای بسیاری در زادگاهشان یک رویا باقی مانده است به همین دلیل بنا  

کشند. برخی از آنها ممکن است قادر به پرداخت شهریه نبوده و یا فرصت کافی در کشور و بسیاری موارد دیگر را نداشته  

باشند. اما امروزه کالج ها در کشورهای مختلف دوره های پزشکی مختلفی را به دانشجویان بین المللی ارائه می دهند. این  

 .از نظر تحصیلی، زیرساختی و در برخی موارد نیز از توانایی باالیی برخوردار هستند کالج ها

از میان این کشورها، ترکیه کشوری است که آموزش با کیفیت باال را با هزینه کمتر به خصوص برای کسانی که می  

کیه مزایای فوق العاده ای از تحصیل  خواهند در زمینه پزشکی شغل خود را ایجاد کنند، ارائه می دهد. به غیر از این، تر

های رایگانی را دریافت خواهید چنین بورسیهدر دانشگاه های ترکیه مانند بورسیه رایگان به شما می دهد. بنابراین اگر می

 .کنید، حتماً یاد بگیرید که چگونه نامه درخواست بورس تحصیلی را بنویسید تا سریعاً تأیید شوید

  

 ی پزشکی ترکیه بهترین دانشگاه ها

 .برای اطالع از لیست بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه در این قسمت همراه ما باشید

دالر   25000تا    10000در مقایسه با سایر کشورها، کالج های پزشکی در ترکیه تحصیالت را با حداقل هزینه که بین  

 .است ارائه می دهند

  

 دانشگاه غازی  .1

دانشکده شامل پزشکی و علوم  21ی ترین دانشگاه های واقع در آنکارا است. این کالج دارای دانشگاه غازی یکی از قدیم

بهداشتی با کلیه کالس های تئوری و عملی فوق مدرن است و یکی از بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه محسوب می  

 .شود

 :برای ورود به دانشگاه غازی نیاز است مدارک زیر را داشته و ارائه دهید

 sat مدرک قبولی در آزمون •

 گذرنامه معتبر  •

 دیپلم دبیرستان یا گواهی فارغ التحصیلی موقت •

 ریز نمرات تحصیلی دانش جویان •

 عکس پرسنلی  •

 رسید پرداخت هزینه •

 .دالر می باشد 100حدود  SAT هزینه شرکت در آزمون

دانشگاه   این  این مرکز  دالر می    150توجه داشته باشید که هزینه درخواست پذیرش در  باید به حساب بانکی  باشد که 

 .پرداخت شود



 

 دانشگاه آنکارا  .2

 دوره  110و   UG دوره  120رشته حرفه ای را ارائه می دهد.    40دانشگاه آنکارا در پایتخت ترکیه واقع شده است که  

PG   بهترین دانشگاه های پزشکی  علوم، پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و غیره جزء این موارد بوده و این مرکز نیز از

ترکیه محسوب می شوند. امکانات این دانشگاه فوق العاده بوده و شامل کلوب ها، سالن های غذاخوری، سالن های ورزشی،  

چندین خوابگاه و مراکز فرهنگی می شود. نکته ای که در رابطه با این دانشگاه وجود دارد این است که برای دسترسی 

و خ داخلی  این مرکز دانشجویان  امکانات  به  توانند  افراد می  تمامی  و  نداشته  هیچ محدودیتی وجود  امکانات  به  ارجی 

 .دسترسی کامل داشته باشند

  

 Hacettepe دانشگاه .3

این دانشگاه  Hacettepe دانشگاه ارائه می دهد.  دانشگاه هایی است که بهترین آموزش پزشکی را در ترکیه  از  یکی 

آموزش و پرورش دانشجویان از کشورهای مختلف با کیفیت و عمق تمهیدات در تمامی علوم پژوهش محور است که به  

این دانشگاه رتبه اول را در میان تمامی دانشگاه های ترکیه داشت و به همین دلیل    2010پزشکی می پردازد. در سال  

