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ارد، انتخاب می برخی از افراد برای ادامه تحصیل کشور ترکیه را بنا به مزیت های مختلفی که د

نمایند. یکی از مهم ترین این مزیت ها بورسیه تحصیلی و فاند تحصیلی است که به دانشجویان 

این کشور تعلق می گیرد. دانشجویان اغلب برای رشته هایی همچون: پزشکی، پرستاری، 

طریق پیراپزشکی، مهندسی و .... به این کشور مهاجرت می کنند. در واقع، آن ها می توانند از 

را نیز دریافت نمایند. عالوه  بورسیه پیراپزشکی ترکیه پذیرش رشته های پیراپزشکی ترکیه،

 .بر این، آن ها می توانند بورسیه پیراپزشکی بدون کنکور ترکیه را نیز دریافت نمایند

اگر شما هم قصد دارید تا به کشور ترکیه مهاجرت کنید و بورسیه پیراپزشکی ترکیه را دریافت 

د، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله نحوه دریافت این بورسیه و نحوه پذیرش کنی

رشته های پیراپزشکی ترکیه را به طور مفصل و کامل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. برای 

 .دریافت اطالعات کافی در رابطه این موضوعات، حتما در ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

 :اطالعیه مهم

 در باید ترکیه کشور در تحصیلی بورسیه فرصت از استفاده برای ترکیه در تحصیل متقاضیان

 .ثبت کنند turkiyeburslari.gov.tr سایت در مقرر زمان

  

  

 پیراپزشکی چیست و شامل چه رشته هایی می شود؟

رش در رشته های پیراپزشکی پیش از این که بخواهیم شما عزیزان را با بورسیه پیراپزشکی و پذی

آشنا کنیم، بهتر است که شما را با پیراپزشکی و رشته های آن آشنا کنیم. اغلب دانش آموزانی 

که در گروه علوم تجربی درس می خوانند، به دنبال قبول شدن در رشته های همچون: پزشکی، 

پیراپزشکی می روند. در دندانپزشکی و ... هستند. اما، برخی از آن ها نیز به سراغ رشته های 

واقع، افرادی که در رشته های پیراپزشکی درس می خوانند، مهارت ها و روش هایی را می آموزند 



که از طریق آن ها بتوانند سالمت افراد را حفظ نمایند. افراد پیراپزشک، تمامی اقدامات خود را 

 .تحت نظر پزشکان انجام می دهند

پیراپزشکان متخصصانی هستند که به عنوان کادر درمان در به عبارت دیگر می توان گفت که 

کنار تمامی پزشکان هستند و مشغول کار می باشند. این افراد در کنار پزشکان به بهبود حال 

بیماران کمک شایانی می نمایند. پیراپزشکی دارای رشته های مختلفی است که هر شخصی 

ید. برخی از پر طرفدارترین و مهم ترین رشته طبق عالقه خود یکی از آن ها را انتخاب می نما

 .های پیراپزشکی، را در ادامه بیان خواهیم کرد

 رشته های پرطرفدار پیراپزشکی

همان طور که در بخش قبلی بیان شد، پیراپزشکی، دارای رشته های مختلفی می باشد. افراد 

می توانند رشته های پیراپزشکی را در کشور عزیزمان ایران و یا سایر کشورها بخوانند. برخی از 

 :پرطرفدارترین رشته های پیراپزشکی در سر تا سر جهان طرفدار دارد، شامل موارد زیر می باشند
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 نحوه پذیرش رشته های پیراپزشکی ترکیه

همانند رشته های دیگر، نیازمند قبولی در آزمون یوس می  پذیرش رشته های پیراپزشکی ترکیه

باشد. در واقع، تمامی افراد برای پذیرش رشته های پیراپزشکی ترکیه حتما باید در آزمون یوس 

شرکت نموده و حداقل نمره قبولی را کسب نمایند. در غیر این صورت، نمی توانند در این رشته 

