
 یوسلند  | 2023دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه + شهریه، رشته ها و شرایط پذیرش 

یکی از بهترین و معروف ترین دانشگاه های کشور ترکیه، دانشگاه سلیمان دمیرل است. این دانشگاه یکی از 

دانشگاه های دولتی این کشور است که ساالنه افراد زیادی متقاضی ثبت نام و تحصیل در آن می باشند. این 

ق، کشاورزی، معماری و غیره دانشگاه در رشته های مختلفی همچون: پزشکی، دندانپزشکی، مهندسی، حقو

کسب حداقل نمره در آزمون یوس می  دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه دانشجو می پذیرد. نحوه قبولی در

 .باشد. شهریه این دانشگاه در هر یک از رشته های تحصیلی با یکدیگر متفاوت می باشد

تید، بهتر است که ابتدا با شرایط اگر که شما عزیزان متقاضی تحصیل در دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه هس

پذیرش، تمامی رشته ها، شهریه و .... این دانشگاه آشنا شوید. زیرا، اگر شرایط ثبت نام را نداشته باشید و یا 

رشته مورد عالقه شما در این دانشگاه نباشد ، می توانید دانشگاه دیگری را انتخاب نمایید. جهت آشنایی کامل 

ه، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با این و مفصل با این دانشگا

 .موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه مهم

 SAT یا YOS آزمون جهت پذیرش در دانشگاه سلیمان دمیرل ، دانشجویان خارجی موظف به شرکت در

شجو تمایل به تحصیل در رشته هایی که با زبان انگلیسی تدریس می شوند را داشته باشد می باشند. اگر دان

 .، موظف به ارائه مدارک آیلتس و تافل خود خواهد داشت

  

 معرفی دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

یه است همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد، دانشگاه سلیمان دمیرل یکی از دانشگاه های دولتی کشور ترک

و در شهر اسپارتا تاسیس شده است. نام این دانشگاه از نهمین رئیس جمهور ترکیه که  1992که در سال 

سلیمان دمیرل نام داشت، برگرفته شده است. دانشگاه سلیمان دمیرل، امروزه به عنوان دومین موسسه دانشگاه 

روپایی می باشد که به همین دلیل افراد ترکیه شناخته شده است. این دانشگاه عضو اتحادیه دانشگاه های ا

متر مربع  300000زیادی متقاضی ثبت نام و تحصیل در این دانشگاه هستند. زیر بنای این دانشگاه معادل 

 .دبیرستان می باشد 2مدرسه تحصیالت تکمیلی و  4مدرسه فنی و حرفه ای،  12دانشکده،  15است و دارای 



، در بین 1214شگاه سلیمان دمیرل در بین دانشگاه های جهان دارای رتبه الزم به ذکر است تا بدانید که دان

دانشگاه سلیمان  .می باشد 19و در بین دانشگاه های ترکیه دارای رتبه  236دانشگاه های آسیا دارای رتبه 

م تصمیم دارد تا با تولید فناوری، خدمات و اطالعات در مقیاس جهانی، به یک دانشگاه الها دمیرل ترکیه

درصد از دروس این دانشگاه به زبان انگلیسی و مابقی آن ها به زبان  30بخش و جهت دهنده تبدیل شود. 

ترکی تدریس می شوند. دانشجویانی که در این دانشگاه درس می خوانند، به دلیل داشتن قرارداد این دانشگاه 

درس بخوانند. مدت زمان تحصیل در  با اراسموس، می توانند در دانشگاه هایی که طرف این قرارداد هستند،

 .ماه می باشد 12ماه و  6ماه،  3دانشگاه های طرف قرارداد دانشگاه سلیمان دمیرل، 

  

 

  

 دانشکده های دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

، دانشگاه سلیمان دمیرل در کشور ترکیه دارای دانشکده های بسیاری است. داوطلبان همان طور که بیان شد

می توانند در هر یک از دانشکده های مورد عالقه خود ثبت نام نمایند. تعدادی از دانشکده های این دانشگاه، 

 :شامل موارد زیر می باشند



 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

 300ندانپزشکی این دانشگاه در بین سایر دانشکده های این دانشگاه بزرگ تر است. این دانشکده دانشکده د

دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دارد. تحصیل در دانشکده دندانپزشکی  80دانشجو در مقطع کارشناسی و 

 .در این دانشگاه، پنج سال طول می کشد

  

 دانشکده داروسازی

اه سلیمان دمیرل در کشور ترکیه، در رشته های مختلفی همچون: بیوشیمی، شیمی دانشکده داروسازی دانشگ

تحلیلی، میکروبیولوژی، مدیریت داروخانه، داروسازی، سم شناسی، بیوتکنولوژی و ... دانشجو می پذیرد. 

