
در مشخص شده است. افرادی که به تحصیل در ترکیه عالقه مند هستند، می توانند با شرکت  2022 زمان ثبت نام آزمون یوس
آزمون یوس این فرصت را داشته باشند که وارد دانشگاه های مطرح این کشور برای ادامه تحصیل شوند. این آزمون مختص 
اتباع خارجی بوده و هر دانشگاه در ترکیه به صورت اختصاصی این آزمون را برگزار خواهد کرد. قبل از هر چیزی اطالع از 

ا در این مطلب به آن خواهیم پرداخت. تمامی افراد عالقه مند به شرکت در این ضروری است که مyos تاریخ ثبت نام کنکور
آزمون باید از زمان بندی ثبت نام آزمون یوس اطالعات الزم را بدست آورید و طبق همان زمان بندی برای ثبت نام اقدام نمایند. 

ائه داده و نکاتی که الزم است از این آزمون بدانید در در ادامه همراه ما باشید تا جدول زمان بندی را به صورت کامل به شما ار
 .اختیار شما قرار دهیم

  

 

  

 2022زمان ثبت نام آزمون یوس 

در این قسمت بررسی خواهد شد. اگر دانشگاه خاصی مد نظر شماست که در جدول زیر به آن  2022زمان ثبت نام آزمون یوس 
 .ما برای کسب اطالعات بیشتر در تماس باشیداشاره ای نشده است می توانید با کارشناسان 

  

 تاریخ آزمون آخرین مهلت ثبت نام نام دانشگاه

حوزه 
آزمون در 

 ایران

 اطالعات تکمیلی

یوس دانشگاه 
 اوشاک

 ندارد ۱۴۰۱تیر  ۵ ۱۴۰۱خرداد  ۱۰
هزینه آزمون : 

 لیر ۵۰۰

یوس دانشگاه  
 یوزونجوییل

 ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۲۲ ۱۴۰۱خرداد  ۶
آزمون :  هزینه
 لیر ۷۵۰

یوس دانشگاه  هزینه آزمون :  ندارد ۱۴۰۱تیر  ۵ ۱۴۰۱خرداد  ۱۳

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/
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/


 دالر ۵۰ عدنان مندرس

یوس دانشگاه 
 آکدنیز

 آنالین ۱۴۰۱خرداد  ۴ ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۵
هزینه آزمون : 

 لیر ۱۰۰۰

یوس دانشگاه 
عالئدین کی 

 کوبات

 دارد ۱۴۰۱خرداد  ۳ ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۰
هزینه آزمون : 

 لیر ۵۰۰

یوس دانشگاه 
 آنادولو

 ندارد ۱۴۰۱تیر  ۵ ۱۴۰۱خرداد  ۲۰
هزینه آزمون : 

 لیر ۵۵۰

یوس دانشگاه 
 آنکارا

 آنالین ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۴ به اتمام رسید
هزینه آزمون : 

 لیر ۱۳۰۰

یوس دانشگاه 
 آتاتورک

 ۱۴۰۱خرداد  ۲۶ ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۵
 –تهران 

 تبریز

هزینه آزمون : 
)ترکیه( لیر  ۶۰۰
دالر  ۵۰/ 

 )ایران(

یوس دانشگاه 
 بوزوک یوزگات

 ندارد ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۹ *تمدید شد ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۶
هزینه آزمون : 

 لیر ۴۰۰

یوس دانشگاه 
 آرتوکلو

:  ۱آخرین مهلت ثبت نام آزمون 
 به اتمام رسید

:  ۲آخرین مهلت ثبت نام آزمون 
 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۷

:  ۳ون آخرین مهلت ثبت نام آزم
 ۱۴۰۱تیر  ۷

 ۲۱:  ۱تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۰اسفند 

خرداد  ۶:  ۲تاریخ آزمون 
۱۴۰۱ 

تیر  ۱۷:  ۳تاریخ آزمون 
۱۴۰۱ 

 –تهران 
 تبریز

هزینه آزمون : 
 لیر ۲۵۰ – ۱۵۰

یوس دانشگاه 
جالل بایار 

 مانیسا

 ندارد ۱۴۰۱تیر  ۴ ۱۴۰۱خرداد  ۸
هزینه آزمون : 

 لیر ۷۵۰

یوس دانشگاه 
 جومهوریت

 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۵
*تغییر  ۱۴۰۱خرداد  ۱۵
 کرد