در کشور ترکیه درس بخوانند. البته، برخی از افراد فکر می کنند که کنکور یوس فقط در  ها

کشور ترکیه برگزار می شود. این تفکر کامال نادرست است؛ زیرا، آزمون یوس در کشورهای 

مختلفی از جمله ایران نیز برگزار می شود. بنابراین، نیازی نیست تا داوطلبان برای شرکت در 

به کشور ترکیه سفر کنند. برای اطالع از محل و زمان برگزاری این آزمون در کشور  این کنکور

 .عزیزمان ایران، مقاله زیر را مطالعه کنید

  

  

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

  

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/


  

الزم به ذکر است تا بدانید که تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی در کشورهای خارجی 

فاند  به دلیل باال بودن هزینه تحصیل کمی دشوار است. اما برخی از کشورها به دانشجویان خود

تحصیلی و یا بورسیه تحصیلی می دهند. کشور ترکیه نیز همانند سایر کشورها طبق شرایطی به 

دانشجویان رشته های مختلف از جمله رشته پیراپزشکی، بورسیه تحصیلی می دهد. برای اطالع 

 .حتما در ادامه ماله با ما همراه باشید بورسیه پیراپزشکی ترکیه از

  

 کیه به چه کسانی تعلق می گیرد؟بورسیه پیراپزشکی تر

همان طور که بیان شد، تحصیل در کشورهای خارجی هزینه بسیاری را برای افراد به همراه دارد. 

اما، تحصیل در کشور ترکیه نسبت به سایر کشورها کم هزینه تر است. اما، با این حال کشور 

ی را می دهد. در واقع، افراد ترکیه برای دانشجویان خارجی خود بورسیه و فاند تحصیلی مختلف

می توانند از طریق دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه و بورسیه سایر رشته ها، در این کشور 

تحصیل نمایند. کشور ترکیه دارای دانشگاه های معتبر بسیاری است که برخی از آن ها مورد 

ند. تمامی این دانشگاه ها تایید وزارت علوم ایران برخی دیگر مورد تایید کشورهای اروپایی هست

 .بورسیه پیراپزشکی ترکیه را به دانشجویان می دهند

  

  

، بر روی لینک کلیک کرده و مقاله مربوطه دانشگاه های مورد تایید اروپا در ترکیه برای آشنایی با

 .را مطالعه کنید

  

  

چه هم اکنون که با بورسیه پیراپزشکی ترکیه آشنا شدید، ممکن است بپرسید که این بورسیه به 

کسانی تعلق می گیرد؟ بورسیه پیراپزشکی ترکیه به دانشجویانی تعلق می گیرد که نمره آزمون 

یوس آن ها و معدل آن ها باال باشد و وضع مالی چندان خوبی نداشته باشند. این بورسیه انواع 

https://yosland.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%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-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


رد. مختلفی دارد که طبق شرایط دانشجویان به هر یک از آن ها، نوعی از این بورسیه تعلق می گی

البته، الزم به ذکر است تا بدانید که خود دانشجویان باید برای دریافت این بورسیه درخواست 

داده و مدارکی را ارائه دهند. در غیر این صورت، دانشگاه های ترکیه این بورسیه را به آن ها 

 .نخواهند داد

  

 مدارک مورد نیاز برای دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه

ز و داوطلبان گرامی دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه، برای دریافت این بورسیه دانشجویان عزی

حتما باید مدارکی را به دانشگاه ها ارائه دهند. در واقع، عدم وجود یکی از این مدارک نیز سبب 

می شوند تا افراد نتوانند بورسیه تحصیلی را دریافت کنند. برخی از مهم ترین مدارک مورد نیاز 

 :ریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه، شامل موارد زیر می باشندبرای د

