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یلی بر اساس  ی ترکیه نیز با توجه به ارائه خدمات تحصدانشگاه هاای برتر دنیا رویای هر دانشجویی می باشد. ه تحصیل در دانشگاه
ه نیز  ترکی  رشود. تحصیل آنالین دحسوب می ی تراز برتر در دنیا مآمریکا و انگلستان، جزو دانشگاه هاها و استاندارد های معیار

ما شرایط مهاجرت به کشور  ااز دانشگاه های برتر دنیا هستند  معتبرانتخاب بسیاری از افرادی است که مایل به دریافت مدارک 
 ند. مقصد را ندار

ری خواهیم  در ادامخ این مقاله به بررسی دالیل مجبوبیت کشور ترکیه برای تحصیل هم به صورت آنالین و هم به صورت حضو
در دوره های آنالین دانشگاه های ترکیه خواهیم پرداخت. در صورت وجود   ط و نحوه اقدام به ثبت نامنین به شرای پرداخت. همچ

 ایید.یوسلند تماس حاصل فرمن هرگونه سوال در این خصوص با مشاورا

 

 تحصیل آنالین در تزکیه

و البته با حفظ   فق العاده خاص، معتبربان قادرند در فضایی  چرا که داوطل دشواری نیست  گر کاردر ترکیه دی تحصیل آنالین  امروزه
حریم شخصی خود با کیفیت باال به ادامه تحصیل بپردازند. تمامی اساتید که در مجموعه های معرفی شده از سوی این سایت معرفی  

کمبودی  و هیچ مشکل   ، فراگیری دروس به صورت آنالینفعالیت خود بوده بنابراین در    حوزهاز برجسته ترین اساتید وند شمی 
 د بود. نخواه

حصیل به صورت حضوری در این کشور است. برای مقطع  فه تر از ت به صر ر تزکیه بسیارا مقرون همچنین هزینه تحصیل آنالین د
در یک فضای خصوصی از خدمات   کهصرف می شود و کارشناسی ارشد نیز دوو سال زمان  سال  4کاردانی دو سال، کارشناسی  

 . شوید  عالی آموزشی بهره مند

را در این کشور شروع کرده اند اما فرصت شرکت د رکالس ها را  ل یا کسب و کاری رکیه برای افرادی که شغ تحصیل آنالین در ت 
تان یافت  ، بسیار تخصصی و ممکن است در محل زندگی گزینه مناسبی باشد. حتی اگر رشته ی مورد عالقه ی شما نیز می تواندندارند 

 .را در هر مقطعی دریافت نمایید رکیه مدرک معتبر رشته ی خود تحصیل آنالین در ت حتی با نشود می توانید به را 

 

 جازی تحصیل آنالین در ترکیه رشته های م

بشان به صورت  امکان برگزاری کالس های دانشگاه منتخیئ به آن توجه کنند که داوطلبان تحصیل آنالن در ترکیه باگری موضوع دی 
قرار    هی ترک ی از مراکز خصوص یدر حال حاضر دستور کار برخ ی برنامه آموزش مجاز م،ی اشاره کن  دی مورد با نی در اآنالین است. 

در ادامه لیستی از دانشگاه ها و رشته هایی که امکان   شوند. ی ارائه م MBA  ت ی ری و مد نسی زی ب  ی رشته ها ی داشته و عمدتا برا
 ، قرار خواهد گرفت. جود داردت آنالین وآن ها به صور برگزاری 

 

 شهر مربوط  نام دانشگاه  رشته دانشگاهی 

 استانبول  دانشگاه تجارت  مدیریت فناوری  سیاست های صنعتی و

 استانبول  دانشگاه تجارت  حسابداری و حسابرسی 

 استانبول  دانشگاه تجارت  تجارت 



 استانبول  دانشگاه آیوان سارای  گردشگری 

 استانبول  دانشگاه آیوان سارای  رادیو و تلویزیون 

 استانبول  دانشگاه آیوان سارای  طراحی گرافیک 

 استانبول  دانشگاه آیوان سارای  طراحی مد 

 استانبول  Beykoz دانشگاه  تجارت و لجستیک بین المللی 

 استانبول  Beykoz دانشگاه  (MBA) مدیریت بازرگانی

 