 تبریز
هزینه آزمون : 

 لیر ۲۵۰

یوس دانشگاه 
 چوکور اووا

 ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۲۱ *تمدید شد ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۹
هزینه آزمون : 

 لیر ۵۰۰

یوس دانشگاه 
 دوکوز ایلول

 ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۷ به اتمام رسید
هزینه آزمون : 

 لیر ۵۰۰

یوس دانشگاه 
 لوپیناردوم

: به اتمام  ۱مهلت ثبت نام آزمون 
 رسید

 ۱۵:  ۲مهلت ثبت نام آزمون 
خرداد  ۶تا  ۱۴۰۱فروردین 

۱۴۰۱ 

تیر  ۱۳:  ۳مهلت ثبت نام آزمون 
 ۱۴۰۱مرداد  ۱۴تا  ۱۴۰۱

 ۲۱:  ۱تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۰اسفند 

 ۲۱:  ۲تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۱خرداد 

 ۲۹:  ۳تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۱مرداد 

 ندارد
آزمون : هزینه 

 لیر ۴۰۰

یوس دانشگاه  هزینه آزمون :  ندارد ۱۴۰۱تیر  ۳ ۱۴۰۱خرداد  ۱۰



 لیر ۴۰۰ دوزجه

یوس دانشگاه 
 اژه –اگه 

 ۱۴۰۱خرداد  ۲۲ *تمدید شد ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۹
هنوز 

 اعالم نشده

هزینه آزمون : 
 لیر ۶۵۰

یوس دانشگاه 
 کارادنیز تکنیک

 ۱۴۰۱تیر  ۸ ۱۴۰۱خرداد  ۱۶
 –تهران 

 تبریز

هزینه آزمون : 
 لیر ۵۰۰

یوس دانشگاه 
 کارابوک

:  ۱آخرین مهلت ثبت نام آزمون 
 ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۹

:  ۲آخرین مهلت ثبت نام آزمون 
 ۱۴۰۱خرداد  ۲۹

:  ۳آخرین مهلت ثبت نام آزمون 
آخرین مهلت    ۱۴۰۱مرداد  ۲

مرداد  ۳۰:  ۴ثبت نام آزمون 
۱۴۰۱ 

 ۲۴:  ۱تاریخ آزمون 
اریخ ت   ۱۴۰۱اردیبهشت 

 ۱۴۰۱تیر  ۳:  ۲آزمون 

مرداد  ۷:  ۳تاریخ آزمون 
۱۴۰۱ 

 ۴:  ۴تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۱شهریور 

 ندارد
هزینه آزمون : 

 لیر ۴۰۰

یوس دانشگاه 
ایزت بایسال 

 بولو

 مشخص نیست ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۱ ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۹

یوس دانشگاه 
 اینونو

 ندارد ۱۴۰۱اردیبهشت  ۳۱ به اتمام رسید
ن : هزینه آزمو

 لیر ۵۰۰

یوس دانشگاه 
جراح -استانبول

 پاشا

خرداد  ۲۰الی  ۱۴۰۰بهمن  ۱۲
۱۴۰۱ 

 ندارد ۱۴۰۱تیر  ۴
هزینه آزمون : 

 لیر ۹۷۵

یوس دانشگاه 
 استانبول

 تهران ۱۴۰۱خرداد  ۲۱ *تمدید شد ۱۴۰۱اردیبهشت  ۲۲
هزینه آزمون : 

 لیر ۸۰۰

یوس دانشگاه 
 هارآن

: به اتمام  ۱مهلت ثبت نام آزمون 
 رسید

: به اتمام  ۲مهلت ثبت نام آزمون 
 رسید

 ۱۴:   ۱تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۰اسفند 

 ۲۱:  ۲تاریخ آزمون 
 ۱۴۰۱خرداد 

 ندارد
هزینه آزمون : 

 لیر ۱۸۰

یوس دانشگاه 
 گیرسون

 ۱۴۰۱تیر  ۵ ۱۴۰۱اردیبهشت  ۳۰
مشخص 

 نیست
 مشخص نیست

یوس دانشگاه 
 گازی آنتپ

خرداد  ۱۳تا  ۱۴۰۰بهمن  ۱۲
۱۴۰۱ 

 دارد ۱۴۰۱تیر  ۱۱
هزینه آزمون : 

