
  یوسلند |{ رشته+  شرایط} 2023 ترکیه های دانشگاه بورسیه

برخی از افراد آرزو دارند تا به کشورهای خارجی سفر کرده و در آن کشورها درس بخوانند. این افراد برای 

ادامه تحصیل در کشورهای دیگر، یا باید در دانشگاه های دولتی آن ها قبول شوند و یا شهریه دانشگاه های 

گین است، اما، کشور ترکیه نسبت خصوصی را پرداخت نمایند. شهریه دانشگاه های کشورهای خارجی کمی سن

به سایر کشورهای اروپایی، ارزان تر می باشد. افراد برای پرداخت شهریه می توانند بورسیه تحصیلی را دریافت 

 .نمایند. برای دریافت بورسیه دانشگاه های ترکیه، افراد باید شرایطی را دارا باشند

ر ترکیه سفر کنید و در آن جا درس بخوانید، ممکن اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید به شکو

است سوال کنید که کدام دانشگاه های ترکیه بورسیه می کنند؟ برخی از دانشگاه های ترکیه در برخی از 

رشته ها دارای بورسیه تحصیلی هستند. برای آشنایی با بورسیه دانشگاه های ترکیه، در ادامه مقاله با ما همراه 

دامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه این دانشگاه ها و رشته ها بدانید را به طور مفصل و کامل باشید. ما در ا

 .برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 :اطالعیه

با توجه به قوانین دانشگاه فنی خاور میانه، دانشجویانی که موفق به کسب نمره باال ) طبق برنامه درسی ملی 

 .درصد شهریه معاف می شوند 50الی  20اشند، از پرداخت یا بین المللی ( شده ب

  

  

 انواع بورسیه های تحصیلی ترکیه

بورسیه تحصیلی در کشور ترکیه، دارای انواع مختلفی است که طبق شرایط هر فرد، یکی از آن ها به او تعلق 

بتدا باید با انواع آن به خوبی می گیرد. بنابراین، شما عزیزان برای دریافت هر یک از این بورسیه های تحصیلی ا

آشنا شوید و سپس با آماده کردن مدارک و شرایط مورد نیاز، بتوانید آن ها را دریافت کرده و تحصیلی رایگان 

بورسیه دانشگاه های  یا به نسبت رایگان را در ترکیه داشته باشید. برخی از مهم ترین و پر طرفدارترین

 :، شامل موارد زیر می باشندترکیه



 بورسیه تورک بورسالری

شاید تا به حال نام بورسیه تحصیلی تورک بورسالری ترکیه را شنیده باشید. این بورسیه توسط دولت پرداخت 

می شود و شما می توانید در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از این بورسیه استفاده نمایید. 

دانشگاه های برتر ترکیه، این بورسیه را به شما دانشجویان عزیز این بورسیه دارای انواع مختلفی است و اغلب 

ارائه می دهند. الزم به ذکر است تا بدانید که بورسیه بورسالری ترکیه، عالوه بر هزینه های تحصیل، هزینه 

 .های خوابگاه و بیمه درمانی را نیز در بر می گیرد

  

 بورسیه اراسموس

بورسیه تحصیلی اراسموس، یکی دیگر از انواع بورسیه های تحصیلی ترکیه است که در این بورسیه، شما 

دانشجویان گرامی می توانید یک یا دو ترم به صورت رایگان درس بخوانید. به یاد داشته باشید که فقط یک 

های تحصیل و زندگی بر عهده  یا دو ترم می توانید به صورت رایگان درس بخوانید و پس از آن تمامی هزینه

خود شما می باشد. این بورسیه، عالوه بر دانشگاه های کشور ترکیه در برخی از دانشگاه های کشورهای اروپایی 

 .نیز وجود دارد

  

 بورسیه فول فاند

نوعی از بورسیه تحصیلی که تمامی هزینه های تحصیل، هزینه های زندگی در ترکیه، هزینه های رفت و آمد، 

زینه های خوراک و ... را به طور کامل پرداخت می کند را فول فاند می گویند. به عبارتی دیگر می توان ه

گفت که فول فاند نوعی از بهترین و کامل ترین فاندهای تحصیلی کشور ترکیه است و افراد زیادی متقاضی 

شما عزیزان برای ثبت نام و دریافت  دریافت این نوع از بورسیه تحصیلی هستند. الزم به ذکر است تا بدانید که