 ا تحصیل آنالین ر ترکیه برای دانشجویان ایرانی مزای 

  یبرا  رانی ا ژهی به و ای از سراسر دن  یادی ز انی دارند که سبب شده دانش آموزان و دانشجو یاریبس یا ی مزا هی ترک یدولت  یدانشگاه ها
ای مورد  به صورت ویژه  ین چند سالی است که با وجود شرایط کروناهمچنین تحصیل آنال داوطلب شوند ه،ی در ترک لی ادامه تحص

 :اشاره کرد ری به موارد ز توان یدانشگاه ها م  نی برجسته ا ازاتی جمله امت   از .استقبال قرار گرفته است

 

 خوب   یعلمرتبه  

در رتبه   نی در حال توسعه قرار دارند. همچن  یدانشگاه برتر کشورها  ۱۰۰ ست ی در ل هی دانشگاه ترک  ۵ ،یالملل نی ب  ی اساس رتبه بند بر
  ک ی  نی . اهای شناخته شده دنیا وجود دارنددر کنار دانشگاه  هی دانشگاه از ترک  ۹، نام ۲۰۲۱جهان در سال  یدانشگاه ها نی بهتر یبند
 .است هی مانند ترک یآموزش کشور در حال توسعه ا  ستم ی س یبرا  یعال دادی رو

  نی کشور ا نی افتخارات ا گری متحده هم رده هستند. از د االتی ا ی با دانشگاه ها ه ی ترک یفن   یاز دانشگاه ها یبرخ ،جالب است بدانید
  یدولت  یدانشگاه ها ، ائه خدمات مشابهبا وجود ار .، معتبر شناخته شده اندABET توسط هی در ترک یموسسه آموزش عال ۸است که 

 .از دانشج.یان خارجی دریافت می کنندشهریه کمتری را   متحده و اروپا، االتی ا یبا دانشگاه ها سهی در مقا هی ترک

 

 با خارج از کشور  یلی تبادل تحص 

که حداقل   دهند  یقرار م انی دانشجو اری فرصت را در اخت  نی کشور، ا نی در ا ی و مراکز آموزش خصوص  هی ترک یدولت  یها دانشگاه
را اجرا   یمبادله اراسموس، موالنا و فاراب  ی همه دانشگاه ها برنامه ها بای تقر .کشور بگذرانند نی را در خارج از ا  ی لی ترم تحص کی 
  گری د  یو به کشورها نمایند  ی کسب م ی خارج  یارزشمند را در موسسات آموزش یدانش آموختگان تجربه آموزش نی . بنابراکنند یم

 .کنند  یسفر م

 

 تخب دانشجویان ن م ن آموزشی باز 

در دستور کار آنها   زی ن  یسی انگل ی اما برنامه ها شود، ی ارائه م یبه زبان ترک ه ی ترک یدولت  یدانشگاه ها ی آموزش یبرنامه ها اکثر
  یسی اگر سطح دانش زبان انگل .است شتری کشور ب  نی ا یخصوص  یزبان در دانشگاه ها  یسی انگل یبرنامه ها  نی قرار دارد. البته حجم ا

  ی برا ی ترک ای  یسی ساله زبان انگل  کی دوره   کی و  رفت ی طلب خواهند پذ، دانشگاه ها همچنان داو نیست ی کاف رش ی پذ ی شما برا یترک ای 
 .و سپس مجوز ورود به دوره به شما داده خواهد شد شود  ی شما برگذار م



 

 انی دانشجو ی برا ی رفاه الت ی ارائه تسه 

هستند. دانشگاه ها و   ی و خارج ی داخل انی دانشجو ی برا یحداکثر یقادر به فراهم کردن امکانات رفاه  هی ترک ی دولت  ی دانشگاه ها همه
 .بسکتبال، فوتبال و…( هستند بال،ی وال  ،یمختلف )غواص یورزش ی باشگاه ها یکشور دارا  نی در ا یموسسات آموزش عال

