
ذهن بسیاری از عالقمندان به تحصیل در این کشور را به خود مشغول  خرید صندلی در دانشگاه های ترکیه

کند زیرا تحصیل در کشور ترکیه گزینه مناسبی است و هزینه زندگی دانشجویی آن در مقایسه با کشورهای می

امه اروپایی دیگر کمتر است. همچنین به دلیل بین المللی بودن مدرک دانشگاه های این کشور امکان اشتغال یا اد

  .تحصیل در بسیاری از کشورهای دنیا برای فارغ التحصیالن دانشگاه های ترکیه فراهم می باشد

و نیمه  عالوه بر این در ترکیه کنکور سراسری کشوری وجود ندارد و هر یک از دانشگاه های دولتی، خصوصی

 -ورت ترمی اییز و بهار به صخصوصی آن از طریق برگزاری آزمون های جداگانه دانشجویان خود را در دو ترم پ

مورد بررسی  واحدی پذیرش می کنند. بنابراین در این مقاله قصد داریم پذیرش در دانشگاه های کشور ترکیه را

 .قرار دهیم

 .کلیک کنید تجربه تحصیل در ترکیهبرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد 
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 [caption/]شرایط خرید صندلی در دانشگاه های ترکیه
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 مدارک الزم برای تحصیل در کشور ترکیه

  :ضروری برای پذیرش و تحصیل در دانشگاه های کشور ترکیه به شرح زیر هستندمدارک الزم و 

 کارشناسی( مدرک قبولی در آزمون ورودی دانشگاه مورد نظر مدرک ترجمه شده دیپلم دبیرستان )برای مقطع

 مدرک ترجمه شده پیش دانشگاهی )برای مقطع کارشناسی(

 اسبه معدل تا رسیدن به حد نصاب(ریز نمرات دبیرستان )برای مقطع کارشناسی و مح

 مدرک قبولی در آزمون ورودی دانشگاه مورد نظر  

 )مدرک ترجمه شده دیپلم دبیرستان )برای مقطع کارشناسی 

 )مدرک ترجمه شده پیش دانشگاهی )برای مقطع کارشناسی 

 )ریز نمرات دبیرستان )برای مقطع کارشناسی و محاسبه معدل تا رسیدن به حد نصاب 

 ترک زبان )در  مه مدرک زبان انگلیسی آیلتس، تافل، تومر یا دیپلم زبان ترکی برای دانشگاه هایترج

 صورت لزوم(

 رسید پرداخت هزینه های پذیرش 

 فرم درخواست پذیرش از دانشگاه 

 )ترجمه رزومه تحصیلی، پژوهشی یا شغلی مرتبط )برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 

 یلی کارشناسی )برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(ترجمه ریز نمرات مدرک تحص 

 مدارک خواسته شده در سایت دانشگاه 

 )معرفی و توصیه نامه دو استاد )برای مقطع دکتری 

 کلیک کنید پذیرش دانشجو بدون آزمون ترکیهرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد ب

 زم برای اخذ ویزای تحصیلیمدارک ال

یلی دریافت در صورتی که فرد متقاضی در یکی از دانشگاه های کشور ترکیه قبول شود می بایست ویزای تحص

 :زیر هستند کند. برای این کار باید مدارک الزم را به سفارت ترکیه ارائه دهد. این مدارک شامل موارد

 گواهی تمکن مالی متقاضی 

 اصل و کپی پاسپورت معتبر با اعتبار الزم 

 رسید پرداخت هزینه های ویزا 

 گواهی سوء پیشینه 

https://yosland.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://yosland.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


 گواهی سالمت 

 عکس پرسنلی سه در چهار 

 بیمه درمانی 

 نامه پذیرش از دانشگاه 

 [caption id="attachment_1587" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تحصیل در ترکیه

 

 شرایط الزم برای تحصیل در کشور ترکیه 

هار سال تحصیل در کشور ترکیه در دوره کارشناسی چهار سال، دوره کارشناسی ارشد دو سال و دوره دکتری چ

