
انتخاب می کنند، می توانند با مشخص است. افرادی که برای تحصیل رشته موسیقی را  تحصیل رشته موسیقی در ترکیهشرایط 
اطالع از شرایط این رشته خودشان را به خوبی برای ورود به دانشگاه های این کشور آماده کرده و همچنین پس از تحصیالت 

 .نیز صاحب شغلی خوب و ایده آل شوند

ود را نشان دهد و مهارت یک جامعه مدرن بردبار و هماهنگ در حال توسعه به هر فرد امکان می دهد استعدادهای شخصی خ
ها احساسات و الهامات  های نوآورانه، خالقیت و هنر، جنبه های خود را با موفقیت اجرا کند. در کنار علم، کامپیوتر و فناوری

 .کنند جدیدی را وارد زندگی ما می

ت که به عنوان پایه ای برای اجرای البته، برای دستیابی به سطح معینی از دانش، یک پایگاه آموزشی با کیفیت باال مورد نیاز اس
و این فرصت توسط ترکیه فراهم شده است. تطبیق پذیری و  ایده های خالقانه و پروژه های با استعداد خالق عمل می کند 

گستردگی حرفه ها در زمینه هنر، طراحی و موسیقی به یک فرد خالق این امکان را می دهد که دقیقاً منطقه ای را انتخاب کند 
 .بتواند خود و دیدگاه شخصی خود را به طور کامل بیان نماید که

  

 

  

 معرفی بهترین دانشگاه ها برای تحصیل رشته موسیقی در ترکیه

در زیر لیستی از بهترین دانشگاه های ترکیه که بر اساس عملکرد تحقیقاتی آنها در زمینه موسیقی رتبه بندی شده اند آورده شده 
 .است

 .های علمی است های موضوعی مبتنی بر خروجی بندی باشید که رویکرد ما به رتبه لطفاً توجه داشته

  

  

 سال تاسیس رتبه در جهان رتبه در آسیا رتبه در ترکیه نام دانشگاه

 1944 در جهان 380 در آسیا 33 در ترکیه 1 دانشگاه فنی استانبول

 1982 در جهان 503 در آسیا 53 در ترکیه 2 دانشگاه دوکوز ایلول

 1975 در جهان 505 در آسیا 55 در ترکیه 3 دانشگاه فیرات

 1994 در جهان 524 در آسیا 58 در ترکیه 4 دانشگاه باشکنت

 1982 در جهان 533 در آسیا 60 در ترکیه 5 دانشگاه مارمارا

 1975 در جهان 633 در آسیا 84 در ترکیه 6 دانشگاه اولوداگ

 1992 در جهان 665 در آسیا 94 در ترکیه 7 دانشگاه بالیکسیر

 1982 در جهان 719 در آسیا 105 در ترکیه 8 دانشگاه آنادولو

  

 .کلیک کنید و با ما در یوسلند همراه باشید ن ثبت نام آزمون یوسزمابرای آشنایی با 

  

 گرایش های رشته موسیقی در ترکیه

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/
https://yosland.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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/


اینها محبوب ترین برنامه ها در بین دانشجویان بین المللی است که به دنبال مدرک موسیقی در استانبول و ترکیه هستند. گرایش 
 .های دیگر موسیقی نیز شامل موارد زیر می شود

 فناوری موسیقی 

 مدیریت موسیقی 

 هنرهای نمایشی 

 رقص 

 توانبخشی و درمانی 

 تاریخ و ادبیات موسیقی 

 آموزش معلم موسیقی 

 اجرای موسیقی 

 تئوری موسیقی و آهنگسازی 

 :به عالوه با تحصیل رشته موسیقی در ترکیه شما مهارتهای زیر را کسب می کنید

 آهنگسازی 

 ارکستر 

 اجرا 

 آنالیز موسیقی 

  از استودیواستفاده 

 شناسی  موسیقی 

  

 شرایط تحصیل رشته موسیقی در ترکیه دانشگاه فنی استانبول

 .تمامی اطالعیه های مربوط به شرایط پذیرش در سامانه این دانشگاه ثبت خواهد شد

 :از جمله مهم ترین شرایط پذیرش در این دانشگاه می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم

 بانی که می خواهند در مقطع دکترا با مدرکحداقل معدل برای داوطل BS  ،تعیین شده سات 3.00اقدام کنند. 