 لیر ۳۰۰

یوس دانشگاه 
ارزوروم 

 تکنیک

 ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۱۴ ۱۴۰۱اردیبهشت  ۱۶
هزینه آزمون : 

 لیر ۳۰۰

یوس دانشگاه 
 ارجییس

خرداد  ۶الی  ۱۴۰۰بهمن  ۱۱
۱۴۰۱ 

 ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۲۲
هزینه آزمون : 

 لیر ۵۱۰

  

 زمان برگزاری آزمون یوس



مطلب زمان برگزاری و زمان ثبت نام آزمون یوس را بررسی کردیم. برای اطالع از زمان برگزاری دانشگاه  ما در ابتدای این
هایی که ذکر نشده اند، می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. توجه داشته باشید که زمان برگزاری آزمون یوس برای هر 

 .توانند همزمان در آزمون چندین دانشگاه شرکت کننددانشگاه بازه مشخصی است و به همین دلیل افراد می 

  

 زمان اعالم نتایج آزمون یوس

در این قسمت ما زمان اعالم نتایج برخی از مهم ترین دانشگاه ها را بررسی خواهیم کرد. در جدول زیر شما می توانید عالوه بر 
 .الت در نظر گرفته شده، مطلع شویدزمان اعالم نتایج، از زبان آزمون و زمانی که برای پاسخگویی به سوا

  

 تعداد و مدت زمان آزمون زبان آزمون زمان اعالم نتایج آزمون یوس نام دانشگاه

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی، عربی 1400اسفند  27 دانشگاه هارران

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1400اسفند  25 دانشگاه دوملو پینار

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  6 دانشگاه پاموک کاله

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی، فارسی 1401اردیبشهت  30 دانشگاه سلمان دمیرل

 دقیقه 180سوال در  100 ترکی و انگلیسی مشخص نشده دانشگاه آنکارا

 دقیقه 120سوال در  80 انگلیسیترکی،  1401اردیبهشت  27 دانشگاه کارابوک

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  18 دانشگاه مرسین

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  30 دانشگاه اینونو

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  13 دانشگاه بوزوک

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  15 دانشگاه آکدنیز

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی، عربی 1401اردیبهشت  30 عالءالدین کیقباد

 دقیقه 130سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  25 ساکاریا

 دقیقه 130سوال در  80 ترکی، انگلیسی، عربی 1401خرداد  20 کاستامونو

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401تیر  2 اولوداغ

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  27 تورگوت اوزال

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی 1401خرداد  18 مارمارا

 دقیقه 120سوال در  80 ترکی، انگلیسی، عربی 1401تیر  3 نجم الدین اربکان

  

 یوسزمان اعتراض به نتیجه آزمون 

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا امکان اعتراض به نتیجه آزمون وجود دارد یا خیر. در این خصوص باید به شما بگوییم 
که بله این امکان وجود دارد. افراد معترض می توانند در بازه های زمانی اعالم شده به وبسایت دانشگاه مراجعه کرده و فرم 



را تکمیل نمایند. اگر اعتراض تایید شده هزینه پرداختی تان عودت داده شده و در غیر این صورت  تعیین شده برای اعتراض
 .پولی به حساب تان بازنخواهد گشت

  

 ثبت نام آزمون یوس  زمان ارائه مدارک مورد نیاز

 :در هنگام ثبت نام برای آزمون یوس باید مدارکی را که در ادامه آورده ایم بارگزاری نمایید

 اصل و ترجمه رسمی دیپلم دبیرستان 

 اصل و ترجمه پیش دانشگاهی 

 اصل و ترجمه ریز نمرات دوره ی چهار ساله 

 اصل و ترجمه پاسپورت متقاضی 

توجه داشته باشید که برخی از دانشگاه ها نه تنها در زمان ثبت نام بلکه در روز آزمون نیز از شما یک سری مدارک می خواهند 
 .ببریدکه باید همراه خود 

  

 زمان پرداخت هزینه آزمون

حدود  ۲۰۲۱هزینه آزمون یوس بسته به دانشگاه متغیر است و از طریق سایت دانشگاه پرداخت می شود. این هزینه در سال 
لیر بوده است که بسته به دانشگاه و شرایط آن ممکن است مقداری متفاوت شود. زمان پرداخت هزینه نیز در همان زمان  ۴۰۰