دهد. زبان مورد تدریس دانشگاه های این کشور به طور معمول ترکی از زندگی دانشجویان را به خود اختصاص می

  .شوندها آلمانی و فرانسوی نیز تدریس میلیسی هستند اما در برخی از این دانشگاهو انگ

اولین شرط پذیرش، شرکت در آزمون های ورودی  پذیرش دانشجو در این کشور دو بار در سال انجام می گیرد و

پس از آن در تاریخی که  و نمایند انتخاب را خود نظر مورد دانشگاه باید  دانشگاه هاست. برای این کار دانشجویان



شود در یکی از آزمون های مورد تایید آن دانشگاه شرکت کرده و نمره قبولی کسب توسط دانشگاه معین می

 .نمایند و عالوه بر این مدرک معتبر زبان نیز داشته باشند

ود را خیرش البته برخی از دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه بر اساس معدل و سوابق تحصیلی فرد متقاضی پذ

دهند و مالک این دانشگاه ها مدرک زبان معتبر و مدرک تحصیلی دارای اعتبار است که حد نصاب انجام می

نها از طریق یک تپذیرش در آن دانشگاه را داشته باشد. متقاضیان این گونه دانشگاه ها آزمون ورودی نمی دهند و 

موضوع می توانید از  ب اطالعات تخصصی بیشتر در اینکند برای کسموسسه یا دپارتمان داخل کشور اقدام می

 .مشاوران یوسلند کمک بگیرید. در ادامه آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه را معرفی می کنیم

 .کلیک کنید تحصیل در ترکیهرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد ب
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 [caption/]قبولی در دانشگاه های ترکیه
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 دانشگاه های ترکیه هزینه خرید صندلی در

 دانشگاه های دولتی

ر کنیم باید فک ۲۰۲۳ خرید صندلی در دانشگاههای ترکیه در رابطه با اینکه چقدر پول الزم است تا بتوانیم به

گاه ها رتبه های ر دانشگاه های دولتی این کشور امکان پذیر نمی باشد زیرا معیار این دانشبگوییم که این کار د

قرار  سطح علم و دانش متقاضیان خود را مورد سنجش SAT یا yos برتر علمی هستند و از طریق آزمون های

ت هزینه ریق پرداخمی دهند. بنابراین هیچ دانشگاه دولتی در این کشور وجود ندارد که بدون آزمون و از ط

 .دانشجوی خود را پذیرش کند

یستند. این نبه عبارت دیگر دانشگاه های دولتی و مطرح کشور ترکیه تنها با تالش به دست می آیند و خریدنی 

ها که تحت حمایت و نظارت دولت ترکیه ارائه می شوند خدمات خود را به صورت رایگان به دانشجویان دانشگاه

هریه بسته به و از دانشجویان اتباع خارجی شهریه اندک دریافت می نمایند البته این ش کنندترک عرضه می

ه آنکارا، آتاتورک دانشگاه و رشته قبولی متفاوت است. حاجت تپه آنکارا، قاضی آنکارا، دانشگاه استانبول، دانشگا

 .ور ترکیه هستندشهر ارزروم، اولوداغ شهر بورسا و غیره از جمله دانشگاه های معتبر دولتی کش

تماس  مشاوران یوسلندبا  خرید صندلی در دانشگاه های ترکیهدر صورت داشتن هر گونه سوال در مورد 

 .بگیرید

 دانشگاه های خصوصی

ر مقایسه دهای خصوصی بسته به رشته و دانشگاه مورد پذیرش متفاوت می باشد اما این شهریه  شهریه دانشگاه

انشجویان داین دلیل که دانشگاه های خصوصی برای تامین هزینه آموزش  های دولتی بیشتر است به با دانشگاه

 .کنند و هزینه آموزش دانشجویان آنها توسط خود دانشگاه تامین می گرددخود از دولت بودجه دریافت نمی

های خصوصی کشور ترکیه بدون آزمون ورودی و تنها از همانطور که پیش از این مطرح کردیم برخی از دانشگاه