 .ندسال فارغ التحصیل شو 4سال در یکی از این رشته ها درس بخوانند و پس از  4دانشجویان باید به مدت 

  

 دانشکده پزشکی دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

یکی از محبوب ترین و در عین حال پر طرفدارترین دانشکده دانشگاه سلیمان دمیرل، دانشکده پزشکی می 

باشد. این دانشکده دارای سه بخش اصلی است که شامل: علوم پایه پزشکی، علوم داخلی پزشکی و علوم 

سال درس بخوانند.  6رای فارغ التحصیل شدن در این دانشکده باید به مدت پزشکی می باشند. دانشجویان ب

ماه در دانشگاه های  12الی  3البته، برخی از آن ها به دلیل وجود قرارداد اراسموس، می توانند به مدت 

 .خارجی درس بخوانند

  



 

  

 دانشکده هنر و علوم

بخش  15یکی دیگر از دانشکده دهای مهم این دانشگاه، دانشکده هنر و علوم می باشد. این دانشکده دارای 

مختلف است و تمامی فعالیت های خود را به صورت جدی دنبال می کند. دانشجویان می توانند طبق عالیق 

 .خود یکی از رشته های این دانشکده را انتخاب کرده و در آن درس بخوانند

  

 دانشکده هنرهای زیبا

دانشکده هنرهای زیبا از همان ابتدا در این دانشگاه وجود نداشت و پس از گذشت چند سال یعنی در سال 

این دانشکده تاسیس شده است. دانشکده هنرهای زیبا ماموریت دارد تا دانشجویان را در  1995و  1994

 .طراحان بسیاری را وارد جامعه و بازار کار کند زمینه های مختلف هنری و بدیع پرورش داده و هنرمندان و

  



 دانشکده حقوق دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

دانشکده حقوق دانشگاه سلیمان دمیرل نیز همانند دانشکده هنرهای زیبا از همان ابتدا وجود نداشت و پس 

نا به دالیل مختلفی و با از گذشت چند سال این دانشکده تاسیس شد. در واقع، دانشکده حقوق این دانشگاه ب

ساختمان های جدیدی  2013میالدی تاسیس شده است. البته، از سال  2008تصمیم شورای وزیران در سال 

در این دانشکده احداث شده اند که تمامی دروس در این ساختمان ها تدریس می شوند. الزم به ذکر است تا 

ئی شایسته و ماهر می باشد. به یاد داشته باشید که بدانید که هدف اصلی تاسیس این دانشکده، پرورش وکال

 :این دانشگاه دارای دانشکده های دیگری نیز می باشد که تعدادی از آن ها شامل موارد زیر می باشند

 دانشکده آموزش 

 دانشکده معماری 

 دانشکده مهندسی 

 دانشکده فناوری مهندسی 

 دانشکده علوم زیستی 

 دانشکده علوم اجتماعی 

 لوم بهداشتیدانشکده ع 

 دانشکده تجارت و اقتصاد 

الزم به ذکر است تا بدانید که برای پذیرش در این دانشگاه، افراد خارجی باید در آزمون یوس حداقل نمره  

قبولی را کسب نمایند. داوطلبان ایرانی نیز می توانند در زمان مقرر در آزمون یوس در کشور عزیزمان ایران 

 .ا کسب نمایندشرکت کرده و نمره قبولی ر

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدکنکور یوس در ایران جهت اطالع از محل و زمان برگزاری

  

  

 دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیهرشته های 

رشته های دانشگاه سلیمان دمیرل  حال که با دانشکده های این دانشگاه آشنا شدید، بهتر است که با تمامی

نیز آشنا شوید. این دانشگاه دارای رشته های تحصیلی بسیاری است که برخی از محبوب ترین و مهم  ترکیه

 :دمیرل ترکیه، شامل موارد زیر می باشند ترین این رشته های تحصیلی دانشگاه سلیمان

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/
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/