 .فول فاند از اواخر دی ماه تا اوایل اسفند ماه فرصت دارید

  

 بورسیه تحصیلی درصدی

همان طور که از نام این بورسیه مشخص است، در این بورسیه، درصدی از هزینه های دانشجویان توسط دولت 

دگی را خودتان پرداخت نمایید. شما عزیزان برای پرداخت می شود و شما باید مابقی مبلغ و هزینه های زن

دریافت این بورسیه باید در آزمون های ورودی دانشگاه ها همچون آزمون یوس شرکت کرده و حداقل نمره 

قبولی را کسب نمایید. البته، در برخی از موارد با داشتن رزومه ای قوی نیز می توانید بدون شرکت در این 

ی ترکیه را دریافت کنید. اما، مقدار دریافتی از این طریق کمتر از مقدار دریافتی از آزمون ها، بورسیه درصد



طریق قبولی در آزمون یوس است. بنابراین بهتر است که با شرکت در کالس های یوس، در این آزمون قبول 

 .شوید

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید هزینه کالس یوس ترکیه جهت کسب اطالع از

  

  

 کدام دانشگاه های ترکیه بورسیه می کنند؟

مهاجرت کنید، ممکن است سوال شما داوطلبان عزیزی که می خواهید به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل 

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در کشور ترکیه  کدام دانشگاه های ترکیه بورسیه می کنند؟ کنید که

دانشگاه های خصوصی و دولتی بسیاری وجود دارند که انواع بورسیه های تحصیلی را به دانشجویان ارائه می 

که دریافت بورسیه از این کشور کمی دشوار است. زیرا، عالوه بر ایرانیان دهند. اما، الزم به ذکر است تا بدانید 

 .و افراد مهاجر دیگر، دانشجویان کشور ترکیه نیز متقاضی دریافت انواع بورسیه های تحصیلی هستند

ط بنابراین، اگر می خواهید بورسیه تحصیلی دانشگاه های این کشور را دریافت کنید، باید تمامی مدارک و شرای

را دارا باشید و بدانید که کدام دانشگاه این خدمت را ارائه می دهد. برخی از دانشگاه های دولتی و خصوصی 

 :ترکیه که انواع بورسیه های تحصیلی را ارائه می دهند، شامل موارد زیر می باشند

 دانشگاه سابانجی

یازی به شرکت در آزمون های ورودی شما متقاضیان عزیز برای دریافت انواع بورسیه دانشگاه های ترکیه، ن

ندارید و اگر سوابق تحصیلی درخشانی داشته و نمرات باالیی را کسب کرده باشید، می توانید بورسیه تحصیلی 

این دانشگاه را دریافت کنید. اما، به یاد داشته باشید که این دانشگاه فقط در دو مقطع تحصیلی کارشناسی 

بورسیه ارائه می دهد. الزم به ذکر است تا بدانید که دانشگاه سابانجی طبق ارشد و دکتری، به شما عزیزان 

 .شرایط هر یک از متقاضیان، انواع بورسیه ها را اعم از فول فاند، درصدی و .... را ارائه می دهد

  

https://yosland.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%db%8c%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
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 دانشگاه فنی خاور میانه

دانشجویان بین المللی، انواع  دانشگاه فنی خاور میانه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور ترکیه است که به

بورسیه های تحصیلی را می دهد. شما داوطلبان عزیز برای دریافت انواع آن ها باید شرایطی را دارا باشید. الزم 

به ذکر است تا بدانید که انواع بورسیه های این دانشگاه، توسط بنیاد توسعه دانشگاه ارائه می شود. شما عزیزان 

تحصیلی این دانشگاه درس بخوانید، در صورت داشتن شرایطی خاص، می توانید  در هر یک از رشته های

 .بورسیه تحصیلی را دریافت کنید

  

 دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت یکی از دانشگاه های کشور ترکیه است که انواع بورسیه های تحصیلی را به دانشجویان 

یه های این دانشگاه می توانید هم در آزمون های کشورهای خارجی ارائه می دهد. شما برای دریافت بورس

ورودی آن شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایید و هم معدل باالیی داشته و شرایط مخصوصی را دارا 