دانشجو می پذیرد و همچنین  yos آزمون داوطلبان بسیاری برای ورود به آن تالش می کنند. این دانشگاه هر سال از طریق  

 .شرکت نمایند  sat برای پذیرش در دوره های انگلیسی نیاز است افراد در دوره بین المللی آزمون

  



 دانشگاه کوک  .4

یک دانشگاه خصوصی است که در استانبول واقع شده است و کیفیت آموزشی باالیی ارائه می دهد. این   Koc دانشگاه

دانشکده های پرستاری و پزشکی تشکیل شده است. برای تحصیل در این مرکز نیاز است مدارک زیر را ارائه دانشگاه از  

 :دهید

 دیپلم دبیرستان یا اخرین مدرک فارغ التحصیلی  •

 کارت شناسایی و پاسپورت  •

 سه قطعه عکس پرسنلی •

 ارائه بلو کارت برای شهروندان ترکیه  •

 توصیه نامه و انگیزه نامه •

 1410با حداقل نمره قبولی  SAT مونقبولی در آز •

 نیاز است(  80مدرک زبان معتبر )برای رشته پزشکی باید مدرک تافل با حداقل نمره  •

اگر برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تصمیم داشتید برای دانشگاه های اروپایی و امریکایی اقدام کنید، این دانشگاه می 

 .تواند گزینه مناسبی باشد

  

 اه مرمره دانشگ .5

معیار الزم برای رعایت استانداردهای بین المللی آموزش پزشکی   70دانشگاه مرمره اولین دانشگاهی است که با موفقیت  

در استانبول را برآورده می کند. این دانشگاه از دانشکده های مختلفی مانند پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و آموزش 

 .بهداشت تشکیل شده است

 :پذیرش در این دانشگاه نیاز است مدارک زیر را ارائه دهیدبرای گرفتن 

 آخرین مدرک تحصیلی •

 ریزنمرات تایید شده  •

 gre نمره •

 نمره زبان خارجی •

 عکس پرسنلی  •

 مدرک معادل •

 MUYOS آزمون •

استانداردها را برای  جالب است بدانید که این مرکز تمرکز ویژه ای روی رشته پزشکی دارد و سعی می کند باالترین  

پذیرش در این رشته ارائه دهد. همچنین اگر در این مرکز پذیرفته شوید، الزم نیست هیچ نگرانی از بابت شغل داشته 

است   و دانشکده پزشکی دانشگاه مرمره   EMU باشید؛ زیرا مدرک دریافتی شما دارای امضای مشترک دانشکده پزشکی

 .سازی نداریددلهای معاو نیاز به شرکت در آزمون

  



 

  

 دانشگاه استانبول  .6

دانشگاه استانبول یکی از بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه به زبان انگلیسی است که در مقایسه با سایرین، تحصیالت 

علوم   پزشکی،  علوم،  دامپزشکی،  پزشکی،  مانند  مختلفی  های  دانشکده  به  دانشگاه  این  دهد.  می  ارائه  را  تری  ارزان 

 .بهداشتی، داروسازی و دندانپزشکی طبقه بندی می شود

از بهترین و پرطرفدارترین رشته های تحصیلی محسوب می  دانشگاه استانبول یکی  رشته پزشکی و دندانپزشکی در 

عالوه بر این مدرک پزشکی اخذ شده از این دانشگاه از اعتبار باالیی در سراسر دنیا برخوردار بوده و با آن می   شود.  