 

  یدولت  ی و…( در دانشگاه ها یآشپز  ،یشناس  ستی ز ،ی)تجارت، عکاس انی از دانشجو یاری دوره ها و مجامع مورد عالقه بس نی همچن 
این قبیل  تحصیل آنالین  .کنندی را برگزار م یمتنوع یورزش  یدادهای وجود دارد و هر ساله جشنواره ها، کنسرت ها و رو هی ترک

ته ای در کمپ  ا سفری یک هفو نهایتا ب وعه باشند  به افراد این امکان را می دهد که قسمتی از مجمد بلکه نمی برفرصت ها را از بین 
 ت نمایند.ها و فستیوال های سالنه شرک

  یو دانشگاه فن  نماید ی را برگزار م  کی منظم ارکستر سمفون  یساالنه و اجراها  ی بهار ی جشنواره ها  لکنتی طور مثال، دانشگاه ب  به
 مورد بود.  ۸۶۳، تعداد ۲۰۱۸در سال  دادهای رو نی . مجموع اکند یم یرا سازمانده دادی رو یادی تعداد ز انهی خاورم

 

 شرایط تحصیل غیر حضوری در ترکیه

ر صوتی  . ددارا بودن شرایطی امکان پذیر استالزم است بدانید که تحصیل در دانشگاه های ترکیه به صورت غیر حضوری تنها با 
ور نخواهید  گاه های این کشلب برخودار نباشید قادر به ادامه تحصیل به صورت آنالین در دانشکه از شرایط ذکر شده در ادامه مط 

 بود. 

 ند شوند. ره من د رترکیه بهی می توانند از تحصیل آنالخود را گذارنده اند ه از افرادی که سن تحصیالت اجباری  تنها آن دست 

از افراد با داشتن   یبرخ  همچنین  ، شودشرایط استفاده از سیستم تحصیلی آنالین فراهم می  داییبعد از اتمام پایه تحصیلی پنجم ابت 
چنانچه شخصی از   استفاده کنند. ی حضور  ری غ لی تحص یخود برا یرا دارند از گواه اری اخت  نی ا  ۲درجه  ی لی تحص شرفت ی پ  یگواه

 چهارم ابتدایی فارغ التحصیل نشده است بهتر است از تحصیل غیر حضوری صرف نظر نماید. کالس 

 نیز می توانند از مزایای تحصیل آنالین ترکیه بهره مند شوند. د ی خود را کسب نموده ان دتا مربیانی که گواهینامه دوره آموزشعم

ند و   اخود را ثابت کرده  یسرپرست  ،یکه با ارائه گواه یو دانش آموزان   بوده اند  مشغول  لی که در خارج از کشور به تحص یطلبان داو
 ندارند.  یبه ثبت نام سن  اج ی احت سال در خارج از کشور به سر برده باشند،  ک ی از  شی ب 

  رستانی که دب  یگفتن ندارد. آن دسته از داوطلبان  یبرا  یحرف یسن   ت ی محدود یحضور  ری آموزش غ  ی ها رستانی در دب شایان ذکر است 
رادارند که از   اری اخت  نی موسسات آموزش متوسطه ا گری د النی اند درکنار فارغ التحصترک کرده  یلی و هنرستان خود را به هر دل

 . استفاده کنند هی در ترک ی رحضوری غ ل ی خدمات تحص

 

 آنالین در ترکیه مقایسه هزینه های تحصیل حضوری و 

ت و هزینه های مناسب تری نسبت به سایر کشور ها دارد و بورسیه های متنوعی  آن که ترکیه کشور مقرون به صرفه ای اس ود وجبا 
د. در  ین هزینه های گزافی را باید پرداخت شواما هنوز هم در مقایسه با تحصیل آنالخارجی خود فراهم می کند   یانبرای دانشجو را

 ضوری و آنالین در ترکیه خواهیم پرداخت. یی به صورت تحصیل حادامه به مقایسه هزینه های زندگی دانشجو