ایند اما به طور طریق مدارک تحصیلی معتبر و گواهینامه های دارای اعتبار زبان، دانشجویان خود را پذیرش می نم

  .معمول دانشگاه های خصوصی ترکیه نیز برای متقاضیان خود آزمون ورودی برگزار می کنند

ها چنانچه فردی ین دانشگاهبا توجه به تعداد زیاد متقاضیان تحصیل در دانشگاه های خصوصی و سهمیه مشخص ا

قبول شود و مصاحبه آن دانشگاه را نیز با  yos همزمان در آزمون های ورودی دانشگاه های ترکیه نظیر آزمون

 خرید به مهاجرتی  موفقیت پشت سر بگذارد و فردی دیگر از طریق پرداخت هزینه به موسسات و شرکتهای

 .د، احتمال موفقیت، بیشتر با فرد دوم خواهد بوداقدام نمای ۲۰۲۳ ترکیه دانشگاههای در صندلی

https://yosland.org/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://yosland.org/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/


پیشنهادهای  نکته قابل توجه اینکه اگر به پذیرش در دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه عالقمند باشید روزانه 

کنند که با اعتماد به برخی از آنها گاهی ممکن است جالب و آفرهای متنوع بیشماری نظر شما را به خود جلب می

ابراین قبل از شوید و بدون کمک گرفتن از افراد باتجربه، سرمایه و زمان خود را از دست بدهید. بندچار مشکل 

 .هر کار با مشاوران یوسلند تماس گرفته و مشاوره دریافت نمایید

ای دانشگاه خصوصی کوچ یکی از معتبرترین دانشگاه های خصوصی ترکیه است که هر سال در رتبه بندی ه

ی معتبر کشور اه های ترکیه دارای باالترین رتبه ها می باشد . همچنین از دانشگاه های خصوصجهانی بین دانشگ

 .ترکیه می توان سابانجی، بیلکنت، بیلگی، باهچه شهیر، آتلیم و غیره را نام برد
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 [caption/]تحصیل در دانشگاه های ترکیه

 .کلیک کنید معدل دانشگاه های ترکیه با شرطبرای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد 

 

 معرفی آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه

 متفاوت هستند. یو دانشگاه فرد متقاض یلیبا توجه به رشته تحص هیترک یدر دانشگاه ها یورود یآزمون ها

https://yosland.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/


 yos یورود آزمون

 yos خی از که مختص دانشجویان بین المللی است به زبانهای ترکی و انگلیسی برگزار می شود اما در بر

 .گزار می گرددهای فارسی و عربی نیز برهای کشور ترکیه این آزمون به زباندانشگاه

و پنج  یو هوش هستند و س یمورد از آن مربوط به اطالعات عموم ۴۵باشد که  یسوال م ۸۰ یدارا yos آزمون

های بیشتری آن را معیار پذیرش تر است و دانشگاهفراگیر آزمون این .دهدیم لیتشک یاضیمورد از سواالت آن را ر

 گیردنمره متفاوتی را در نظر می yos خود قرار می دهند البته هر دانشگاه برای قبولی در آزمون 

 SATیآزمون ورود 

ن دشوارتر شود سطح آ یخارج از کشور برگزار م یو دانشگاه ها یمقطع کارشناس رشیپذ یبرا شتریآزمون ب نیا 

 شود. یم ادین از آ ریکانادا و غ س،یانگل کایآمر یهادر دانشگاه رشیبوده و به عنوان آزمون استاندارد  پذ yosاز 

آزمون  نیر اد یبه قبول ازین yosمعموالً عالوه بر آزمون  هیترک یدر دانشگاه ها یپزشک یرشته ها لیتحص یبرا

الک مرا  SATنمره آزمون  یپزشک یرشته ها انیمتقاض رشیپذ یحاجت تپه هم برا یهست. دانشگاه پزشک زین