 نیاز به داشتن ALES / GRE  به رشته بستگی دارد. برخی از برنامه های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه ممکن است
 .نیازی نداشته باشند ALES / GRE به

 باید از نمره ALES / GRE  ًباشدسال گذشته  5نهایتا. 

  

 دسته بندی دانشجویان برای تحصیل رشته موسیقی در ترکیه

 .چندین گزینه برای تحصیل هنر، طراحی و موسیقی در ترکیه وجود دارد

متقاضی این امکان را دارد که بالفاصله پس از اتمام تحصیالت دبیرستان وارد دانشگاه ترکیه شود. به عنوان آمادگی اضافی قبل 
توانید دوره هایی را در یک مدرسه هنری بگذرانید که این به شما کمک می کند در مسیر انتخابی خود متخصص از پذیرش، می 

 .تر شوید و در عین حال دانش خود را از یک زبان خارجی بهبود ببخشید



یت برای پذیرش اگر دانشجو از قبل مدارکی مبنی بر تکمیل برنامه تحصیلی در کشور خود داشته باشد، این به عنوان یک مز
خواهد بود. به احتمال زیاد، در این مرحله، دانشجو از قبل دارای توشه ای از کارها و پروژه هایی است که باید در نمونه کار 

 .گنجانده شود

دانشجویانی که مدرک لیسانس طراحی و هنر دریافت کرده اند، این فرصت را دارند که در برنامه های کارشناسی ارشد در 
 .ادامه تحصیل دهند، که مزایای زیادی در ایجاد مشاغل آینده آنها و اجرای برنامه های خالقانه خواهد داشتترکیه 

  

 تحصیل رشته موسیقی در ترکیه نحوه درخواست برای

اگر برنامه تحصیلی خود را در ترکیه پیدا کرده اید، قدم بعدی بررسی شرایط الزم برای درخواست برای آن مدرک است. در 
الی که همیشه باید معیارهای دقیق را در وب سایت برنامه بررسی کنید و ببینید آیا آنها را برآورده می کنید، برخی از شرایط ح

 .کلی نیز وجود دارد که باید آنها را رعایت کنید

  

 

  

 نحوه درخواست برای مقطع کارشناسی رشته موسیقی در ترکیه

گیرید، باید از دبیرستان فارغ التحصیل شده باشید یا در آستانه فارغ التحصیلی باشید. اگر قصد دارید در ترکیه مدرک لیسانس ب
 :مدارک زیر نیز برای تحصیل در مقطع لیسانس مورد نیاز است

 فرم درخواست 

 )دیپلم دبیرستان )یا مقاله ای که گواهی فارغ التحصیلی شما را تایید می کند 

 رونوشت سوابق 

 ا آزمون مهارت دانشگاه در بدو ورود(نمره مهارت زبان )تافل ی 

 نامه تشویق 

 اثبات پرداخت هزینه درخواست 

 گواهی دبیرستان 

 نامه ای که تضمین می کند که بودجه مالی الزم برای حمایت از خود در طول تحصیل را دارید. 

  

 .مهلت عمومی برای ارسال مدارک درخواستی شما قبل از اول مرداد ماه است

  

 برای تحصیالت تکمیلی رشته موسیقی در ترکیهنحوه درخواست 

اگر می خواهید در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری ادامه دهید. برنامه در ترکیه، شما همچنین باید الزامات خاص را در وب 
 :سایت هر برنامه بررسی کنید. مدارک زیر نیز برای این مقطع تعیین شده است

 فرم درخواست 

  لیسانسمدرک لیسانس یا فوق 

 )بیانیه هدف )ارائه پروژه و انگیزه شما 

 یک CV به روز شده 



 معرفی نامه از اساتید و کارفرمایان 

 رونوشت سوابق 

 نمرات امتحانات تکمیلی (بسته به برنامه: GRE یا GMAT) 

 نمره مهارت زبان (TOEFL یا آزمون مهارت دانشگاه در بدو ورود) 

 امتحانات کتبی و/یا مصاحبه 

 تضمین می کند که بودجه مالی الزم برای حمایت از خود در طول تحصیل را دارید نامه ای که. 