سال بوذه و دوره تخصصی  6توانید برای پذیرش در سایر دانشگاه ها نیز اقدام نمایید. دوره پزشکی عمومی این دانشگاه 

 .آن بسته به رشته متفاوت است

 :برای گرفتن پذیرش در این دانشگاه نیاز است مدارک زیر را ارائه دهید

 مدرک تحصیلی دوره های قبل متقاضی •

 ذیرش تحصیلیفرم درخواست برای اخذ پ •

 ریز نمرات دوره های قبل متقاضی  •

 مدرک زبان انگلیسی یا زبان ترکی مورد نیاز دانشگاه  •

 نتیجه اخذ شده از آزمون یوس ترکیه •

 انگیزه نامه تحصیلی •

 توصیه نامه از اساتید •



 رسید هزینه پرداخت اخذ پذیرش •

 .مدارک بورسیه دانشگاه استانبول اگر درخواست کمک هزینه داشته اید •

  

 دانشگاه آکدنیزه  .7

دانشگاه آکدنیز پیشروترین دانشگاهی است که دوره های علمی و عالی پزشکی را در ترکیه ارائه می دهد. این دانشگاه 

استاندارد بسیار خوبی از زندگی اجتماعی و فرهنگی را برای دانشجویان خود با راهنمایی های روانشناختی برای مقابله 

 .عی و عاطفی فراهم می کند و از جمله بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه محسوب می شودبا فازهای ذهنی، اجتما

 :مدارک مورد نیاز برای پذیرش در این دانشگاه شامل موارد زیر می شود

 دیپلم دبیرستان  •

 ریزنمرات تحصیلی )به همراه ترجمه( •

 مدرک معتبر زبان در صورتی که دارید  •

 ویزای دانشجویی •

 پاسپورت  •

 ارائه گواهی تمکن مالی •

 برگه قبولی آزمون مربوط به دانشگاه  •

 yos.akdeniz.edu.tr تمامی درخواست ها باید به صورت آنالین ارسال شود و کلیه اطالعات راهنما از طریق وبسایت

 .قابل مشاهده می باشد

ترکی است؛ مگر اینکه دوره به صورت  نکته مورد توجه در مورد این دانشگاه ارائه تمامی دوره های آموزشی به صورت  

 .درصد انگلیسی بوده باشد 100کامل و 

 Gaziosmanpasa دانشگاه .8

در تالش است تا نوآوران و کارآفرینان را با ارزش های جهانی آموزش دهد تا بتوانند در   Gaziosmanpasa دانشگاه

دانشجوی دانشگاه  این  باشند.  سهیم  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  حل توسعه  راه  یافتن  برای  علمی  مطالعات  برای  را  ان 

 .مشکالت آموزش می دهد

ی برای ورود به دانشگاه عثمان قاضی در مقطع کارشناسی، باید در آزمون یوس این دانشگاه شرکت کرده و حداقل نمره

زبان آموزشی در    نیز مورد نیاز است. gre الزم برای ورود را کسب کنید. به عالوه مدارک مربوط به آزمون آیلتس و

 .را نیز ارائه دهید tomer این مرکز ترکی بوده و باید مدرک

 :مدارک مورد نیاز برای پذیرش در این مدرک شامل موارد زیر می شود

 ogu.edu.tr تکمیل فرم درخواست که از آدرس •

 مدرک دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی •

 ریزنمرات تحصیلی  •

 مدرک معادل سازی شده دیپلم •

 و غیره SAT ،ACT ،YÖS یکی از آزمون های نتایج •

 کپی گذرنامه یا شناسنامه •

 رسید بانکی  •

 کپی مدارک تسلط به زبان انگلیسی •

 B2 کپی مدرک تومر با حداقل سطح •

 قطعه عکس 4 •

 سند تمکن مالی •



 گواهی سالمت برای تحصیل در دانشکده های پزشکی  •

  

 دانشگاه اوکان  .9

دانشگاه پزشکی ترکیه برای ارائه دوره تحصیلی در رشته دندانپزشکی است. این دوره یک دوره دانشگاه اوکان بهترین  

 .یورو در سال است 16755ساله تمام وقت با شهریه است که حدود  5

جهت ورود و ثبت نام در دانشگاه اوکان باید مدارک خواسته شده از جانب را به صورت اینترنتی ارسال کرده و نامه  