 .دهدیخود قرار م

شش بار در  SATشده اند.آزمون  لیهستند و از چهار قسمت تشک ای نهیآزمون به صورت چند گز نیا سواالت

 یآزمون را دروس اختصاص نیآن پنج سال است. چهار قسمت سواالت ا جهیگردد که مدت اعتبار نت یسال برگزار م

 حیخواندن و نگارش صح یها رتآمار و هندسه و مها ات،یاضیر ،یسیرشته مورد نظر، نگارش و درک مطلب انگل

 .ستین یها اجباراز دانشگاه یبه سواالت قسمت چهارم در بعض ییداده اندکه پاسخگو لیتشک

 ALES یآزمون ورود 

می  هیکشور ترک یدولت یدر دانشگاه ها یارشد و دکتر یکارشناس انیدانشجو رشیمختص پذکه آزمون  نیا 

مورد  ۵۰که  استعدد  ۱۰۰آزمون  نیشده است. تعداد سواالت ا لیتشک یو کالم یاز دو قسمت محاسبات باشد

 هستند. یمحاسبات گریمورد د ۵۰و  یآن عموم

 TOMERیورود آزمون

 یترک زینآن زبان  بنابراین شود یمحسوب م هیزبان کشور ترک یترک یورود به دانشگاه ها ازین شیآزمون پ نیا 

 یشود م رفتهیکنند، پذ یم سیتدر یسیکه به زبان انگل ییبخواهد در دانشگاه ها یاست و چنانچه فرد متقاض

و روزانه  یآزمون به صورت هفتگ نیا نکهیاتافل شرکت کرده و قبول شود. نکته قابل توجه  یدر آزمون ها ستیبا

 باشد. یو اعتبار مدرک آن از شش ماه تا دو سال م شودیبرگزار م هیترک یدر دانشگاه ها
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 [caption/]پذیرش در دانشگاه های ترکیه

 

 .کلیک کنید مهاجرت تحصیلی به ترکیهت بیشتر در مورد برای مشاهده اطالعا

 خالصه مطلب

کنکور سراسری  توجه دانشجویان ایرانی قرار گرفته است زیرا در ترکیهمدتی است که تحصیل در کشور ترکیه مورد 

داگانه کشوری وجود ندارد و دانشگاه های دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی آن از طریق برگزاری آزمون های ج

 .احدی پذیرش می کنندو -دانشجویان خود را در دو ترم پاییز و بهار به صورت ترمی 

https://yosland.org/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://yosland.org/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


خصوصی ترکیه پذیرش دانشجو را بدون آزمون ورودی انجام می دهند و مالک پذیرش بسیاری از دانشگاه های 

آنها داشتن مدرک معتبر زبان و معدل باالی تحصیلی است. اما به طور معمول بیشتر دانشگاه های خصوصی ترکیه 

های  در دانشگاهبرای متقاضیان خود آزمون ورودی برگزار می کنند که با توجه به تعداد زیاد متقاضیان تحصیل 

خرید صندلی خصوصی این کشور و سهمیه معین این دانشگاه ها احتمال موفقیت بیشتر با فردی است که به 

 .اقدام کرده باشد ۲۰۲۳ در دانشگاه های ترکیه

 yos همانطور که به طور مفصل در این مقاله توضیح دادیم دانشگاه های دولتی این کشور از طریق آزمون های

جویان خود را پذیرش کرده و پس از کسب حد نصاب نمره قبولی از طریق مصاحبه تصمیم نهایی را دانش sat و

در مورد پذیرش فرد متقاضی اتخاذ می نمایند. نکته قابل توجه اینکه هزینه دانشگاه های دولتی و اعتبار مدارک 

دانشگاههای خصوصی این کشور  آن بیشتر از دانشگاه های خصوصی می باشد اما این بدان معنی نیست که مدارک

از دانشگاه های خصوصی معتبر کشور ترکیه می توان کوچ، سابانجی، بیلکنت، بیلگی، باهچه  !فاقد اعتبار هستند

 .شهیر، آتلیم و غیره را نام برد
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