 :معموالً دو مهلت درخواست برای برنامه های تحصیالت تکمیلی وجود دارد

 برای ترم پاییز: پایان ماه می 

 برای ترم بهار: پایان دسامبر 

  

 مراحل درخواست و پاسخ پذیرش دانشگاه

ود را مرتب کردید، می توانید درخواست خود را ارسال کنید. توجه داشته باشید که حتی در صورت هنگامی که تمام مدارک خ
درخواست آنالین نیز باید مدارک را قبل از پایان مهلت از طریق پست ارسال کنید. همچنین اگر آزمون ورودی یا مصاحبه 

 .صیلی خود را نیز باید از قبل آماده کرده باشیددارید، برای شرکت در آن ها باید به ترکیه سفر کنید. پس ویزای تح

  

 درخواست ویزای دانشجویی ترکیه

اکثر دانشجویان بین المللی در صورت رفتن به دانشگاهی در ترکیه باید برای ویزای دانشجویی اقدام کنند. فرآیند دریافت ویزا 
 .بسیار ساده و سرراست است

خود و یک فرم درخواست ویزا پر شده را به سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشور  شما باید بعداً یک کپی از پذیرش دانشگاه
 .هفته پس از درخواست صادر می شود، بنابراین فراموش نکنید که از قبل درخواست دهید 8خود ببرید. ویزا حدود 

. بررسی کنید که آیا کشور شما در بین کشور تنها با کارت ملی خود اجازه ورود به ترکیه را دارند 15توجه داشته باشید که اتباع 
 .آنها قرار دارد یا خیر و جزئیات بیشتر در مورد ویزای ترکیه را بخوانید

  

 مدارک مورد نیاز پذیرش رشته موسیقی در دانشگاه فنی استانبول

 :مدارک مورد نیاز پذیرش در دانشگاه فنی استانبول عبارتند از

  کارشناسی ارشد از داوطلب فارغ التحصیل یا در حال فارغ التحصیلیرونوشت کلیه دوره های کارشناسی و 

 نتیجه مدرک ALES یا GRE 

 نتیجه آزمون مهارت انگلیسی 

 انگیزه نامه 

 دو توصیه نامه 

 رزومه 

که در ترکیه دریافت می شود تنها در صورتی  TOEFL IBT برای مهارت انگلیسی شما آزمون تافل باید ارائه شود. نتایج آزمون
 .از مرکز آزمون تافل یک ایالت یا دانشگاه گرفته شده باشد، معتبر است که

 .افرادی که نمی توانند مدرک زبان مورد نیاز را ارائه دهند، یک سال زمان داده می شود



 .برای دانشجویان دارای تابعیت کشورهای با زبان انگلیسی این مدرک الزم نیست

  

 ته موسیقیشهریه دانشگاه فنی استانبول برای رش

 .دالر در سال است 3000متوسط شهریه این دانشگاه بستگی به رشته شما دارد؛ اما حدودی می توان گفت حداقل 

  

 دانشگاه دوکوز ایلول شرایط تحصیل رشته موسیقی در ترکیه

و روی وبسایت این برای ارائه درخواست به این مرکز باید به صوت آنالین اقدام کنید. تمامی مدارک شما باید ترجمه شده 
 .دانشگاه آپلود شود. برای تحصیل در این مرکز قبولی در آزمون یوس نیز الزامی است

  