 .م است که به صورت آنالین پرداخت خواهد شدثبت نا

  

 مدارک مورد نیاز آزمون یوس

اصلی ترین مدرک برای حضور در آزمون یوس، پاسپورت و کارنامه دوره دبیرستان شما خواهد بود. توجه داشته باشید که باید 
 .امتحان از شما پرسیده شود اصل پاسپورت خود را همراه داشته باشید. ممکن است برخی اطالعات دیگر نیز در جلسه

 .عالوه بر پاسپورت باید برگه ورود به جلسه را که به شما ایمیل می شود را نیز همراه داشته باشید

  

 سخت است؟ YOS آزمون

در خصوص سختی آزمون یوس احتماالً دوست دارید بدانید در مقایسه با کنکور ایران کدام یک سخت تر یا آسان تر است؟ در 
ص باید به شما بگوییم که آزمون یوس بسیار آسان تر از کنکور ایران بوده و این دو از نظر سختی اصالً قابل مقایسه این خصو

با یک دیگر نیستند. برای این موضوع نیز چندین دلیل داریم که در این قسمت بررسی خواهیم کرد. به طور مثال آزمون یوس 
هوش است؛ در حالی که کنکور ایران شامل درس های متعدد بسیار بیشتری  سه درس ریاضی، هندسه و سواالت  تنها شامل

است. به عالوه زمان کنکور ایران کمتر از آزمون یوس می باشد. مورد بعدی سطح سختی سواالت است که باز هم آزمون یوس 
ون یوس سواالت هوش این آزمون را می توان آسان تر از کنکور ایران قلمداد کرد. طبق تجربیات شرکت کنندگان ایران در آزم

برای افراد ایرانی بسیار آسان و یا حداقل در حد متوسط بوده و ایرانی ها برای پاسخ به این سواالت مشکل خاصی نداشته و حتی 
 .می زنند 100یا  90دیده می شود سواالت را باالی 

  



 

  

  

 آزمون یوس برای چه رشته هایی است؟

شرکت می کنند، می توانند خودشان را برای ادامه تحصیل در تمامی رشته های دانشگاهی ترکیه افرادی که در آزمون یوس 
آماده نمایند. البته بیشتر ایرانی ها برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، فیزیوتراپی، مامایی، 

ید برای رشته خلبانی امکان ادامه تحصیل در ترکیه با استفاده از این نکته را نیز الزم است بدان مشتاق تر هستند. … پرستاری و 
 .این آزمون وجود ندارد

  

 سواالت آزمون یوس ترکیه

 اصلی ترین سواالت آزمون یوس، شامل ریاضیات، هندسه و هوش هستند. هدف از انتخاب این دروس نیز بررسی و سنجش

شگاه ها مانند دانشگاه اگه، سلیمان دمیرل، سلجوق، گیرسون و چند هوش منطقی و ریاضی متقاضیان می باشد. برخی از دان
خود از اطالعات عمومی هم بهره می گیرند. به صورت کلی تعداد تقسیم سواالت نیز در  YOS دانشگاه دیگر در سواالت آزمون

سوال داشته و  100الی  80ن هر دانشگاه با دانشگاه دیگری متفاوت خواهد بود. اما به صورت کلی می توان گفت که این آزمو
 .دقیقه زمان برای پاسخ دادن در اختیار داوطلبان قرار می دهد 120الی  100بین 

  

 ریاضی آزمون یوس



سواالت ریاضی آزمون یوس از یک سری مباحث اصلی همیشه طرح می شود که در ادامه این مباحث را به شما معرفی خواهیم 
 .کرد