 مدرک شناسایی معتبر متقاضی اعم از: کارت ملی و پاسپورت 

 مدارک بین المللی در صورت موجود بودن مثل مدارک TOFEL ،GRE ،GMAT 

،IELTS 

 مدارک تحصیلی متقاضی از مقطع دیپلم تا آخرین مقطع تحصیلی 

  4*6اسکن عکس متقاصی در ابعاد 

 توصیه نامه اساتید برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

 اطالعات تماس و آدرس منزل 

 ارائه پیشینه کاری در صورت وجود 

 ریز نمرات از مقطع دیپلم تا آخرین مقطع تحصیلی 

 انگیزه نامه 

 مدرک قبولی در کنکور و یا برگه ای که ثابت کننده این موضوع باشد 

  

 مزایای دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه

برخی از افراد ممکن است که با وجود داشتن شرایط دریافت بورسیه، نخواهند که بورسیه 

پیراپزشکی ترکیه را دریافت کنند. الزم به ذکر است تا بگوییم که دریافت این بورسیه مزایا و 



واقع، این مزایا سبب می شوند تا مزیت های بسیاری را برای دانشجویان به همراه دارد. در 

متقاضیان در کشور ترکیه راحت تر درس خوانده و زندگی نمایند. برخی از بهترین و مهم ترین 

 :مزایای دریافت این بورسیه تحصیلی، شامل موارد زیر می باشند

 هزینه های پزشکی و بیمه درمانی

زینه های پزشکی و بیمه درمانی یکی از بهترین مزیت های دریافت بورسیه تحصیلی، پرداخت ه

توسط دولت و دانشگاه های این کشور می باشد. در واقع، دانشجویانی که بورسیه تحصیلی به 

 به  آن ها تعلق می گیرد، از پرداخت هر گونه بیمه درمانی و هزینه های پزشکی معاف هستند.

نیست تا پولی را به برای  نیازی شوند، بیمار ها آن که صورتی در که گفت توان می دیگر عبارت

درمان خرج نمایند. دانشجویان واجد دریافت بورسیه تحصیلی، تحت پوشش بیمه درمانی عمومی 

 .کشور ترکیه قرار دارند

  

 محل اقامتی عالی و داشتن خوابگاه هایی مناسب

ه یکی دیگر از مزیت های دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه، داشتن محل اقامت عالی و خوابگا

مناسب می باشد. در واقع، دانشجویانی که این بورسیه را دریافت می کنند، دیگر نیازی نیست 

که به دنبال محلی برای زندگی و خواب باشند. آن ها می توانند بدون پرداخت هزینه ای در 

خوابگاه های بی نظیر کشور ترکیه بمانند. اما، برخی از دانشجویان ممکن است که بنا به دالیل 

ختلی نخواهند که در خوابگاه ها بمانند. هیچ مشکلی وجود ندارد؛ آن ها می توانند با پرداخت م

هزینه شخصی خود مکان دیگری را برای سکونت خود انتخاب نموده و هزینه آن را پرداخت 

 .نمایند. اما، استفاده از خوابگاه ها سبب می شوند تا آن ها از نظر اقتصادی صرفه جویی نمایند

  

 رداخت مخارج و هزینه های ماهیانه یکی دیگر از مزیت های بورسیه پیراپزشکی ترکیهپ

برخی از افراد فکر می کنند که بورسیه تحصیلی فقط مخارج تحصیل دانشجویان را بر عهده 

دارد. اما، این تفکر کامال غلط است؛ زیرا، بورسیه تحصیلی بخشی از مخارج و هزینه های ماهیانه 

ا نیز بر عهده دارد. اما، به یاد داشته باشید که این هزینه ها در بر دارنده تمامی دانشجویان ر



مخارج دانشجویان نیست و در مقاطع تحصیلی مختلف، مقدار این هزینه ها نیز متفاوت می باشد. 