 مدارک مورد نیاز برای دانشگاه دولتی دوکوز ایلول

 :مدارک مورد نیاز برای دانشگاه ایلول شامل موارد زیر می شود

 مدرک دیپلم و ترجمه معتبر آن 

 ریزنمرات و ترجمه معتبر آن 

 اسپورتپ 

  4*3عکس 

 )مدرک آزمون زبان انگلیسی و ترکی )تومر یا تافل یا آیلتس 

  

 شهریه دانشگاه دوکوز ایلول

های خصوصی به  دانشگاه دوکوز ایلول ازمیر یک دانشگاه دولتی است که شهریه رشته های مختلف آن نسبت به دیگر دانشگاه
 .مراتب کم تر خواهد بود

 .دالر برای هر ترم تحصیلی باشد 300تا  250بین به صورت کلی هزینه می تواند 

  

 شرایط تحصیل رشته موسیقی در ترکیه در دانشگاه فیرات

داشته باشند تا شانس خوبی برای   gpa را در مقیاس 2.5 دانشگاه فیرات در ترکیه از دانشجویان می خواهد که حداقل معدل 
ها،  های دیگری مانند ورزش، هدایت برخی پروژه مچنین باید در فعالیتآموزان ه پذیرش در دانشگاه فیرات کسب نمایند. دانش

 .خدمات اجتماعی برای بهبود شانس پذیرش شرکت کنند

  

 مدارک مورد نیاز برای دانشگاه فیرات

 مدرک دیپلم و ترجمه معتبر آن 

 ریزنمرات و ترجمه معتبر آن 

 پاسپورت 

  4*3عکس 

 ا تافل یا آیلتس(مدرک آزمون زبان انگلیسی و ترکی )تومر ی 



  

 شهریه دانشگاه فیرات

شهریه این دانشگاه در هر سال با سال قبل و بعد از خود می تواند متفاوت باشد و همچنین برای هر رشته تغییر می کند. اما به 
 .لیر ترکیه نیاز داشته باشید 24200صورت کلی تخمین زده می شود که برای یک سال 

  

 دانشگاه باشکنت در ترکیهشرایط تحصیل رشته موسیقی 

 .می باشد 40در ابتدا باید در آزمون یوس که توسط این دانشگاه برگزار می شود پذیرفته شوید که حداقل نمره تعیین شده برای آن 

 .، را باید ارائه دهیدGCE (General Certificate Education) مدرک

المللی به رسمیت شناخته شده توسط شورای تحقیقات علمی و فناوری داشتن مدال طال، نقره یا برنز از المپیادهای علمی بین 
 .ترکیه نیز امتیاز محسوب می شود

 .مدرک لیسانس بین المللی باید داشته باشید

  

 مدارک مورد نیاز برای دانشگاه باشکنت

 :مدارک مورد نیاز برای دانشگاه باشکنت شامل موارد زیر می شود

 مدرک دیپلم و ترجمه معتبر آن 

 ریزنمرات و ترجمه معتبر آن 

 پاسپورت 

  4*3عکس 

 )مدرک آزمون زبان انگلیسی و ترکی )تومر یا تافل یا آیلتس 

  

 شهریه دانشگاه باشکنت

برای پذیرش در این مرکز هر رشته شهریه متفاوتی دارد. اما طبق آخرین اخبار منتشر شده در وبسایت این دانشگاه شهریه رشته 
 .لیر ترکیه است 105موسیقی برای هر نیمسال های هنری از جمله 

  

 شرایط تحصیل رشته موسیقی در ترکیه دانشگاه مارمارا

 .برای تحصیل در دانشگاه مارمارا استانبول، قبولی در آزمون یوس نیاز است. بیشتر رشته های این دانشگاه به زبان ترکی است

حله اول این است که ابتدا رشته مورد نظر خود را انتخاب کرده و به سایت برای اینکه بتوانید برای این دانشگاه اپالی کنید، مر
 .دانشگاه مراجعه کنید تا مدارک را آپلود نمایید

  

 مدارک مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه مارمارا

 آخرین مدرک تحصیلی 

 ریز نمرات دانشگاهی تأیید شده 

 نمره ALES یا GRE 



 نمره زبان خارجی 

 عکس پرسنلی 

 سازی مدارک دلمعا 

 آزمون MUYOS 

  