 مهندسی عمران 

 مهندسی مکانیک 

 فیزیک 

 زیست شناسی 

 شیمی 

 زبان و ادبیات انگلیسی 

 روانشناسی 

 مردم شناسی 

 اقتصاد 

 مدیریت عمومی 

 مدیریت گردشگری 

 بانکداری و امور مالی 

 سرامیک و شیشه 

 حقوق 

 روزنامه نگاری 

 معماری 

 مهندسی زمین شناسی 

 مهندسی برق و الکترونیک 

 مهندسی ژئوفیزیک 

 مهندسی محیط زیست 

 مهندسی نساجی 

 داروسازی 

 عکاسی 

 طراحی مد و پارچه 

 بازیگری 

 مدیریت سالمت 

 مدیریت منابع انسانی 

 پزشکی 

 دندانپزشکی 

 مهندسی معدن 

 مهندسی صنایع 

 مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی شیمی 



 پرستاری 

 مامایی 

 تغذیه و رژیم درمانی 

 فیزیوتراپی و توان بخشی 

 برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

 معماری منظر 

 مدیریت ورزشی 

 طراحی گرافیک 

 علوم موسیقی 

 موسیقی شناسی 

  

 

  

 شرایط پذیرش در دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

تحصیل در کشور ترکیه عالوه بر قبولی در آزمون یوس، باید شرایطی را نیز دارا باشند. در واقع، عدم  داوطلبان

وجود حتی یکی از این شرایط سبب می شود تا افراد نتوانند در دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه درس بخوانند. 

 :برخی از مهم ترین این شرایط، به شرح زیر می باشند



 اید مدرک دیپلم داشته باشند و یا دانش آموز سال آخر دبیرستان باشندتمامی داوطلبان ب. 

 متقاضیان نباید از سایر دانشگاه های ترکیه بنا به دالیل انضباطی اخراج شده باشند. 

  داوطلبان باید تابعیت خارجی داشته باشند و یا یکی از رگ های آن ها مربوط به کشورهای ترک زبان

 .قبرس باشندو یا جمهوری ترک نشین 

 تمامی متقاضیان باید در آزمون یوس شرکت کرده و حداقل نمره قبولی را کسب نمایند. 

 داوطلبان تحصیل در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری باید در آزمون های ALES یا 

GRE نیز شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند. 

  

  

 :اطالعیه مهم

به دلیل تدریس اساتید برتر در این دانشگاه، تدریس به صورت انگلیسی و ترکی می باشد. بنابر این دانشجو 

باید قبل از ورود به دانشگاه این دو زبان را به خوبی فرا گیرد. هم چنین بعضی از رشته های موجود در این 

 .دانشگاه به زبان آلمانی و فرانسوی نیز تدریس می شوند

  

  

 زمان تحصیل رشته های مختلف و شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیهمدت 

شهریه و هزینه تحصیل، یکی از مهم ترین معیارهای افراد برای انتخاب یک دانشگاه می باشند. به همین دلیل، 

ند. کن می سوال دانشگاه این  اغلب افراد پس از آشنایی با دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه، در رابطه با شهریه

ترکیه، در هر یک از رشته های تحصیلی آن  شهریه دانشگاه سلیمان دمیرل الزم به ذکر است تا بدانید که

متفاوت می باشد. همچنین، مدت زمان تحصیل در هر یک از رشته ها نیز با یکدیگر کامال متفاوت می باشند. 

 .برای آشنایی با هر یک از آن ها در ادامه مقاله با ما همراه باشید

 مدت زمان تحصیل میزان شهریه رشته تحصیلی

 سال 6 لیر 18/596 __دالر  430 پزشکی

 سال 5 لیر 6/698 __دالر  357 داروسازی

 سال 5 لیر 6/698 __دالر  357 دندانپزشکی



 سال 4 لیر 2/453 پرستاری

 سال 4 لیر 2/453 فیزیوتراپی

 سال 4 لیر 2/453 روانشناسی

 سال 4 دالر 226 حقوق

 سال 4 لیر 2/453  __دالر  115 مامایی

 سال 4 لیر 1/601 معماری

 سال 4 لیر 1/601 کسب و کار

 سال 4 لیر 2/400 کامپیوتر

 سال 4 لیر 1/882 گردشگری

 سال 4 لیر 1/601 __دالر  115 طراحی و گرافیک

  

  

  

 .، بر روی لینک کلیک کنیدی ترکیهارزان ترین دانشگاه های خصوص جهت اطالع از شهریه

  