 هزینه تحصیل در دانشگاه های خصوصی  

 )دالر(   هی شهر زبان دوره  ی لی مقطع تحص
  –تومان   ونی لی م ۴۵) ۴۵۰۰- ۱۵۰۰ یسی انگل سانسی ل

 تومان( ونی لی م ۱۳۵



  ۶۰-تومان  ونی لی م ۳۰)  ۲۰۰۰ -۱۰۰۰ یترک سانسی ل
 تومان( ونی لی م

  ۹۰ –تومان  ونی لی م ۶۰) ۳۰۰۰- ۲۰۰۰ یسی انگل ارشد  یکارشناس
 تومان( ونی لی م

  –تومان  ونی لی م ۴۵)  ۳۰۰۰تا  ۱۵۰۰ یترک ارشد  یکارشناس
 تومان( ونی لی م ۹۰

 

تحصیل به  ت اما آنچه که عیان است هزینه های باالی وت اس ناسب با دانشگاه مورد نظر شما متفاالبته شهریه های دانشگاهی مت 
رک  و دریافت مدا  یصورت حضوری در هر یک از دانشگاه های خصوصی می باشد. اگر رویای تحصیل در دانشگاه های خصوص

غیر حضوری در  صیل حفاده از خدمات ت ید، پیشنهاد ما به شما است ی آن بر نمی آی ی باالد اما از پس هزینه هاکشور را داری  این رمعتب 
   ای حضوری است.دوره هیه شهر از نصف  کمترش غیر حضوری تقریبا دانشگاه در رو  شهریه های  ترکیه است.

 

 هزینه تحصیل در دانشگاه های دولتی

 نهی هز زبان آموزش  ی لی مقطع تحص
تا  ونی ل ی م ۶دالر در سال  )  800تا   300 یترک یکارشناس

 تومان( ونی لی م ۲۴
 ونی لی م  ۱۵دالر در سال)  1800تا   500 یسی انگل

 تومان( ونی لی م ۲۴تا 
 

 ونی لی م ۶نی دالر در سال) ب  600تا   300 یترک ارشد  یکارشناس
 تومان( ونی لی م ۱۸تا 

  ۱۷نی دالر در سال) ب  900تا   600 یسی انگل
 تومان( ونی لی م ۲۷تا  ونی لی م

 

 ۱۵نی دالر در سال) ب  800تا   500  یسی انگل یدکتر
 تومان( ونی لی م ۲۴تا  ونی لی م

 نهی هز زبان آموزش  ی لی مقطع تحص
تا  ونی ل ی م ۶دالر در سال  )  800تا   300 یترک یکارشناس

 تومان( ونی لی م ۲۴
 

مهیا می سازد. اما در  فراد را و امکان تحصیل برای بسیاری از ا مناسب تر است  ز دانشگاه های دولتی بسیار شرایط تحصیل د
تی ترکیه می تواند چاره ساز  ولین در دانشگاه های دتحصیل آنالامکان پرداخت هزینه های مذکور را ندارید هم  صورتی که هنوز 

  باشد. توجه داشته باشید که رشته ها و دانشگاه های محدودی هستند که دوره های خود را به صوت آنالین نیز ارائه می دهند پس حتما
 مشورت نمایید.مشاوران یوس لند  مورد نظر خود با انشگاه های در انتخاب دوره و د

 هزینه های عمومی 

مه درمانی و هزینه  ، بی رد و خوراکهزینه های عمومی زندگی دانشجویی شامل حمل و نقل، کرایه خانه و هزینه های خوابگاه، خو
 های این چنینی است. 

 .باشد یدالر م ۵۰۰تا  ۳۵۰ نی ماه ب  ک ی در  انی دانشجو ی برا یزندگ نهی عموما هز

 .داشته باشند یمال نهی دانشگاه هز یادار  یها  نهی کتاب و هز یدالر برا  ۱۵۰تا  ۱۰۰ دی هر ترم حدودا با انی دانشجو

 خواهد بود.  انی دانشجو یدرمان  مه ی ب  یها نهی هز زی دالر ن  ۵۰تا  ۴۰ نی ب  انهی سال

حد تصورتان  یش از ارغ التحصیلی را ب شده و هزینه های تحصیلی و ف  حذف ترکیه  در ل آنالینشده در تحصی هزینه های ذکر   متما 
وده و  ا را کسب نمبا به صرفه ترین هزینه ممکن مدرک دانشگاه های تراز برتر دنی کاهش می دهد. با این روش شما قادر خواهید بود 

 وارد بازار کار شوید. 