 شهریه دانشگاه مارمارا

لیر متغیر خواهد  1000تا  300برای تحصیل در این مرکز شهریه به رشته شما بستگی خواهد داشت. اما به صورت کلی از 
 .بود

  

 

  

 .اشیدکلیک کنید و با ما همراه ب آزمون یوس برای چه رشته هایی است؟برای پاسخ به پرسش 

  

 دانشگاه اولوداگ شرایط تحصیل رشته موسیقی در ترکیه

این دانشگاه نیز از آزمون یوس برای پذیرش دانشجویان خود استفاده می کند. پس ابتدا باید در آزمون یوس شرکت کرده و حداقل 
تان نیز برای مرحله تکمیل ظرفیت است کسب نمایید. البته گاهی این مرکز با استفاده از معدل دبیرس 50نمره مورد نیاز را که 

 .استفاده می کند

  

 مدارک مورد نیاز ثبت نام در اولوداغ ترکیه

 )مدرک دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی )ترجمه شده به زبان ترکی یا انگلیسی 

 )کلیه ریز نمرات تحصیلی )ترجمه شده به زبان ترکی یا انگلیسی 

 مدرک قبولی در آزمون یوس دانشگاه 

  آزمون تومرمدرک 

 گذرنامه 

 چند قطعه عکس 

  

 تحصیل رشته موسیقی در ترکیه  هزینه

 .هزینه تحصیل موسیقی در ترکیه بستگی به دانشگاه شما دارد

ما در قسمت های باالتر میانگین هزینه را در برخی دانشگاه های معروف تر بررسی کردیم. اگر هزینه برای شما مهم است، باید 
ا انتخاب کنید که به نسبت هزینه های کمتری را می گیرند. همچنین برای کاهش هزینه های زندگی باید دانشگاه های دولتی ر

 .دانشگاه هایی را انتخاب کنید که خوابگاه ارائه می دهند

  

 تحصیل رشته موسیقی در استانبول

https://yosland.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


انشگاه ها و برنامه های تحصیل آیا به تحصیل موسیقی در خارج از کشور فکر می کنید؟ در زیر می توانید محبوب ترین د
است که بیش از  Studyportals موسیقی در استانبول ترکیه را مشاهده کنید. این لیست بر اساس بازدیدکنندگان در وب سایت

 .برنامه لیسانس و کارشناسی ارشد انگلیسی را در سراسر جهان فهرست می کند، آورده شده است 150000

  

 دانشگاه بیلگی استانبول

انشگاه بیلگی استانبول متعهد می شود که به علم، تولیدات هنری و توسعه فناوری کمک کند. همچنین این دانشگاه بر آموزش د
افرادی که مهارت های تحقیق و حل مسئله آنها در فضای آزاد اندیشی و آگاهی از مسئولیت اجتماعی توسعه یافته است و 

 .بین المللی است، تمرکز دارد شایستگی های آنها مطابق با استانداردهای

  

 دانشگاه فنی استانبول

دانشگاه فنی استانبول نیز یکی از معروف ترین دانشگاه های این شهر برای تحصیل در رشته های مختلف است. هنرستان 
مهاجرت و موسیقی دانشگاه فنی استانبول نیز از کیفیت بسیار خوبی در آموزش برخوردار است. بسیاری از افرادی که قصد 

تحصیل در ترکیه را دارند، این دانشگاه را انتخاب می کنند زیرا نحوه ساختار دهی و چینش دپارتمان های این مرکز مشابه 
 .دانشگاه های امریکایی است. به عالوه این دانشگاه رتبه خوبی علمی و امکانات عالی از هر نظر دارد

  

 .کلیک کنید و با ما همراه باشید کنکور یوس در ایرانجهت آشنایی با موارد پیرامونی 

  