 یوس سرفصل های درس ریاضیات آزمون

 نامعادالت درجه اول اعداد

 قدر مطلق اعداد گویا، گنگ و مبنا ها

 اصول شمارش و احتماالت اتحادها و عبارات جبری، فاکتور گیری و کاربرد اتحاد ها

 همنهشتی رادیکال

 چند جمله ای ها معادالت درجه اول

 اصل استقرای ریاضی، دنباله ها و سری ها معادالت درجه دوم

 مجموعه ها ها و تناسبنسبت 

 توابع توان

 دامنه توابع خاص ۱مثلثات 

 حد ۲مثلثات 

 مشتق اعداد مختلط

 بسط دوجمله ای ها نامعادالت درجه دوم

 ماتریس و دترمینان نا معادالت درجه سوم

 متوازی االضالع و چهارضلعی های متساوی االضالع سر فصل های هندسه

 لوزیذوزنقه و  زوایا در مثلث

 طول ها و زوایا در دایره عناصر مثلث ارتفاع، نیمساز و میانه

 مستطیل و مربع زوایا

 وضعیت خطوط در هندسه تحلیلی تشابه میان مثلث ها

 وضعیت دایره در هندسه تحلیلی ارتباط اندازه زوایا با طول اضالع مثلث

 توان، مساحت و محیط دایره مثلثهای خاص

 نامعینانتگرال  لگاریتم

 چندضلعی های منتظم انتگرال نا معین

 بردارها هندسه سه بعدی و خواص اجسام آن

  

 .بهتر است برای مطالعه سواالت ریاضی از کتاب های پوزا و مترو پل استفاده نمایید

 هندسه آزمون یوس



اما توجه داشته باشید که کم بودن  تعداد سواالت مبحث هندسه در آزمون یوس کمتر از تعداد سواالت مبحث ریاضیات می باشد.
تعداد سواالت به معنای کم بودن اهمیت این مبحث در آزمون شما نیست. سرفصل هایی که در طراحی سواالت هندسه از آن ها 

 :استفاده می شود نیز شامل موارد زیر خواهد بود

  

 سرفصل های هندسه آزمون یوس

 تعاریف اولیه
، مساحت …(االضالع و مثلث های خاص )مانند متساوی 

 مثلث

 تشابه مثلث ها زاویه ها در خطوط موازی و مورب،

 نامساوی های مثلث چند ضلعی ها و چهار ضلعی ها زاویه ها در مثلث

 متوازی االضالع و لوزی ارتفاع، نیمساز و میانه

 ذوزنقه مستطیل و مربع

 دایره )محیط و مساحت( دایره )زوایای داخلی و نسبت ها(

 هندسه فضایی هندسه تحلیلی )فقط خط و دایره(

   بردارها

  

 بخش هوش آزمون یوس

حدوداً نیمی از سواالت آزمون یوس را سواالت هوش تشکیل میدهد. سواالت هوش همانطور که می دانید به طرق مختلفی قابلیت 
در دسته و نوع خاصی قرار داد. برای  طراحی دارند، به همین دلیل در آزمون یوس نیز نمی تواند سواالت این مبحث را

 .پاسخگویی به سواالت هوش آزمون یوس پیشنهاد ما به شما استفاده از تست های کتاب پوزا و یا متروپل است

  

 چگونه در آزمون یوس قبول شویم؟

ا همانطور که گفته به صورت کلی اکثر افرادی که در این آزمون شرکت می کنند می توانند نمره قبولی را کسب نمایند؛ زیر
بودیم این آزمون نسبت به کنکور ایران سطح سواالت آسان تری را دارد؛ اما برای ادامه تحصیل در ترکیه باید یک سری نکات 
دیکر را نیز در نظر داشته باشید؛ به طور مثال برخی از دانشگاه ها ممکن است مرحله مصاحبه را نیز برای سنجش داوطلبان 

 .که طبیعی است بسیاری از افراد دارای نمره خوب در این مرحله حذف می شوند خود داشته باشند

از طرف ظرفیت ها ممکن است به اندازه افراد دارای نمره خوب نباشد و در نتیجه رقابت تنگاتنگی برای پذیرش افراد به وجود 
کرده و سپس به دقت شرایط پذیرش و شرایط  بیاید. پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب

برگزاری آزمون را بررسی کنید. زیرا یک سری دانشگاه ها شرایط بسیار آسان تری دارند که همین مورد باعث می شود افراد 
 .به راحتی در این آزمون پذیرفته شوند

  

 نمره قبولی آزمون یوس

که ممکن است در هر دانشگاه با دانشگاه دیگر متفاوت باشد. اما به در خصوص نمره قبولی آزمون یوس باید به شما بگوییم 
در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر رشته مورد نظر شما در حوزه  50صورت میانگین شما حداقل نمره برای قبولی را 

ممکن است عالوه بر نمره  را کسب نمایید. برخی از دانشگاه ها نیز 90پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی است باید نمره 
 .قبولی برای آزمون نمرات دیگری مانند سوابق تحصیلی دبیرستان را برای پذیرش در نظر بگیرند

