
  یوسلند | رنکینگ و ها رشته + 2023 ترکیه های دانشگاه بهترین لیست

نشگاه های هر ساله افراد زیادی تصمیم دارند که برای ادامه تحصیل به کشور ترکیه مهاجرت نمایند. زیرا، دا

کشور ترکیه امکانات بسیار عالی برای دانشجویان فراهم می کنند. عالوه بر این، برخی از این دانشگاه ها مورد 

تایید اروپا هستند و دانشجویان این دانشگاه ها از مزیت ها بسیاری بهره مند می شوند. به همین دلیل، افراد 

شگاه های دولتی ترکیه و یا بهترین دانشگاه های خصوصی زیادی وجود دارند که می خواهند در بهترین دان

به خوبی آشنا شده و  لیست بهترین دانشگاه های ترکیه ترکیه درس بخوانند. این افراد بهتر است که با

 .پس از قبولی در آزمون یوس در یکی از آن ها ادامه تحصیل بدهند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید با لیست بهترین دانشگاه های ترکیه آشنا شوید، در ادامه مقاله 

با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله بهترین دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور ترکیه را به طور کامل و 

 .بیان خواهیم کرد مفصل با شرایط ثبت نام، رشته های تحصیلی هر یک و رنکینگ آن ها

  

  

 :اطالعیه مهم

موسسه آموزشی برتر دنیا  1000دانشگاه در بین  17دانشگاه است که از بین آن ها  200کشور ترکیه دارای 

 .قرار گرفته است

  

  

 بهترین دانشگاه های دولتی ترکیه

برخی از افراد بنا به دالیل مختلفی داوطلب تحصیل در دانشگاه های دولتی کشور ترکیه هستند. بخشی از 

شهریه دانشگاه های دولتی ترکیه را خود دولت ترکیه پرداخت می نماید. بنابراین، شهریه این دانشگاه ها 

انشگاه های دولتی ترکیه، شامل نسبت به دانشگاه های خصوصی این کشور، کمتر می باشد. برخی از بهترین د

 :موارد زیر می باشند

 دانشگاه حاجت تپه

در شهر آنکارا تاسیس  1954دانشگاه حاجت تپه یکی از بهترین دانشگاه های دولتی ترکیه است که سال 

فعالیت های آموزشی و تحصیالتی خود را آغاز کرده است. دانشگاه  1958شده است. اما، این دانشگاه، از سال 



، جز لیست بهترین دانشگاه های ترکیه 9و رتبه ملی  531اجت تپه ترکیه، به دلیل دارا بودن رتبه جهانی ج

موسسه علمی می باشد. الزم  12مرکز تحقیقاتی و  24مدرسه،  14دانشکده،  9می باشد. این دانشگاه دارای 

دانشجو این دانشگاه، از  2000ود هزار دانشجو است که حد 50به ذکر است تا بدانید که این دانشگاه دارای 

سر تا سر جهان پذیرفته شده اند. دانشجویان می توانند در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

 .در این دانشگاه درس بخوانند

  

  

 

  

  

  

دانشگاه حاجت تپه جز دانشگاه هایی است که مورد تایید وزارت علوم ایران می باشد. عالوه بر این، دانشگاه 

حاجت تپه ترکیه مورد تایید اروپا نیز می باشد و دارای قرارداد اراسموس است. این دانشگاه، برخالف سایر 

آزمون یوس دانشجو نمی پذیرد و داوطلبان برای ثبت نام در این دانشگاه دانشگاه های کشور ترکیه از طریق 

نمره قبولی را کسب نمایند. این دانشگاه دارای امکانات زیادی همچون: سالن های  SAT باید در آزمون

ورزشی، سالن فوتبال، سالن والیبال، کتابخانه مرکزی، آزمایشگاه های مختلف، کافی شاپ، رستوران و ... می 



باشد. رشته های تحصیلی این دانشگاه بسیار زیاد هستند که برخی از پرطرفدار ترین آن ها شامل موارد زیر 

 :می باشند

 پزشکی 

 دندانپزشکی 

 داروسازی 

 مهندسی 

 حقوق 

 پرستاری 

 اداری و اقتصادی 

 ادبیات 

 علوم ورزشی 

 فیزیوتراپی 

 علوم ارتباطات 

  

 :اطالعیه

های این کشور در زمره  المللی است. لذا دانشگاهکشور ترکیه یکی از بهترین مقاصد برای دانشجویان بین

 .گیرد های اروپا هرساله مقصد شمار زیادی از دانشجویان قرار می برترین دانشگاه

  

 دانشگاه سلیمان دمیرل

تاسیس شده است و جز  1992در سال  دانشگاه سلیمان دمیرل، یکی دیگر از دانشگاه دولتی ترکیه است که

متر مربع است و  300000لیست بهترین دانشگاه های ترکیه قرار دارد. این دانشگاه دارای مساحتی حدود 

هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که تعدادی از  70در شهر اسپارتا قرار دارد. هم اکنون 

 دارای  دانشگاه سلیمان دمیرل در بین دانشگاه های کشور ترکیهآن ها جز دانشجویان خارجی می باشند. 