 Hacettepe مدرک تئوری های موسیقی از دانشگاه

این است که به نظریه پردازان موسیقی توانایی بررسی حوزه های تئوری موسیقی ترکیه  فلسفه اصلی گروه تئوری های موسیقی
و تئوری موسیقی غربی را از طریق یک دیدگاه "کل نگر" ارائه دهد. برنامه کارشناسی ارشد )با پایان نامه( در نظریه های 

ئوری موسیقی ترکیه و هم تئوری موسیقی غربی; یک موسیقی نیز بر همین رویکرد مبتنی است. در این زمینه، هم در رابطه با ت
برنامه درسی که تحت عناوین سیستم های صوتی، سازماندهی صحیح، تحلیل و تاریخچه تئوری طبقه بندی می شود ایجاد می 

 .شود

  

 Hacettepe مدرک موسیقی شناسی از دانشگاه

برنامه کارشناسی ارشد اتنوموسیکولوژی و فولکلور" زیر با نام " 1994برنامه کارشناسی ارشد گروه موسیقی شناسی در سال 
 .فارغ التحصیل شدند 1998، موسسه علوم اجتماعی شروع به فعالیت کرد و اولین دانشجویان در سال Hacettepe نظر دانشگاه

 .ها می باشداتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی، مطالعه ی موسیقی جوامع )قومیت ها(، در زمینه اجتماعی و فرهنگی آن 

بازار کار این گرایش بستگی به شرایط جامعه دارد. جوامعی که بر روی ایجاد بسترهای مهم برای برپایی موسیقی و یا 
 .برگزاری کنسرت ها تمرکز دارند، می توانند بستر بهتری را برای این رشته فراهم کنند

  

 Hacettepe مدرک اپرا از دانشگاه

در  2012آغاز شد و در پاییز  1998آنکارا در سال  Hacettepe اپرا کنسرواتوار دولتی دانشگاه برنامه کارشناسی ارشد گروه
موسسه هنرهای زیبا گنجانده شد. در این رشته دانشجو به صورت کامل با نحوه اجرا، فلسفه این رشته و بسیاری از جزییات 

 .بازار کار شوددیگر مرتبط با آن آشنا شده و می تواند در همین حوزه نیز وارد 

  

 Hacettepe مدرک گیتار از دانشگاه

https://yosland.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


تاسیس شد. او از آن زمان تاکنون رئیس این  2006-2005دپارتمان گیتار توسط پروفسور دکتر احمد کانجی در سال تحصیلی 
ای مدرن بخش بوده است. این بخش شامل برنامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی است. هر دوی آنها با روش ها و تکنیک ه

انجام شده است. این دپارتمان کارهای جاری حوزه بین المللی را دنبال می کند و از طریق آثار هنری و علمی خود به دانش 
 .دانشگاهی کمک می کند

  

 Hacettepe مدرک پیانو از دانشگاه

های موجود در مدرسه پرورش معلمان  دپارتمانبا دستورات آتاتورک تأسیس شد، یکی از اولین  1924دپارتمان پیانو که در سال 
موسیقی بود. افرادی که این رشته را برای تحصیل انتخاب می کنند نیز می توانند در آینده نوازنده حرفه ای پیانو شوند زیرا به 

 .صورت کامل نوازندگی آن را فرا خواهند گرفت

  

 مدرک موسیقی از دانشگاه بیلگی استانبول

رائه شده توسط دانشگاه بیلگی استانبول، تعریف آهنگسازی را با قرار دادن ایجاد موسیقی در قرن حاضر و با برنامه موسیقی ا
فشار دادن مرزهای وضعیت موجود، بازتعریف می کند. مدارک مورد نیاز برای تحصیل در رشته موسیقی این دانشگاه شامل، 

قطعه عکس، کپی شناسنامه،گذرنامه اصلی، فیش بانکی شهریه،  2نامه، دیپلم اصلی دبیرستان، ریزنمرات دبیرستان، فتوکپی گذر
 .کپی معتبر از آزمون مهارت انگلیسی، معادل سازی دیپلم می شود

  

