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تحصیل در ترکیه دارای مزیت های بسیاری است؛ به همین دلیل، اغلب ایرانیان به دنبال پذیرش در دانشگاه 

های این کشور می باشند. یکی از پر طرفدارترین رشته های تحصیلی این کشور، داروسازی است. افراد می 

ته داروسازی ترکیه درس توانند هم از طریق قبولی در کنکور یوس و هم بدون شرکت در آزمون، در رش

را بدانند و در صورت دارا بودن آن شرایط، نسبت  داروسازی بدون کنکور ترکیه بخوانند. آن ها باید شرایط

 .به پذیرش داروسازی بدون آزمون ترکیه اقدام نمایند

رشته داروسازی عالوه بر شرایط، افراد باید مدارکی را نیز به همراه خود به کشور ترکیه ببرند تا بتوانند در 

بدون کنکور ترکیه، پذیرش شوند. اگر که شما هم جز این افراد هستید و می خواهید در رشته داروسازی بدون 

آزمون ترکیه، پذیرفته شده و درس بخوانید، ابتدا باید با شرایط، مدارک و دانشگاه های این کشور به خوبی 

قاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در آشنا شوید. برای آشنایی با این موارد، در ادامه م

 .رابطه با این موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 شرایط تحصیل در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه

درس بخوانید،  رشته داروسازی ترکیه همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما عزیزان اگر که بخواهید در

می توانید هم از طریق شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه های این کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنید. 

نیز  داروسازی بدون کنکور ترکیه عالوه بر این، می توانید بدون شرکت در هیچ کنکور و آزمونی، در رشته

ور در هیچ آزمونی، باید شرایطی را دارا باشید. شرکت نمایید. اما، برای شرکت در این رشته آن هم بدون حض

در واقع، عدم وجود این شرایط، سبب می شوند تا شما عزیزان نتوانید در این رشته در کشور ترکیه درس 

 :بخوانید. برخی از مهم ترین شرایط تحصیل در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه، شامل موارد زیر می باشند

 پیش دانشگاهی داشته باشید شما عزیزان باید مدرک. 

  شما عزیزان متقاضی در پیرش رشته داروسازی کشور ترکیه بدون کنکور، باید دیپلم ریاضی یا تجربی

 .داشته باشید

 شما داوطلبان عزیز اگر می خواهید دروس خود را به زبان انگلیسی بخوانید، حتما باید در آزمون 

SAT شرکت نمایید. 

 وسازی این کشور بدون شرکت در کنکور، شما عزیزان باید تمامی هزینه برای تحصیل در رشته دار

 .های تحصیل را بدون گرفتن بورسیه و فاند تحصیلی، پرداخت نمایید

الزم به ذکر است تا بدانید که شما عزیزان در صورتی که بخواهید بدون شرکت در آزمون های ورودی ترکیه 

نید فقط در دانشگاه های خصوصی این کشور درس بخوانید. برای در دانشگاه های آن درس بخوانید، می توا



صحبت کنید. عالوه  یوسلند آشنایی با بهترین دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه، می توانید با مشاوران ما در

 .بر این، می توانید مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید

  

  

 .، بر روی لینک کلیک کنیدارزان ترین دانشگاه های خصوصی ترکیه جهت مطالعه مقاله بهترین و

  

 مدارک مورد نیاز برای تحصیل در داروسازی بدون آزمون ترکیه

، عالوه بر داشت شرایط ذکر شده، باید مدارکی را داروسازی بدون آزمون ترکیه شما عزیزان برای تحصیل در

انشگاه ای خصوصی این کشور برای انجام مراحل ثبت نام شما، نیز با خود به همراه داشته باشید. در واقع، د

این مدارک را از شما می خواهند. بنابراین، حتما تمامی این مدارک را آماده کرده و با خود به همراه داشته 

 :باشید. برخی از مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند

 ه زبان انگلیسی تدریس می شوند، باید کارنامه در صورت ثبت نام و تحصیل در کالس هایی که ب

 .را به همراه داشته باشید SAT قبولی در آزمون

 حتما باید اصل پاسپورت را به همراه کپی آن نزد خود داشته باشید. 