باشید. در غیر این صورت، نمی توانید در این دانشگاه ثبت نام کنید و یا بورسیه تحصیلی دانشگاه های ترکیه 

درصد هزینه  100تا  20ر صورت دریافت بورسیه های دانشگاه بیلکنت، این دانشگاه از را دریافت نمایید. د

 .های تحصیل شما را پرداخت خواهد کرد

  

 دانشگاه یدی تپه

یکی از دانشگاه های دیگری که در ترکیه بورسیه تحصیلی به شما دانشجویان عزیز ارائه می دهد، دانشگاه 

دانشجویان ترکی و هم به دانشجویان کشورهای دیگر بورسیه تحصیلی  یدی تپه است. این دانشگاه، هم به

ارائه می دهد. اما، شما عزیزان اگر می خواهید که بورسیه این دانشگاه را دریافت کنید، باید بسیار تالش کنید 

ای بورسیه زیاد رقابت باالیی برای دریافت بورسیه های این دانشگاه وجود دارد. زیرا، دانشگاه یدی تپه هم دار

فول فاند است و هم دارای بورسیه درصدی می باشد. به یاد داشته باشید که دانشگاه یدی تپه در هر سه مقطع 

تحصیلی بورسیه ارائه می دهد. الزم به ذکر است تا بدانید که عالوه بر دانشگاه های نام برده، دانشگاه های 

 :از مهم ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشند دیگری نیز وجود دارند که بورسیه تحصیلی دارند برخی

 دانشگاه آنکارا 

 دانشگاه حاجت تپه 

 دانشگاه کوچ 

 دانشگاه آتاتورک 

 دانشگاه بوغازیچی 



 دانشگاه اژه 

 دانشگاه مرمره 

 دانشگاه معمار سینان 

 دانشگاه استانبول 

 دانشگاه غازی 

 دانشگاه سلیمان دمیرل 

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید دانشگاه سلیمان دمیرل ترکیه برای آشنایی با

  

  

 ای بورسیه دار ترکیهلیست رشته ه

ممکن است سوال کنید که آیا بورسیه دانشگاه های ترکیه شامل تمامی رشته های می شود؟ در پاسخ به این 

سوال باید بگوییم که خیر، بورسیه دانشگاه های ترکیه فقط شامل حال برخی از رشته های می شوند. تعدادی 

 :رد زیر می باشنداز بهترین و پرطرفدارترین این رشته ها، شامل موا

 پزشکی 

 پیراپزشکی 

 دندانپزشکی 

 داروسازی 

 پرستاری 

 مامایی 

 معماری 

 رشته حقوق 

 رشته کامپیوتر 

 مهندسی پزشکی 

 بانکداری و مالی 

 مدیریت کسب و کار 

 بیوتکنولوژی کشاورزی 

 اقتصاد کشاورزی 

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/


 مهندسی شیمی 

 مهندسی عمران 

 مهندسی کامپیوتر 

 اقتصاد 

 مهندسی صنایع 

 مهندسی برق و الکترونیک 

الزم به ذکر است تا بدانید که عالوه بر رشته های ذکر شده، رشته های دیگری نیز وجود دارند که برای آشنایی 

د این زمینه اطالعات در ارتباط باشید. همکاران ما ر یوسلند با تمامی این موارد، می توانید با همکاران ما در

کاملی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. عالوه بر این، در صورت نیاز به شما در تمامی مراحل مهاجرت 

 .و دریافت فاند تحصیلی کمک می کنند

  

 مدارک الزم اخذ بورسیه تحصیلی

دریافت بورسیه دانشگاه های  همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما داوطلبان و متقاضیان گرامی، برای

ترکیه، باید مدارکی را به همراه داشته باشید. عدم داشتن حتی یکی از این مدارک، سبب می شود تا بتوانید 

 :بورسیه دانشگاه های ترکیه را دریافت کنید. برخی از مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند

 رت ملی( و یا پاسپورت دارای اعتباربه همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر )کا 