 تحصیل رشته موسیقی در مقطع کارشناسی ارشد در استانبول

سمت همراه ما باشید تا یکی از اگر برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی مقطع کارشناسی ارشد مورد نظر شما است. در این ق
 .معروف ترین دانشگاه های شهر استانبول را برای این مقطع به شما معرفی کنیم

 .در این دانشگاه دوره کارشناسی ارشد موسیقی به زمان ترکی ارائه می شود

 .مدرک تحصیلی فوق لیسانس موسیقی )ترکی( و ترم پذیرش پاییز )سپتامبر( بهار )فوریه( است

 .ترم می باشد 4سال یعنی  2زمان تحصیل در این مرکزمدت 

 .یورو می باشد 1135شهریه ترم 

 .یورو در ماه خواهد بود 800-500هزینه زندگی نیز بین 

 .فرصت های شغلی که این مرکز برای برخی از دانشجویان ممتاز فراهم کرده است، امکان تدریس پاره وقت می باشد

  

 

  

  

 آموزشی موسیقی در دانشگاه های ترکیهویژگی های فرآیند 

 .کالس های رقص و بازیگری در ترکیه بیشتر جنبه عملی دارند

 .جهت گیری های هنری و طراحی مستلزم اجرای پروژه های فردی خود و تدوین یک نمونه کار منحصر به فرد است

کنند که به لطف فضای خالقانه  و موسیقی ایجاد می ای در زمینه هنر، طراحی های جداگانه های مدرن ترکیه اغلب برنامه دانشگاه
 .توانند به طور کامل استعداد خود را درک کنند و محیطی از افراد همفکر، دانشجویان می

  



 لیسانس موسیقی چیست؟

موسیقی یا موسیقی شناسی هنر ترکیب صداهایی است که به صورت نت های موسیقی به صورت متوالی یا همزمان به شکلی 
اشناختی دلپذیر و ریتمیک نمایش داده می شوند و ادغام این جنبه ها در یک قطعه کامل می تواند اثری را ایجاد نماید. زیب

موسیقی از آالت موسیقی یا صدای انسان برای خلق هنر استفاده می کند. موسیقی به ژانرهایی تقسیم می شود که با ملودی، 
 .تن ادبی در صورت لزوم و سایر جنبه های ترکیبی مشخص می شودهارمونیک، ریتمیک، فرم، ارکستراسیون، م

مدرک لیسانس یا کارشناسی ارشد در موسیقی بسیار پیچیده است و می تواند بر تسلط بر یک ساز موسیقی خاص یا تسلط بر 
ی زیادی است آهنگسازی، رهبری و ارکستر یا متخصص در تاریخ موسیقی متمرکز شود. مطالعه موسیقی دارای زیرشاخه ها

 .مانند: قوم موسیقی شناسی، موسیقی شناسی تاریخی، تئوری موسیقی، تحلیل موسیقی، آهنگسازی، منتقد موسیقی و غیره

دانش آموزانی که در رشته موسیقی ثبت نام می کنند، مهارت هایی مانند خالقیت، توانایی کار مستقل و تبدیل شدن به افراد 
توانند خود را برای طیف  آموزان می و منظم را به دست خواهند آورد. با مطالعه موسیقی، دانشمسئولیت پذیر، سازمان یافته 

 .های اجرایی خاص را انتخاب کنند وسیعی از مخاطبان ابراز کنند و درک شوند و رپرتوارهای مناسب با زمینه

  

 بازار کار رشته موسیقی در ترکیه

لتحصیالن موسیقی وجود داشته باشید که شامل، نوازنده، معلم موسیقی، آهنگساز طیف گسترده ای از مشاغل ممکن برای فارغ ا
 .موسیقی، درمانگر موسیقی، تکنسین صدا، تهیه کننده رادیو، دستیار پخش رادیو، مهندس پخش و ....می شود

 :لیست کامل مشاغل تحصیلی در رشته موسیقی شامل موارد زیر می شود

  