  



 YOS کالس های آمادگی آزمون

قطعاً مانند هر آزمون دیگری شرکت در کالس های آمادگی آزمون یوس نیز می تواند به شما کمک بسیاری نماید. امروزه در 
های متعددی کالس های آمادگی آزمون یوس برگزار می شود که افراد می توانند در آن شرکت کنند. از آنجایی که آموزشگاه 

 .بیشتر سواالت مفهومی هستند تسلط روی تکنیک های تست زنی نیز می تواند به شما کمک بسیاری نماید

  

 

 آزمون یوس پزشکی

توان نمره قبولی را بدست آورد؛ اما برای رشته های پزشکی کمی شرایط  اگرچه در بیشتر آزمون های یوس با کمی مطالعه می
سخت تر است. رقابت در این حوزه بسیار شدید بوده و حتی یک تست درست یا غلط می تواند روی نتیجه قبولی شما تاثیر 

ً از بسزایی داشته باشد. درصورتی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه برای رشته های پزشکی را دارید،  توصیه می کنیم حتما
 .مشاوران برای نحوه مطالعه و انتخاب دانشگاه مورد نظرتان کمک بگیرید

 .لیست جدید دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ترکیه نیز شامل موارد زیر می شود

  

 لیست جدید دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ترکیه

 کوچ آتاتورک

 استانبول آنکارا



 کاتب چلبی ازمیر  کاتب چلبی ازمیر

 مارمارا استانبول

 کاتب چلبی ازمیر  کاتب چلبی ازمیر 

 گازی دکوز ایلول ازمیر

 حاجت تپه اگه ازمیر

 آجه بادام یدی تپه

 باهچه شهیر ایس

   باشکنت

  

 ترکیه YOS قوانین شرکت در آزمون

وجود دارد که باید رعایت شود. از آنجایی که آزمون یوس نیز برای برای شرکت در هر آزمونی یک سری قوانین و مقررات 
یکی از کشورهای خارجی است؛ الزم است حتماً از قوانین این آزمون اطالعات کافی را بدست آورید تا به نتیجه مورد نظرتان 

از هر گونه روش تقلب را به کل در آن برسید. در ابتدا قبل از معرفی قوانین باید به شما بگویم که به صورت کلی استفاده 
فراموش کنید؛ زیرا مجازات آن نه تنها اخراج از آزمون اصلی بلکه محرومیت از کلیه آزمون هایی است که در کشور ترکیه 

 .برای اتباع خارجی برگزار می شود

 :قوانین شرکت در آزمون یوس ترکیه شامل موارد زیر می شود

  غلط گیر و مداد رنگی و هر لوازم التحریر اضافی تقلب محسوب می شودهمراه داشتن ماژیک هایالیت، الک. 

 در سر جلسه باید پاسپورت خود را ارائه دهید. 

 همراه داشتن برگه ورود به جلسه الزامی است. 

 کپی پاسپورت مورد قبول نیست. 

 حتماً به موقع حضور یابید، زیرا در صورت دیر رسیدن درب ها بسته خواهد شد. 

  با اطرافیان خود حتی اگر برای درخواست موردی باشد را نداریدحق صحبت. 

 همراه داشتن ساعت مچی و سیگار و الکل ممنوه است. 

 حضور افرادی که تابعیت ترکیه را دارند، ممنوع است. مگر افرادی که تحصیالت خود را خارج از ترکیه گذرانده اند. 

  

 ظرفیت دانشگاه از طریق آزمون یوس

درصد از ظرفیت خود را به این آزمون اختصاص می دهند. البته برای برخی  10تمامی دانشگاه های ترکیه  به صورت کلی
 .رشته ها ظرفیت ها کم و زیاد خواهند شد. در ادامه ظرفیت برخی رشته ها در دانشگاه استانبول ترکیه را بررسی خواهیم کرد