 به همراه داشتن چند قطعه عکس جدید 

 در دست داشتن مدرک فارغ التحصیلی و یا گواهی موقت آن 

 ( به همراه داشتن ریز نمرات تحصیلی ) از دوره دبیرستان تا آخرین دوره تحصیلی 

 ( شرکت کرده اند در دست داشتن کارنامه شرکت در آزمون کنکور ) داوطلبانی که در کنکور 

 کسب حداقل نمره آزمون های بین المللی مانند آزمون یوس 

 ارائه پروپزال برای مقاطع ارشد و دکترا 

 به همراه داشتن انگیزه نامه و دو عدد توصیه نامه 

 ارائه CV  یا رزومه 

الزم به ذکر است تا بدانید که در صورتی که لوح تقدیر، مقاله، کتاب، گواهی ثبت اختراع و سایر افتخارات 

 شما قبولی شانس مدارک این زیرا، بیاورید، خود همراه به را آن است بهتر دارید، …علمی، ورزشی، هنری و

 .دهند می افزایش را

  

https://yosland.org/
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 شرایط اخذ بورسیه دانشگاه های ترکیه

وطلبان عزیز دریافت بورسیه دانشگاه های ترکیه، برای دریافت انواع این بورسیه ها باید شرایطی را دارا شما دا

باشید. در غیر این صورت، از دریافت آن ها محروم خواهید شد. لذا، برخی از مهم ترین این شرایط، شامل 

 :موارد زیر می باشند

 21ر مقطع کارشناسی هستید، باید سنی کمتر از شما داوطلبان عزیز اگر متقاضی دریافت بورسیه د 

 .سال داشته باشید

  شما عزیزان اگر می خواهید که در مقطع کارشناسی ارشد انواع بورسیه دانشگاه های ترکیه را دریافت

 .سال باشد 31کنید، سن شما باید کمتر از 

 رکیه در مقطع دکتری سن تمامی شما متقاضیان گرامی برای دریافت انواع بورسیه دانشگاه های ت

 .سال باشد 35باید کمتر از 

  تمامی متقاضیان گرامی یا باید در آزمون یوس شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند و یا تمامی

 .ریز نمرات خود را ارائه دهند

  شما عزیزان اگر می خواهید فقط بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه های این کشور ثبت نام کرده

، در مقطع کارشناسی ارشد 14سیه دریافت کنید، معدل شما در مقطع کارشناسی باید حداقل و بور

 .باشد 18و در مقطع دکتری حداقل  15حداقل 

  

 مزایای دریافت بورسیه ترکیه

همان طور که در مقاله بیان شد، شما دانشجویان عزیز اگر بتوانید بورسیه تحصیلی کشور ترکیه را دریافت 

های بسیاری شامل حال شما خواهد شد. در واقع، به دلیل این مزیت ها، بورسیه دانشگاه های کنید، مزیت 

ترکیه دارای طرفداران بسیار زیادی می باشند. برخی از مهم ترین مزایای دریافت بورسیه دانشگاه های ترکیه، 

 :شامل موارد زیر می باشند

  کیهرایگان در دانشگاه های تر 100امکان تحصیل به صورت 

  ( لیر ) برای دانشجویان مقطع کارشناسی 1000دریافت ماهانه 

  ( لیر ) برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 1400دریافت ماهانه 

  ( لیر ) برای دانشجویان مقطع دکتری 1800دریافت ماهانه 

 بلیط رفت و برگشت کامال رایگان 

 بیمه درمانی کامال رایگان 

 داشتن خوابگاه رایگان 

  آموزش زبان ترکی رایگانیکسال 



 استقبال و همراهی از فرودگاه تا دانشگاه 

  

  

 :اطالعیه

معدل برای بورسیه شدن در  برای ثبت نام بورسیه تحصیلی ترکیه با دیپلم برای دوره کارشناسی حداقل

 می باشد 14 هترکی

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا سوال شما را در رابطه با کدام دانشگاه های ترکیه بورسیه می کنند؟ پاسخ 

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که  بورسیه دانشگاه های ترکیه داده و شما را به طور کامل و مفصل با

سال به شما عزیزان  1دکتری تا سال، در مقطع کارشناسی ارشد و  6بورسیه ترکیه در مقطع کارشناسی تا 

ارائه می شود. بهتر است که برای دریافت اطالعات کامل تر، حتما با افرادی که تخصص کافی را در این زمینه 

دارند، صحبت کنید. همکاران ما در یوسلند با داشتن چندین سال سابقه و مهارت کافی، می توانند به طور 

 .امی سواالت شما را پاسخ دهندکامل شما عزیزان را یاری کرده و تم

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

 

 