 .به کنسولگری بدهید پذیرش را

 : از مدارک اولیه مورد نیاز جهت ثبت نام و ارائه به دانشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد

 مدرک دیپلم و ترجمه معتبر ) زبان انگلیسی یا ترکی (  •

خود را ارسال  نکته : در صورتی که می خواهید در مقاطع باالتر اقدام به تحصیل کنید، باید آخرین مدرک ترجمه شده  

 ( نمایید

 ریز نمرات  •

 گواهی آزمون های ورودی دانشگاه اوکان  •

 نمره قبولی در آزمون های زبان انگلیسی  •

 فتوکپی از پاسپورت معتبر خود •

 چند قطعه عکس •

 از آن  ۸۰نمره آزمون الس و داشتن حداقل نمره  •

 دانشگاه ازمیر  .10

ها دانشکده  بهترین  و  است  معروف  بسیار  ازمیر  بیومتریکدانشگاه  مهندسی  دوره  ترکیه  پزشکی  برای   UG ی  را 

دانشجویان بین المللی ارائه می دهند. دانشجویان رشته های مهندسی، علوم فیزیکی و ریاضیات برای این دوره با مبلغ 

 .یورو در سال درخواست می دهند 8157

 :مدارک مورد نیاز برای پذیرش در این مرکز شامل موارد زیر می شود

 رم درخواست آنالینتکمیل ف •

 12دیپلم دبیرستان یا معادل با معدل   •

 ریز نمرات تحصیلی  •

 مدرک مهارت زبان •

 قبولی در آزمون ورودی  •

 گواهی اثبات تمکن مالی  •

 بیمه نامه •

 گذرنامه معتبر  •

 بهترین دانشگاه های پزشکی استانبول 

پرداختیم و در شهرهای مختلف این کشور مانند ازمیر، ما در قسمت فوق به بررسی کلی دانشکده های پزشکی در ترکیه 

که از جمله بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه بودند، به شما معرفی     استانبول و ... یک سری دانشگاه های معروف تر را

م، در نمودیم. در این قسمت قصد داریم دانشگاه های پزشکی را که در شهر استانبول واقع شده مورد بررسی قرار دهی

 .ادامه همراه ما باشید



  

 بهترین دانشگاه های پزشکی استانبول 

 رتبه در ترکیه نام دانشگاه 

 2 دانشگاه استانبول

 7 دانشگاه مارمارا 

 32 دانشگاه یدیپ 

 36 دانشگاه بزمیالم

 43 دانشگاه آکیبادم

 mu 44 دانشگاه

 49 دانشگاه میدپل

 56 دانشگاه فنی استانبول

 72 دانشگاه اکان

  

 

  

 دوره های پزشکی در ترکیه 



ترکیه دوره های پزشکی مختلفی را برای پزشکان، پرستاران، دندانپزشکان، دانشجویان پزشکی و سایر متخصصانی که 

مایل به تحصیل پزشکی در ترکیه هستند، ارائه می دهد. همه این دوره ها برای یک متخصص پزشکی که می خواهد 

خود را در زمینه پزشکی انجام دهد بهترین است. در زیر برخی از دوره های پزشکی ارائه شده توسط بهترین  حرفه  

 .دانشگاه های پزشکی ترکیه ارائه شده است

  

 لیست کالج های پزشکی در ترکیه برای دانشجویان بین المللی 

 دندانپزشکی  داروسازی 

 فیزیوتراپی  زیست پزشکی

 انسانی طب  مدیریت سالمت 

 مامایی تغذیه و دیابت  علوم سالمت

 پرستاری دامپزشکی طب مکمل و جایگزین

   سالمت عمومی

  

 معیارهای دانشگاه های پزشکی ترکیه برای پذیرش 

 .در این قسمت یک سری شرایط کلی که برای پذیرش رشته پزشکی مشخص شده است، آورده ایم

  