 :در واقع، کمک هزینه زندگی به دانشجویان واجد دریافت بورسیه تحصیلی به شرح زیر می باشند

  

زینه ماهیانه برای دانشجویان مقاطع کمک ه

 مختلف
 مبلغ کمک هزینه به لیر

 لیر 800 مقطع کارشناسی

 لیر 1100 مقطع کارشناسی ارشد

 لیر 1600 مقطع دکتری

 لیر 4000 بورسیه های تحقیقاتی

بورسیه های برنامه زبان ترکی کارمندان دولت 

 و اعضای هیئت علمی
 لیر 2000

  

 آموزش زبان ترکی استانبولی

برخی از دروس در دانشگاه های کشور ترکیه، به زبان ترکی استانبولی تدریس می شوند. به 

همین دلیل، دانشجویان بهتر است که پیش از مهاجرت به این کشور زبان ترکی را بلد باشند. 

ی را دریافت می کنند، اما، اگر بلد نباشند، جای نگرانی نیست؛ زیرا، افرادی که بورسیه تحصیل

می توانند از طریق این بورسیه به صورت کامال رایگان زبان ترکی را فرا گیرند. در واقع، آن ها 

 .یکسال به صورت کامال رایگان زبان ترکی را توسط اساتید مجرب فرا گیرند

ماه  8س از ماهه است که پ 8الزم به ذکر است تا بدانید که برنامه اصلی فراگیری زبان، دوره ای 

دانشجویان باید در آزمون مربوطه شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند. در صورتی که افراد 

ماه دیگر آموزش دیده و مجدد امتحان بدهند. اگر باز  3نتوانند در این آزمون موفق شوند، باید 

 .هم قبول نشوند، باید تمامی هزینه های آموزش زبان را پرداخت نمایند



  

 اخت هزینه های سفرپرد

عالوه بر هزینه های زندگی، بورسیه پیراپزشکی ترکیه هزینه های سفر دانشجویان را نیز پرداخت 

می کند. پرداخت هزینه های سفر دانشجویان یکی از بهترین مزیت هایی است که این بورسیه 

است و زمانی  تحصیلی دارد. زیرا، پرداخت هزینه بلیط و سفر در کشورهای خارجی بسیار زیاد

که کشور ترکیه آن ها را پرداخت نماید، دانشجویان می توانند هزینه زیاد سفر را پس انداز کرده 

 .و یا صرف امور دیگر نمایند

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمزایای تحصیل در ترکیه جهت آشنایی با

  

  

 شرایط دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه

حال که با بورسیه پیراپزشکی ترکیه و مزایای آن آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که برای 

چه شرایطی را دارا باشند؟ داوطلبان و متقاضیان عزیز و گرامی  دریافت این بورسیه افراد باید

برای دریافت بورسیه پیراپزشکی ترکیه حتما باید شرایطی را دارا باشند. البته،، الزم به ذکر است 

تا بدانید که شرایط دریافت این بورسیه در مقاطع مختلف تحصیلی، بسیار متفاوت می باشند. 

 :ایط و ضوابط، شامل موارد زیر می باشندبرخی از مهم ترین این شر

  درصد امتیاز را کسب نمایند 70متقاضیان در مقطع کارشناسی حتما باید. 

  سال باشد 21سن متقاضیان مقطع کارشناسی نباید بیش از. 

  درصد امتیاز را کسب نمایند 75داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد باید حداقل. 

  سال  30تمامی متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد هستند، نباید سنشان بیشتر از

 .باشد

https://yosland.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://yosland.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


  درصد امتیاز را کسب  75داوطلبان دریافت بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری باید حتما

 .نمایند

  سال باشد 35سن داوطلبان و متقاضیان عزیز که در مقطع دکتری هستند باید کمتر از. 