 دانشگاه استانبول ترکیه YOS  ظرفیت یوس

 رشته ظرفیت

 حقوق ۸



 اجرای مجازات و خدمات امنیتی ۵

 کمکهای اولیه و مدیریت فاجعه )آموزش از راه دور( ۱۰

 عدالت )آموزش گسترده( ۱۵

 بانکداری و بیمه )آموزش از راه دور( ۱۰

 رشد کودک )آموزش از راه دور( ۳۰

 تجارت خارجی )آموزش از راه دور( ۱۰

 از راه دور(بهداشت کار و ایمنی شغلی )آموزش  10

 میراث فرهنگی و گردشگری )آموزش گسترده( ۱۰

 رسانه و ارتباطات )آموزش از راه دور( ۱۰

 اداره تأسیسات بهداشتی )آموزش گسترده( ۱۰

 خدمات اجتماعی )آموزش گسترده( ۸

 مستندات پزشکی و دبیرخانه )آموزش گسترده( ۸

 دور(سیستم های اطالعات جغرافیایی )آموزش از راه  ۸

 مراقبت از سالمندان )آموزش گسترده( ۱۳

 مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی )آموزش گسترده( ۳۰

 مدیریت و دبیر دفتر حقوقی )آموزش گسترده( ۸

 مدیریت اطالعات و اسناد ۱۵

 جغرافیا ۱۵

 گویش ها و ادبیات معاصر ترکیه ۸

 زبان و ادبیات معاصر یونان ۸

 چینیزبان و ادبیات  ۸

 زبانشناسی ۱۵

 زبان و ادبیات یونانی باستان ۶

 بهداشت کار و ایمنی شغلی )آموزش گسترده( ۱۰

 آزمایشگاه و بهداشت دامپزشکی )آموزش گسترده( ۱۰

 دانشکده دندانپزشکی ۱۰

 دانشکده دندانپزشکی )انگلیسی( ۵

 دانشکده داروسازی ۸



 دانشکده داروسازی )انگلیسی( ۸

 حقوق دانشکده ۱۴

 زبان و ادبیات آلمانی )آلمانی( ۱۲

 فرهنگ و ادبیات آمریکا )انگلیسی( ۱۲

 مردم شناسی ۸

 زبان و ادبیات عربی ۱۲

 تاریخ علم ۶

  

توجه داشته باشید که ممکن است این ظرفیت ها برای هر سال با سال قبل متفاوت باشد. برای اطالعات بیشتر و دقیق تر از 
 .توانید با کارشناسان ما در تماس باشیدظرفیت ها می 

  

  

 شرایط ثبت نام آزمون یوس

از آنجایی که این آزمون توسط هر دانشگاه به صورت جداگانه ارائه می شود، ممکن است شرایط جداگانه ای نیز برای آن تعیین 
که توسط اغلب دانشگاه ها اطالع رسانی شود. اما ما در ادامه قصد داریم برخی از اصلی ترین شرایط ثبت نام را بررسی کنیم 

 .می شود

 متقاضی باید دانش آموز سال آخر بوده و یا فارغ التحصیل شده باشد. 

 شرایط سنی و تعداد سال های گذشته از فراغت از تحصیل متقاضی برای شرکت در این آزمون مهم نیست. 

  نمی توانند در آزمون ثبت نام کنندافراد تبعه کشورهای ترکیه و قبرس شمالی و یا شهروندان آن دو. 

  متقاضیانی که شهروند کشور ترکیه بوده، اما تحصیالت مقطع دبیرستان خود را در کشوری خارجی و یا قبرس شمالی
 .گذرانده اند نمی توانند ثبت نام کنند

  افراد اخراجی از موسسه های عالی کشور ترکیه مجاز به ثبت نام در آزمون yos نیستند. 

 دی که به دلیل تقلب در آزمون های سال گذشته اخراج شده اند نیز نمی توانند ثبت نام کنندافرا. 

  

 نحوه ثبت نام آزمون یوس

 .مراحل ثبت نام در آزمون یوس شامل مواردی می شود که در ادامه بررسی خواهیم کرد

 طالعه کنیددر ابتدا باید فرم ثبت نامی را که در وبسایت دانشگاه قرار داده می شود، م. 

  تکمیل فرم ثبت نام قرار داده شده در وبسایت دانشگاه مد نظر شامل وارد کردن اطالعات فردی، شهر و یک سری
 .موارد دیگر مرحله اول ثبت نام است

  سپس باید با تهیه و آماده کردن اسکن صفحه اول گذرنامه داوطلب مطابق با استانداردهای تعریف شده و بارگذاری در
 .سایت اقدام کنیدوب 

  با انجام مراحل فوق و تکمیل فرم مربوطه، با فشردن گزینه ارسال، تمامی مدارک و فرم ها آماده ارسال در وب سایت
 .خواهد شد



 بعد از ارسال یک ایمیل حاوی کد تایید به شما داده می شود. 