 مدرسه 12 دانشکده، 15 دارای دانشگاه این. باشد می 601 رتبه دارای جهان های دانشگاه بین در  19 رتبه

 دانشگاه این در پذیرش نحوه که بدانید تا است ذکر به الزم. باشد می مدرسه 4 و دبیرستان 2 ای، حرفه و فنی

 .طریق آزمون یوس است از

  



 

  

  

دانشگاه سلیمان دمیرل دارای امکانات بسیاری اعم از : مجتمع های ورزشی، سالن های سینما، سالن های 

، خوابگاه، رستوران های بسیار و ... می باشد. برخی از دروس این دانشگاه به کنسرت، نمایشگاه های مختلف

زبان ترکی و برخی دیگر از این دروس به زبان انگلیسی تدریس می شوند. دانشجویان دانشگاه سلیمان دمیرل 

ی اروپایی ماه در دانشگاه ها 12الی  3به دلیل داشتن قرارداد این دانشگاه با ارسموس، می توانند به مدت 

درس بخوانند. به همین دلیل، این دانشگاه جز لیست بهترین دانشگاه های ترکیه قرار دارد. این دانشگاه دارای 

 :رشته های مختلفی است که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند

 پزشکی 

 دندانپزشکی 

 داروسازی 

 جغرافیا 

 جامعه شناسی 

 ارتباطات و مطالعات رسانه ای 

 تیرشته علوم زیس 

 مهندسی عمران 



 معماری داخلی 

 مهندسی شیمی 

 حسابداری و امور مالی 

 اقتصاد سنجی و اقتصاد 

 تجارت و مدیری 

 معماری محوطه 

 بهداشت 

 مهندسی شیمی 

 علوم ورزشی 

 مهندسی عمران 

 مهندسی مکانیک 

 مهندسی برق و الکترونیک 

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه جهت آشنایی بیشتر با

  

  

 شگاه آنکارادان

 بهترین دانشگاه های دولتی ترکیه دانشگاه آنکارا توسط کشور ترکیه اداره می شود که این امر سبب شده جز

در شهر آنکارا تاسیس شده است و هم اکنون دارای دانشکده ها  1946شناخته شود. این دانشگاه در سال 

هزار دانشجو است که هر کدام از آن ها در مقطع های  60رشته های بسیاری می باشد. این دانشگاه دارای 

ارای کتابخانه مجهز و مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول تحصیل هستند. این دانشگاه د

بزرگی است که دانشجویان می توانند هر کتابی که بخواهند را در آن بیابند. به همین دلیل، دانشجویان این 

 .دانشگاه می توانند تحقیقات علمی خود را به نحو احسن انجام دهند

ن دانشگاه های تمامی و در بی 5دانشگاه آنکارا در بین تمامی دانشگاه های کشور ترکیه دارای رتبه ملی 

دارای رتبه می باشد و جز لیست بهترین دانشگاه های ترکیه قرار گرفته است.  625کشورهای جهان، 

دانشجویان از سر تا سر جهان فقط می توانند از طریق قبولی در آزمون یوس در این دانشگاه پذیرفته شده و 

ی تحصیلی بسیاری است که برخی از مهم ترین و درس بخوانند. این دانشگاه دارای دانشکده ها و رشته ها

 :محبوب ترین آن ها شامل موارد زیر می باشند

https://yosland.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://yosland.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


 ریاضیات 

 شیمی 

 زیست شناسی 

 داروسازی 

 مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی پزشکی 

 مهندسی برق و الکترونیک 

 مهندسی انرژی و مواد 

 مهندسی شیرآالت و آبزی پروری 

 دامپزشکی 

 پزشکی 

 دندانپزشکی 

 تربیت بدنی 

 علوم بهداشتی و ورزشی 

 شیمی تحلیلی 

 شیمی دارویی 

 زبان و ادبیات انگلیسی 

 فرهنگ و ادبیات آمریکایی 

 زبان و ادبیات ایتالیایی 

 زبان و ادبیات روسی 

 زبان و ادبیات اسپانیایی 

 زبان و ادبیات آلمانی 

 زبان و ادبیات فرانسه 

 زبان و ادبیات ژاپنی 

 زبان ترکی 

  