 ن در سه مقطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هرگز نباید شهروند تمامی متقاضیا

ترکیه باشند. همچنین، اگر در گذشته نیز شهروند ترکیه بوده باشند، باز هم نمی توانند 

 .بورسیه تحصیلی را دریافت نمایند

  

 دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه پیراپزشکی ترکیه

گفته شد، برخی از دانشگاه های ترکیه بورسیه پیراپزشکی همان طور که در قسمت های پیشین 

را به دانشجویان ارائه نمی دهند. اما، برخی دیگر این بورسیه را برای داوطلبان واجد شرایط ارائه 

می دهند. این دانشگاه ها در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به 

ارا باشند، بورسیه پیراپزشکی را ارائه می دهند. برخی از دانشجویانی که شرایط ذکر شده را د

 :بهترین این دانشگاه ها، شامل موارد زیر می باشند

 دانشگاه حاجت تپه 

 دانشگاه ارجیس 

  مارس 18دانشگاه 

 دانشگاه چوکوروا 

 دانشگاه غازی 

 دانشگاه آنکارا 

 دانشگاه قاضی آنتپ 

 دانشگاه سلیمان دمیرل 

 دانشگاه اژه 

 یزدانشگاه آکدن 

 دانشگاه مرمره 

 دانشگاه مرسین 

 دانشگاه استانبول 



برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با تمامی دانشگاه هایی که بورسیه تحصیلی ارائه می دهند 

 یوسلند و یا آشنایی با دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران، می توانید با مشاوران ما در

 .ارتباط برقرار کنید

  

 آیا دریافت بورسیه پیراپزشکی بدون کنکور ترکیه امکان پذیر است؟

برخی از افراد به دلیل سخت بودن کنکور یوس و دالیل دیگر، به دنبال تحصیل بدون کنکور در 

کشور ترکیه هستند. این افراد می توانند بدون کنکور در رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی 

درس بخوانند. اما، دانشگاه های دولتی کشور ترکیه این امکان را برای دانشجویان فراهم نمی 

رد و دانشجویان برای قبولی در این دانشگاه ها حتما باید در آزمون های ورودی شرکت کنند. آو

اما، برخی از دانشگاه های خصوصی این امکان را فراهم می کنند تا دانشجویان بدون آزمون 

 .ورودی در آن ها درس بخوانند

داشت. زیرا، یکی از مهم  اما، این دانشجویان دیگر امکان دریافت بورسیه تحصیلی را نخواهند 

ترین مدارکی که برای دریافت بورسیه باید ارائه داده شود، قبولی در آزمون یوس می باشد. به 

، تقریبا صفر است. افراد برای بورسیه پیراپزشکی بدون کنکور ترکیه همین دلیل، امکان دریافت

های ورودی شرکت کرده و دریافت بورسیه پیراپزشکی بدون کنکور ترکیه حتما باید در آزمون 

 .نمره قبولی را دریافت نمایند

  

  

 :اطالعیه

 بورسیه و هستند شده بورسیه المللی بین دانشجویان پذیرای ترکیه دانشگاه در 50حدود 

 .گیرد می بر در را دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، تحصیلی مقاطع ترکیه دولتی

  

  

https://yosland.org/
https://yosland.org/


 خالصه مطلب

بورسیه پیراپزشکی  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

، مدارک دریافت آن، شرایط دریافت آن، مزیت های آن و ... آشنا کنیم. به یاد داشته ترکیه

باشید که برای دریافت این بورسیه حتما باید تمامی مدارک و شرایط بیان شده را دارا باشید. در 

یر این صورت نمی توانید بورسیه تحصیلی رشته پیراپزشکی کشور ترکیه را دریافت کنید. عالوه غ

بر این، بهتر است که برای دریافت این بورسیه حتما از یک مشاور با تجربه و ماهر کمک بگیرید. 

ید با زیرا، مشاوران اطالعات کافی از تمامی شرایط را دارا می باشند. برای این منظور، می توان

مشاوران ما در یوسلند در ارتباط باشید. برای برقراری ارتباط کافی است تا برای ما کامنت 

 خواهند یاری را شما  بگذارید، همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن به شما عزیزان پاسخ داده

 .کرد

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

 

 