 نشگاه در دسترس قرار خواهد گرفتبا تایید ایمیل خود، حساب کاربری با اطالعات فردی متقاضی در وب سایت دا. 

 حاال باید نام کاربری و رمز عبور را که برای شما ارسال می شود، وارد کنید. 

 با تایید نهایی مدارک و ایمیل، متقاضی آماده ثبت نام آزمون خواهد شد. 

  

 مراحل ثبت نام اصلی

ایمیلی ارسال خواهد شد که در آن مراحل ثبت نام اصلی اگر تمامی مراحل فوق را به دقت و صحیح انجام داده باشید، برای شما 
 :درج گردیده است. این مراحل به شرح زیر خواهد بود

 در ابتدا از شما خواسته می شود که به سایت دانشگاه مراجعه کرده و قسمت Aday sistemi را انتخاب نمایید. 

 مدارک تحصیلی و فردی خود را بارگذاری کنید بعد از ورود به این بخش الزم است تا مدارک خواسته شده از قبیل. 

  را امتحان دهید، انتخاب کنید ۲۰۲۰شهری می خواهید در آن جا آزمون یوس. 

  لیر ترکیه خواهد بود ۴۰۰تا  ۲۰۰سپس هزینه مربوط به ثبت نام را واریز کنید که اصوالً بین. 

 یمیلی جهت تاییدیه ارسال خواهد شددر صورتی که پرداخت هزینه با موفقیت باشد، دوباره برای شما ا. 

 با تایید این ایمیل، ثبت نام شما نهایی خواهد شد. 

  

 شرایط سنی شرکت در آزمون یوس

سال تمام است. از آنجایی  16اگرچه برای بیشتر دانشگاه ها شرط سنی تعیین نمی شود؛ اما به صورت کلی حداقل سن تعیین شده 
 .سالگی می توانند وارد دانشگاه های این کشور شوند18است افراد تا  سال 2که اعتبار نتیجه آزمون نیز 

  

 اعتبار آزمون یوس

در خصوص اعتبار آزمون باید بگوییم که تنها برای دانشگاه های ترکیه معتبر است و برای تحصیل در کشوری به غیر از ترکیه 
 .نمی توانید از آن استفاده کنید. اعتبار آن نیز دو سال می باشد

های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی،  کاربرد این آزمون برای مواقعی است که قصد ادامه تحصیل در مقاطع لیسانس در رشته
 .های مهندسی، هنر، حقوق و علوم انسانی را در کشور ترکیه یا قبرس شمالی دارید شاخه



 

  

 برخی از نکات مهم در ثبت نام آزمون یوس

 نام تان، تمامی اطالعیه های مورد نیاز از طریق آدرس ایمیل به شما اطالع رسانی  پس از نهایی شدن مراحل ثبت
 .خواهد شد

  روز قبل از آزمون منتشر می شود 10عموماً کارت ورود به جلسه. 

 اگر ایمیل دریافت کارت برای شما ارسال نشد، باید آن را از طریق وبسایت مربوطه دانلود کنید. 

 متفاوت باشد. گفته می شود آزمون ۲۰۲۳رکیه، ممکن است پذیرش دانشجویان برای سال طبق اعالم وزارت آموزش ت 

TRYOS برای سال های جدید در نظر گرفته شده است. 

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف 

  

 خالصه مطلب

بپردازیم و یک سری نکات مهم دیگر را نیز که برای ثبت نام  yos ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی تاریخ ثبت نام کنکور
ردیم. فراموش نکنید آزمون یوس می تواند پلی برای ورود شما به بهترین دانشگاه های کشور به آن ها احتیاج دارید، بررسی ک

ترکیه باشد، پس اگر از نکات مربوط به آن اطالعات الزم را بدست آورید می توانید به راحتی دراین امر موفق شده و نتیجه 

https://yosland.org/wp-content/uploads/2022/05/????-???-???-?????-???.docx


طالعات بیشتری در رابطه با زمان بندی ثبت نام آزمون یوس بسیار خوبی را نیز بگیرید. اگر پس از مطالعه این مطلب نیاز به ا
 .و یا دیگر اطالعات داشتید، با کارشناسان ما در تماس باشید

  

  

 