 

 در ترکیهآخرین اخبار تحصیل آنالین 

 

 دانشگاه های ترکیه  معتبر ترین

 Hacettepe üniversitesi    دانشگاه حاجتتپه

دانشگاه در   نی ا کی شد. بر اساس عملکرد آکادم س ی در شهر آنکارا تاس ۱۹۶۷است که در سال  هی مهم ترک ی دولت  ی از دانشگاه ها یکی 
  نی ا ی مرکز پزشک زبانی از آنها در آنکارا است که م یکی است که  س ی دو پرد ی قرار دارد. دارا هی ترک  ی پزشک یرتبه اول دانشگاه ها

  ،یمهدس ، یاقتصاد یدانشکده ها ی هر واقع شده است که دارامرکز ش ی لومتری ک ۱۳در    Beytepeآن در  گری د سی دانشگاه و پرد
 است.  هی علوم پا ،یبدن  تی ترب  با،ی ز یهنرها ات،ی حقوق، ادب 

 Orta-dtekniküniversitesi    دانشگاه اودتو

  ی و علم یقات ی مرکز تحق یکه دارا  انهی دانشگاه خاورم نی باشد و به عنوان بهتر یم ه ی ترک یدانشگاه ها نی از بهتر یکی دانشگاه  نی ا
انجام   قات ی باشد. آموزش و تحق ی م کای آموزش و پرورش آمر دیی دانشگاه تنها دانشگاه مورد تا نی ا نی است، شناخته شده است. همچن 

 .باشد یم  یسی آموزش انگل یاست و زبان رسم یو علوم مهندس  هی علوم پا نهی در زم شتری دانشگاه ب  نی شده در ا

 Istanbul teknik üniversitesi  توی دانشگاه ا

  یو هنر م ی در علوم، فنآور شرو ی پ  ،یالملل نی دانشگاه ب  ک ی  توی شد. دانشگاه ا  سی در شهر استانبول تاس ۱۷۷۳در سال  توی ا دانشگاه
 .باشد یم یسی رشته ها انگل شتری باشد. زبان آموزش در ب 

 

 طرفا جنبه تحصیلی دارد. ر،  نامی کشوغالمی شطرنج باز  رت آرین مهاج

 .کرده است جادی ا  یمجاز  ی را در فضا  یادی ز ی ا سر و صدا روزه نی ا رانی از ا گری باز دشطرنج ک ی با عنوان مهاجرت  یخبر

  یهابازتاب  یاقدام او دارا   نی کرد که ا یخوددار  یست ی ون ی صه  می سوئد از رقابت با ورزشکار رژ لتونی در مسابقات ر یغالم نی آر
  یبرا ین ی افتخارآفر یهمه تالشش برا نی استاد بزرگ شطرنج گفت: آر ی غالم نی پدر آر در داخل  و خارج از کشور بود.  یمختلف

 .گرددی زود برم یلی است و خ ل ی تحص یمدت کوتاه و برا یتنها برا ه ی است و رفتن او به ترک رانی ا ی و سربلند یاسالم رانی ا

  یهاو ارزش  یاسالم رانی شان داد که ا امتناع کرد و ن  یست ی ون ی صهم ی از رژ یفی با حر ییاروی از رو یالمللنی گفت: در مسابقات ب  یو
و    داری د ی رهبر انقالب اسالم  یاخامنه  هللات ی هم با حضرت آ لی دل  نی برخوردار است و به هم ییاو از ارزش باال ینظام و انقالب برا 

 قرار گرفت.   شانی ا ری تقد دوگو کرد و مورگفت