 

  

 دانشگاه قاضی

دانشگاه قاضی که در کشور عزیزمان ایران به دانشگاه غازی معروف است، جز لیست بهترین دانشگاه های 

می باشد. این دانشگاه، مورد ترکیه است که توسط کشور ترکیه اداره می شود و جز دانشگاه های دولتی ترکیه 

تایید وزارت علوم ایران است و دانشجویان ایرانی بسیاری متقاضی ثبت نام و ادامه تحصیل در آن می باشند. 

البته، الزم به ذکر است تا بدانید که این دانشگاه عالوه بر کشور عزیزمان ایران در کشورهای اروپایی نیز مورد 

در شهر آنکارا کشور ترکیه  1926دارد. دانشگاه قاضی یا همان غازی در سال  تایید است و طرفداران بسیاری

موسسه فنی  11مدرسه،  4دانشکده،  21هزار دانشجو و  79تاسیس شده است. این دانشگاه هم اکنون دارای 

 .موسسه تحصیالتی می باشد 7مرکز تحقیقاتی و  48و حرفه ای، 

را دارا می باشد. الزم به ذکر است تا بدانید که  8ور ترکیه رتبه و در کش 801دانشگاه قاضی در جهان رتبه 

، شرکت کرده و نمره قبولی  SAT دانشجویان باید برای پذیرش در این دانشگاه در آزمون یوس و یا آزمون

 :را کسب نمایند. این دانشگاه، دارای رشته های تحصیلی مختلفی است که برخی از آن ها عبارت هستند از

 زشکیدندانپ 

 هنر و علوم 

 داروسازی 



 فیزیوتراپی 

 پرستاری 

 هنرهای زیبا 

 هنرهای صنعتی 

 حقوق 

 اقتصاد و علوم بازرگانی 

 ارتباطات 

 مهندسی 

 کشاورزی 

 پزشکی 

  

  

 .، بر روی لینک کلیک کنیدکنکور یوس در ایران جهت آشنایی با نحوه و مکان برگزاری

  

  

 بهترین دانشگاه های خصوصی ترکیه

رکیه نیز همانند سایر کشورهای جهان، دانشگاه های خصوصی نیز دارد. عالوه بر دانشگاه های دولتی، کشور ت

اما، دانشگاه های خصوصی این کشور کیفیت آموزشی و سطح علمی بسیار باالیی دارند. در واقع، می توان 

گفت که دانشگاه های خصوصی این دانشگاه فقط از نظر شهریه با دانشگاه های دولتی متفاوت می باشند. 

می  بهترین دانشگاه های خصوصی ترکیه زم به ذکر است تا بدانید که دانشجویان برای پرداخت شهریهالبته، ال

توانند بورسیه تحصیلی دریافت نمایند. برخی از بهترین دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه، شامل موارد زیر 

 :می باشند

 دانشگاه کوچ

ت بهترین دانشگاه های ترکیه است، دانشگاه کوچ می یکی از معروف ترین و محبوب ترین دانشگاه که جز لیس

باشد. اغلب افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی به کشور ترکیه را دارند، قطعا تا به حال نام این دانشگاه را 

و در بین دانشگاه های کشورهای  18شنیده اند. دانشگاه کوچ در بین دانشگاه های کشور ترکیه دارای رنکینگ 

در شهر استانبول تاسیس شده است. تمامی  1993می باشد. دانشگاه کوچ در سال  451تبه مختلف، دارای ر

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/


 آزمون دروس این دانشگاه به زبان انگلیسی تدریس می شوند. این دانشگاه دانشجویان خود را از طریق دو

sat و ACT پذیرش می کند. 

  

 

  

  

دانشگاه کوچ دارای امکانات مختلفی است که این امکانات سبب شده است تا افراد زیادی تیم بگیرند برای 

تحصیل به این کشور مهاجرت نمایند. امکانات مختلف این دانشگاه شامل: خوابگاه، کتابخانه مجهز، رستوران 

های مختلف، سالن های ورزشی مختلف، سالن های همایش، کافی شاپ، آزمایشگاه های بسیار و ... می باشند. 