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام در دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه

دانشجویان پس از قبول شدن در آزمون های ورودی دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه، باید در زمان مقرر نسبت 

به ثبت نام در این دانشگاه اقدام نمایند. این افراد باید برای ثبت نام حتما مدارکی را با خود به همراه داشته 

ند. برخی از مهم ترین این مدارک که داوطلبان باشند. در واقع، وجود هر یک از این مدارک بسیار مهم می باش

 :و متقاضیان باید با خود به همراه داشته باشند، شامل موارد زیر می باشند

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/


 ترجمه ریز نمرات دوره های تحصیلی قبلی دانشجویان 

 به همراه داشتن پاسپورت و کپی آن 

 به همراه داشتن شناسنامه و کپی از تمامی صفحات آن 

 و قطعه عکس سه در چهاربه همراه داشتن د 

 ارائه گواهی سالمت جسمی 

 مدرک زبان تافل یا تومر ترکی استانبولی 

 نمره قبولی در آزمون ورودی 

 (انگیزه نامه و توصیه نامه استاتید ) در مقطع تحصیالت تکمیلی 

 (مقاالت بین المللی ) در مقطع تحصیالت تکمیلی 

 دالر و برای کارشناسی  300ره کارشناسی حدود پرداخت هزینه ثبت نام ) هزینه ثبت نام برای دو

 ( .دالر می باشد 200ارشد و دکتری حدود 

 شواهد حمایت و تمکن مالی 

 ویزای دانشجویی 

 شماره تماس و ایمیل معتبر 

  

 

  



 کانات و خدمات رفاهی دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیهام

عالوه بر وجود قرارداد ارسموس، دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه دارای امکانات و خدمات رفاهی بسیاری است. 

وجود همین امکانات و خدمات رفاهی سبب شده اند تا دانشجویان سر تا سر جهان خواهان ثبت نام و ادامه 

اه باشند. الزم به ذکر است تا بدانید که امکانات رفاهی این دانشگاه باعث شده اند تا تحصیل در این دانشگ

دانشجویان بتوانند تحقیقات و پژوهش های خود را به راحتی انجام دهند. برخی از بهترین امکانات این دانشگاه، 

 :شامل موارد زیر می باشند

 بیمارستان تحقیقاتی 

 مرکز تحقیقاتی مختلف همچون: مرکز تحقیقاتی اصول آتاتورک و انقالب ترکیه و مرکز اجرای 

CAD/CAM 
 خوابگاه و محوطه دانشگاهی زیبا 

 رستوران و کافه تریا 

 کتابخانه مجهز 

 بورسیه تحصیلی 

 سالن سینما 

 سالن گالری 

 سالن بدنسازی، یوگا، ایروبیک 

 زمین ورزشی 

 فضای سبز 

 باشگاه سوارکاری 

 مایشگاه های پیشرفتهآز 

 سالن کنسرت 

 زمین فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس 

هزار نسخه کتاب می باشد. که همین امر  100الزم به ذکر است تا بدانید که کتابخانه این دانشگاه دارای 

 .سبب شده است تا دانشجویان بتوانند به راحتی تحقیقات خود را انجام دهند

  

  

 :اطالعیه



نشگاه تمامی دانشجویان به صورت رایگان معاینه و در صورت لزوم به مراکز درمانی یا بیمارستان در این دا 

تخته این دانشگاه فرستاده می شوند . هم چنین دانشجویان داخلی از بیمه دانشگاه بهره مند هستند و  ۴۰۰

 . می توانند از امکانات پزشکی به صورت رایگان و یا با هزینه کم استفاده کنند

  

 خالصه مطلب

 دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که این دانشگاه در نزدیکی شهر آنتالیا است و دانشجویان می توانند به راحتی 

ه بر این، دانشجویان این دانشگاه می توانند به سایر به مراکز تفریحی مختلف دسترسی داشته باشند. عالو

شهرهای بزرگ ترکیه اعم از : آنکارا، استانبول، ازمیر و ... نیز دسترسی داشته باشند. اگر در هنگام انتخاب 

دانشگاه و یا پس از آن در زمان مهاجرت به کمکی احتیاج داشتید و یا سوالی دارید، برای ما کامنت بگذارید. 

 .ان ما در یوسلند رد سریع ترین زمان ممکن به شما عزیزان یاری خواهند رساندهمکار

  

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

 