 شما عزیزان باید ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشید. 

 خود را که اخیرا گرفته اید، با خود ببرید ۳*۴الی سه قطعه عکس  شما داوطلبان عزیز، حتما باید دو. 

  شما عزیزان باید اصل تمامی مدارک و ترجمه آن ها را به همراه داشته باشید. ) فارغ التحصیالن نظام

جدید باید گواهی دیپلم و ریز نمرات دیپلم را به همراه داشته باشند. فارغ التحصیالن نظام قدیم نیز 

اهی پیش دانشگاهی، گواهی دیپلم، ریز نمرات پیش دانشگاهی و ریز نمرات دیپلم را به همراه باید گو

 ( .داشته باشند

  

https://yosland.org/
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/


[caption id="attachment_1501" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ک مورد نیاز برای تحصیل در داروسازی بدون آزمون ترکیهمدار

  

  

 دانشگاه های داروسازی بدون کنکور ترکیه

همان طور که در قسمت های پیشین مقاله بیان شد، اگر که شما بخواهید در رشته داروسازی بدون کنکور 

ترکیه درس بخوانید، نمی توانید در دانشگاه های دولتی این کشور درس بخوانید. شما باید فقط در دانشگاه 

که کدام یک از دانشگاه  های خصوصی این کشور پذیرش شده و درس بخوانید. لذا، ممکن است سوال کنید

های خصوصی ترکیه، در رشته داروسازی دانشجو می پذیرد؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که برخی 

از دانشگاه های خصوصی ترکیه نسبت به پذیرش دانشجو در رشته داروسازی اقدام می نمایند. برخی از بهترین 

 :این دانشگاه ها، شامل موارد زیر می باشند

 نشگاه کوچدا 

 دانشگاه یدی تپه 

 دانشگاه باشکنت 

 دانشگاه باهچه شهیر 

 دانشگاه آجی بادام 



 دانشگاه آلتین باش 

 دانشگاه مدیپول 

به یاد داشته باشید که در زمان انتخاب دانشگاه، حتما دانشگاهی را انتخاب کنید که مورد تایید وزارت علوم 

شگاه ها اعتبار بیشتری دارند. برای آشنایی با دانشگاه های ورد و مورد تایید اروپا باشند. زیرا، مدارک این دان

 .تایید اروپا در ترکیه، می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددانشگاه های مورد تایید اروپا در ترکیه برای مطالعه مقاله

  

  

 مزایای تحصیل داروسازی بدون کنکور ترکیه

قصد مهاجرت به کشور ترکیه را ندارند، ممکن است سوال کنند که تحصیل در کشور ترکیه  برخی از افراد که

دارای چه مزیت هایی است که افراد به این کشور مهاجرت می کنند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که 

می باشد.  تحصیل در این کشور در رشته های مختلف الخصوص در رشته داروسازی، دارای مزیت های بسیاری

در واقع، وجود مزایای تحصیلی این کشور سبب جذب دانشجویان مختلفی از سر تا سر جهان شده است. برخی 

 :از مهم ترین مزایای تحصیل داروسازی بدون کنکور ترکیه، شامل موارد زیر می باشند

 کم بودن هزینه های تحصیل در ترکیه نسبت به کشورهای اروپایی 

 انی دانشگاه های ترکیهدارا بودن رنکینگ جه 

  عدم نیاز به مدرک زبان انگلیسی ) برخی از کشورها داشتن مدرک انگلیسی را برای ثبت نام اجباری

 ( .می دانند

 فراهم شدن امکان کار پس از فارغ التحصیلی در کشور ترکیه و یا سایر کشورها 

 پایین بودن هزینه های زندگی در کشور ترکیه 

 به کشور عزیزمان ایران نزدیک بودن کشور ترکیه 

 داشتن تشابهات فرهنگی و مذهبی ترکیه با ایران 

 عدم وجود محدودیت سنی برای تمامی داوطلبان 

  

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/


[caption id="attachment_1502" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مزایای تحصیل داروسازی بدون کنکور ترکیه

  

  