این دانشگاه دارای دانشکده ها و رشته های بسیاری هستند که برخی از محبوب ترین آن ها شامل موارد زیر 

 :می باشند

 پزشکی 

 پرستاری 

 مدیریت 

 حقوق 

 اقتصاد 



 ریاضی 

 روابط بین الملل 

 شیمی 

 مهندسی صنایع 

 مهندسی زیست و شیمی 

 مهندسی مکانیک 

 باستان شناسی و تاریخ هنری 

 تاریخ 

 فلسفه 

 زیست مولکولی و ژنتیکی 

 فیزیک 

 مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی الکتریک و الکترونیک 

 روانشناسی 

 جامعه شناسی 

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید ارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه جهت آشنایی با

  

  

 دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت یکی از دانشگاه هایی است که جز لیست بهترین دانشگاه های ترکیه قرار گرفته است. این 

و در شهر آنکارا تاسیس شده است و هم اکنون دارای دانشکده می باشد. دانشگاه  1984دانشگاه در سال 

ی سر تا سر جهان دارای رتبه و در بین دانشگاه ها 5بیلکنت در بین دانشگاه های کشور ترکیه دارای رتبه 

می باشد. الزم به ذکر است تا بدانید که این دانشگاه جز نخستین دانشگاه های خصوصی ترکیه است.  614

این دانشگاه دانشجویان خود را در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از 

 .طریق آزمون یوس پذیرش می نماید

  

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/


  

 

  

  

نیز  SAT این دانشگاه عالوه بر قبولی در آزمون یوس باید در آزمونالبته بهتر است بدانید که برای پذیرش 

شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند. دروس این دانشگاه توسط اساتید برجسته و به زبان انگلیسی 

تدریس می گردند. شهریه دروس رشته های این دانشگاه مقداری زیاد است که دانشجویان می توانند از طریق 

بورسیه تحصیلی آن ها را پرداخت نمایند. تعدادی از پر طرفدارترین رشته های تحصیلی این دانشگاه، دریافت 

 :به شرح زیر می باشند

 پزشکی 

 پرستاری 

 دندانپزشکی 

 داروسازی 

 فیزیوتراپی 

 روانشناسی 

 مهندسی کامپیوتر 

 مهندسی صنایع 



 مهندسی مکانیک 

 تاریخ 

 روابط بین الملل 

  

 دانشگاه سابانجی

 لیست بهترین دانشگاه های ترکیه ه سابانجی جز بهترین دانشگاه های خصوصی ترکیه است که دردانشگا

و رتبه  34و در شهر استانبول تاسیس شده است و دارای رتبه ملی  1994قرار دارد. این دانشگاه در سال 

ی از جمله آزمون می باشد. دانشجویان برای پذیرش در این دانشگاه باید در آزمون های مختلف 600جهانی 

یوس شرکت کرده و حداقل نمره قبولی را کسب نمایند. تمامی دروس و رشته های این دانشگاه به زبان 

انگلیسی و ترکی تدریس می شوند. تعدادی از رشته های تحصیلی این دانشگاه شامل: پزشکی، داروسازی، 

 .و ... می باشنددندانپزشکی، پرستاری، مهندسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی 

  

 

  

  



الزم به ذکر است تا بدانید که شهریه هر یک از رشته های تحصیلی این دانشگاه با یکدیگر متفاوت می باشند.  

رداخت این شهریه های بورسیه و یا فاند تحصیلی دریافت نمایند. اگر نمی اما دانشجویان می توانند برای پ

 .دانید که چگونه فاند تحصیلی باید دریافت کنید، لطفا مقاله زیر را مطالعه نمایید

  

  

 .بر روی لینک و عبارت مربوطه کلیک کنید چگونه فاند تحصیلی بگیریم؟ برای مطالعه مقاله

  

  

  

 الصه مطلبخ

 لیست بهترین دانشگاه های ترکیه ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

آشنا کنیم. برخی از این دانشگاه ها جز بهترین دانشگاه های دولتی ترکیه هستند و برخی دیگر جز بهترین 

دانید که عالوه بر دانشگاه های ذکر شده، دانشگاه دانشگاه های خصوصی ترکیه می باشند. الزم به ذکر است تا ب

های دولتی و خصوصی دیگری نیز در کشور ترکیه وجود دارند که جز بهترین های این کشور می باشند. برای 

آشنایی کامل با لیست این دانشگاه ها می توانید با مشاوران ما در یوسلند ارتباط برقرار کنید. برای برقراری 

وران ما کافی است تا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن به شما ارتباط با مشا

 .عزیزان پاسخ خواهند داد

  

  

 .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

  

 

 

https://yosland.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://yosland.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/