 مشاغل رشته موسیقی

 مدیریت کنسرت هنریمدیر 

 آهنگساز کارگردان هنری

 موسیقی نظامی تولید و ویرایش صدا

 نماینده روابط عمومی موسیقی ترانه سرا

 ، مدیریت ، تحقیق برنامه نویسی رادیویی نوازنده سازهای مختلف موسیقی

 ها ، دانشگاه های استعدادیابی استخدام در آژانس مدیر گروه کر

 تجارت موسیقی موسیقی مذهبی

 مشاور موسیقی سرپرست موسیقی

 وکیل تجارت موسیقی موسیقی درمانی

 مجری موسیقی ، فناوری ریزی ، برنامه ، مدیریت تولید رویداد

 مهندس ویرایش موسیقی موسیقی و صدا در فیلم

 موسیقی صنعتی منتقد یا داور موسیقی

 طراح و سازنده ساز موسیقی مجوز موسیقی

 شرکت یا فروشگاه موسیقی موسیقی در موسسات مختلفمربی 



 موسیقی آنالین تولید و طراحی الکترونیکی

 کننده موسیقی تهیه سازی موسیقی آماده

 موسیقی شناس تولید موسیقی

 ارکستر انتشار موسیقی

 طراحی صدا تنظیم کننده پیانو

 نوازنده جلسات نوازنده ارکستر

 ترانه سرا خواننده

 توسعه رسانه آهنگسازی برای نمایش موزیکال

  

 رشته های مرتبط با حوزه هنر

اگر به جز موسیقی به سایر رشته های هنری نیز عالقه مند هستید، می توانید رشته های زیر را برای تحصیل انتخاب کنید که در 
 .بیشتر دانشگاه ها تدریس می شود

  

 طراحی گرافیک طراح مد

 طراحی داخلی طراحی صنعتی

 معماری منظر طرح

 تاریخچه موسیقی هنرهای تجسمی

 طراحی تجربه کاربری فیلم، عکاسی و رسانه

 تئاتر و رقص موسیقی

 برنامه ریزی شهری تاریخ هنر

   معماری

  

 درآمد رشته موسیقی در ترکیه

بهترین شهرها برای یافتن شغل آنکارا )پایتخت(، قبل از هر چیز باید بدانید با انتخاب رشته موسیقی برای مطالعه ترکیه، 
 .استانبول، ازمیر، بورسا، آنتالیا هستند

 .دالر خواهد بود 507دالر و میانگین حقوق  603حقوق یک خواننده در ترکیه 

 .% حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد31تاثیر سابقه کار بر حقوق بدین صورت است که افراد با تجربه + 

 .مندانی که در این حوزه مشغول به کار می شوند تقریباً مورد خاصی نیستمزایای کار

 دارند شرکت های ضبط رادشرکت هایی در ترکیه با باالترین میزان اشتغال و دستمزد منتشر شده برای این شغل را 

  



 نکات کلی در رابطه با تحصیل رشته موسیقی در ترکیه

 10 نس موسیقی را ارائه می دهنددانشگاه در ترکیه وجود دارد که لیسا. 

 15 دوره لیسانس موسیقی در ترکیه وجود دارد. 

  دالر در هر سال تحصیلی است، اما در برخی از دانشگاه ها ممکن  9167متوسط شهریه لیسانس موسیقی در ترکیه
 .است متفاوت باشد

  ن است متفاوت باشدسال است، اما در برخی کشورها ممک 4تا  3میانگین مدت دوره کارشناسی موسیقی. 

  

 .مطلب کلیک کنید  pdfبرای دانلود

  

 خالصه مطلب

یل رشته موسیقی در ترکیه بپردازیم. اینکه تحص تحصیل رشته موسیقی در ترکیهما در این مطلب سعی کردیم به بررسی شرایط 
برای چه دانشگاه هایی امکان پذیر است، هر کدام چه شرایطی برای پذیرش دارند و شهریه و مدارک مورد نیاز چیست، بررسی 

گردید. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با شرایط تحصیل در رشته موسیقی ترکیه 
 .توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهند را داشتید، می
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