 رشته های تخصصی داروسازی در ترکیه

رشته داروسازی ترکیه، دارای گرایش ها و تخصص های بسیاری است که شما عزیزان طبق عالقه خود می 

را انتخاب نمایید. به یاد داشته باشید که عالوه بر عالقه، بهتر  توانید هر یک از رشته های مورد عالقه خود

است که بازار کار و درآمد آن رشته را نیز بدانید و مورد توجه قرار دهید. اما، اولین معیار انتخاب یکی از رشته 

رفدار ترین های داروسازی بدون آزمون ترکیه باید عالقه و مهارت شما باشند. به همین دلیل، ما برخی از پرط

 .و بهترین رشته های تخصصی داروسازی بدون کنکور ترکیه را در ادامه به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد

 داروسازی بالینی 

 داروسازی هسته ای 

 داروشناسی 

 بیوتکنولوژی دارویی 

 کنترل دارویی 

 ( فارماسیوتیکس ) فناوری دارویی 



 اقتصاد مدیریت و دارو 

 فارماکوگنوزی 

 ییگیاهان دارو 

 شیمی دارویی 

 سم شناسی 

 صنعت 

 نانو فناوری دارویی 

  

 هزینه تحصیل در رشته داروسازی ترکیه

هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی کشور ترکیه نسبت دانشگاه های خصوصی این کشور، بسیار کم تر 

قط می توانید است. اما شما عزیزانی که می خواهید در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه درس بخوانید، ف

در دانشگاه های خصوصی این کشور درس بخوانید. برای تحصیل در این دانشگاه ها نیز باید ابتدا تمامی مبلغ 

شهریه را پرداخت نمایید. به همین دلیل، ما میانگین هزینه های تحصیل در این دانشگاه ها را به شما خواهیم 

 .گفت

حصیل در دانشگاه های خصوصی این کشور همانند سایر هزینه ها، البته، به یاد داشته باشید که هزینه های ت

در حال تغییر است و ممکن است مبلغی که در مقاله بیان می کنیم، با مبلغی که دو ماه آینده دانشگاه ها 

برای پذیرش بخواهند، کمی متفاوت باشد. لذا، می توانید برای اطالع از هزینه دقیق تحصیل در رشته داروسازی 

 .تماس بگیرید یوسلند شگاه های خصوصی این کشور، با همکاران ما دردان

  

 رتبه دانشگاه در جهان هزینه تحصیل نام دانشگاه

 451 دالر 20000 دانشگاه کوچ

 769 دالر 15300 دانشگاه مدیپول

 401 دالر 17500 دانشگاه یدی تپه

 1504 لیر 85000 دانشگاه باشکنت

 768 دالر 25000 دانشگاه باهچه شهیر

https://yosland.org/


  

الزم به ذکر است تا بدانید که دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه از نظر سطح علمی و آموزشی تفاوتی با 

 .دانشگاه های دولتی این کشور ندارند. تنها تفاوت این دانشگاه ها در هزینه تحصیلی آن ها می باشد

  

  

[caption id="attachment_1503" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]هزینه تحصیل در رشته داروسازی ترکیه

  

  

 خالصه مطلب

آشنا  داروسازی بدون کنکور ترکیه ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

کنیم. به یاد داشته باشید که برای پذیرش در داروسازی بدون آزمون ترکیه، باید تمامی شرایط و مدارک ذکر 

شده در این مقاله را دارا باشید. عالوه بر این، پیش از ثبت نام، بهتر است که هزینه دانشگاه مد نظر خود 

را آماده نمایید. مزایای تحصیل در رشته داروسازی ترکیه به حدی است که دانسته و تمامی هزینه های آن 



هر شخصی به تحصیل در این کشور عالقه مند می گردد. اگر در هنگام انتخاب رشته و یا انتخاب دانشگاه و 

برای برقراری ثبت نام در آن، سوال و یا ابهامی داشتید، می توانید با همکاران ما در یوسلند ارتباط برقرار کنید. 

ارتباط کافی است تا در زیر همین مقاله برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع وقت به شما عزیزان 

 .پاسخ داده و شما را یاری خواهند کرد

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

 