 تعیین شدهنیازمندی های  مطالعه در ترکیه

 ترکی، انگلیسی  زبان

 سال 6 طول مدت دوره پزشکی 

 90، تافل با نمره  6.5آیلتس با نمره  آزمون های زبان 

 مدارک مورد نیاز 

 انگیزه نامه،ویزای دانشجویی،پاسپورت معتبر و 

 مدارک مالی

 دالر 27500هزار دالر تا  15 میانگین شهریه 

 درصد  98.9 نرخ پذیرش 

  

 ترکیه رشته پزشکی به چه زبانی تدریس می شود؟ در 

در هر رشته تحصیلی در ترکیه، تحصیل برای اکثر دانشجویان بین المللی راحت است زیرا رسانه آموزشی در ترکیه به  

زبان انگلیسی است. این به این دلیل است که زبان انگلیسی نیز یکی از زبان های اصلی در ترکیه است که توسط بسیاری 

 .افراد محلی و بومی به خوبی صحبت می شود از

هیچ محدودیت یا الزام دیگری برای دانشجویانی که زبان مادری این کشور را نمی دانند وجود ندارد زیرا در تحصیل 

پزشکی در ترکیه به آن نیازی نیست. به عنوان مثال، دانشگاهی که دروس آن به زبان انگلیسی تدریس می شود، دانشگاه 

تافل نمره   آنکارا به میانگین  دانشگاه همچنین  این،  در آن گنجانده شده است. عالوه بر   IBT است که دروس پزشکی 
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 برنامه درسی پزشکی در ترکیه چه اجزایی دارد؟ 

جهان ارائه  برنامه درسی پزشکی ترکیه مشابه اکثر برنامه های درسی پزشکی است که در کشورهای دیگر در سراسر  

سال است که هر سال برنامه یا دوره های مشخصی    6می شود. در مجموع تعداد سال های تحصیل پزشکی در ترکیه  

برای گذراندن در آن وجود دارد. به عنوان مثال، در دانشگاه استانبول، سه سال اول برنامه درسی آنها بیشتر از مطالعات  

 .کیل می شودنظری و ماژول هایی برای مبانی پزشکی تش

این دوره از برنامه درسی شامل نظریه های مطالعات پزشکی، ساختار و کارکرد و ساختارهای آسیب شناسی است. دو  

سال آینده برنامه درسی صرفاً برای سالهای کارآموزی است در حالی که سال آخر برنامه درسی برای سالهای کارآموزی  

 .است

  

 وجود دارد؟ چند دانشکده پزشکی در ترکیه 

دانشکده پزشکی دارد که برای عموم شناخته شده است که در آنها سه دانشکده   47در حال حاضر، ترکیه در مجموع  

کنند: دانشگاه آنکارا، دانشکده پزشکی دانشگاه دوکوز ایلول های غیرسنتی آموزش پزشکی استفاده میپزشکی از سیستم



ارد هستند. دانشکده های پزشکی بیشتری به زودی از برنامه درسی غیر سنتی و دانشکده پزشکی دانشگاه پاموکاله این مو

این دانشکده های پزشکی مدرن پیروی خواهند کرد. همچنین با توجه به افزایش تقاضا در این دوره، ایجاد دانشکده های 

 .پزشکی بیشتری نیز مورد انتظار خواهد بود

  

  

 خالصه مطلب

ه بررسی و معرفی بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه بپردازیم. از آنجایی که رشته پزشکی  ما در این مطلب سعی کردیم ب

یکی از رشته های پرطرفدار است، داوطلبان بسیاری به دنبال آشنایی با لیست بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه هستند  

یست بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه نیز  که به همین دلیل ما این موضوع را برای بررسی انتخاب نمودیم. به عالوه ل

مورد بررسی قرار گرفت و شرایط کلی برای پذیرش در این دانشکده ها نیز معرفی شد. در صورتی که پس از مطالعه 

این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با بهترین دانشگاه های پزشکی ترکیه داشتید، می توانید با کارشناسان ما 

 .یریدتماس بگ 

  

 


