
 ی% قبول96{ رانی}کالس سراسر ا 2023 وسیازمون  یامادگ

ازمون یوس، امروزه مورد توجه بسیاری از عالقمندان به ادامه تحصیل در کشور ترکیه قرار گرفته است. اما باید 
بگوییم قبولی در این ازمون انقدرها هم که فکر می کنید ساده نیست و برای کسب نمره قابل قبول در ان حتما 

از جمله عوامل مهم برای کسب امادگی ازمون یوس  را کسب کرده باشید. امادگی ازمون یوسباید به اندازه کافی 
 .داشتن مهارت کافی در زبان ترکی و انگلیسی است زیرا سواالت این آزمون به دو زیان ذکر شده مطرح می شوند

اگر شما نیز یکی از افراد عالقمند برای تحصیل در کشور ترکیه هستید و می خواهید به طور قطع یکی از افراد 
این ازمون باشید توصیه می کنیم این مقاله را با دقت تا انتها مطالعه کرده و برای دریافت مشاوره قبول شده در 

ساعته از  24تماس بگیرید و به صورت  9099075307 جهت امادگی ازمون یوس از تلفن ثابت با شماره
 .کارشناسان یوسلند مشاوره دریافت نمایید

 آشنایی بیشتر با ازمون یوس ترکیه

می باشد.  «Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı» مخفف عبارت «YÖS» یوس ترکیه یا همان آزمون
ه های ترکیه مورد استفاده قرار می گیرد و این آزمون برای جذب و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگا

دانشگاه اختصاص های کشور ترکیه، طی آزمونی که به همان  دانشگاه یک آزمون مرکزی نیست بلکه هریک از 
 .دارد به جذب دانشجو می پردازند

شرکت  «ÖSS» الزم به ذکر است ازمون یوس مختص شهروندان کشور ترکیه نیست و این افراد باید در ازمون
  .کنند که مشابه کنکور سراسری کشور ایران است

درصد آن مربوط به  60 تا 50سوال است که  100تا  80به طور معمول تعداد سواالت آزمون یوس ترکیه بین 
درصد سواالت این ازمون را به خود اختصاص می  40تا  30سواالت هوش می باشد. سواالت ریاضی نیز حدودا 

  .دهند

. شوند می شامل را یوس آزمون سواالت درصد 15 تا 10 حدود در چیزی هندسه سواالت در کنار موارد فوق هم
 .ساعت است 2ازمون یوس یان ذکر است زمان پاسخ دهی به سواالت شا

  

 .کلیک کنید کنکور یوس در ایرانبرای دریافت اطالعات بیشتر در مورد �🁈� 

 

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/


 

 د کرد؟برای کسب امادگی ازمون یوس چه بای

به دو روش انجام می شود. روش اول شرکت در کالس ها و دوره های  امادگی ازمون یوسبه طور کلی، کسب 
آموزشی موسسات موجود در سطح کشور است. روش دوم نیز مربوط به شرکت در کالج های کشور ترکیه می 

  .باشد

کشور ترکیه ریسک باالیی دارد زیرا  الزم به ذکر است کسب امادگی ازمون یوس از طریق شرکت در کالج های
اموزش این کالج ها به زبان ترکی است و ممکن است فرد متقاضی را در فهم درست سواالت با مشکل مواجه نماید 
به خصوص که سواالت ازمون یوس به دلیل اینکه مربوط به ریاضیات، هوش و هندسه هستند به خودی خود 

 .پیچیده به نظر می رسند

 

 

 



 برای چه کسانی مناسب است؟ 2023ی ازمون یوس دوره امادگ

تمامی افرادی که عالقمند به تحصیل در رشته های مختلف مقاطع تحصیلی در کشور ترکیه هستند می توانند در 
شرکت کنند. از جمله این افراد می توان به دانش آموزان فارغ التحصیل دوره  2023دوره امادگی ازمون یوس 

  .اهی رشته های علوم تجربی یا ریاضی و فیزیک اشاره کرددبیرستان و پیش دانشگ

سال که می خواهند  18به عبارت دیگر باید بگوییم شرکت در دوره امادگی ازمون یوس به کلیه افراد باالی 
تحصیالت خود را در کشور ترکیه ادامه دهند توصیه می شود تا از طریق اساتید با تجربه برای شرکت در ازمون 

 .یوس آمادگی کامل را به دست آورندنهایی 

 

 .کلیک کنید زمان ثبت نام آزمون یوسبرای دریافت اطالعات بیشتر در مورد �🁈� 

 

 

https://yosland.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://yosland.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/


 نحوه برگزاری دوره امادگی ازمون یوس به چه صورت است؟

به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق آموزشگاه ها و موسسات داخل و خارج  2023دوره امادگی ازمون یوس 
کشور برگزار می گردد. همچنین کالس های این دوره به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی هستند و به 

 .قابل برگزاری می باشندصورت فشرده یا عادی 

 بررسی هزینه دوره امادگی ازمون یوس

 در کننده شرکت نفرات تعداد دیگر عبارتی به عوامل مختلفی در هزینه دوره امادگی ازمون یوس تاثیر می گذارند.
 شهریه تعیین در مهم عوامل از یکی باشد گروهی یا خصوصی نیمه خصوصی، صورت به دوره اینکه یعنی کالس

  .هاست کالس این

از طرفی نوع برگزاری دوره نیز اهمیت دارد و معموال هزینه ثبت نام در دوره های حضوری بیشتر از دوره های 
  .مجازی و غیر حضوری است

برای تعیین هزینه الزم برای ثبت نام در این دوره ها باید به محل برگزاری دوره امادگی ازمون یوس هم توجه کرد 
 .ه در داخل کشور برگزار می شوند عموما به هزینه کمتری نیاز دارندچراکه دوره هایی ک

عالوه بر این عوامل تعداد جلسات دوره نیز از عوامل تعیین کننده هزینه دوره امادگی ازمون یوس به حساب می 
 .آیند

 

 .کلیک کنید تخمین رتبه آزمون یوسبرای دریافت اطالعات بیشتر در مورد �🁈�

 

https://yosland.org/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://yosland.org/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/


 

 2023اخبار پیرامون آزمون یوس 

 2023تاریخ برگزاری ازمون یوس  ✅

که سازمان یوک نام دارد تاریخ برگزاری آزمون براساس اطالعیه های منتشر شده از سوی وزارت علوم کشور ترکیه 
 آزمون این است ممکن شود می گفته البته. باشد می( 1401 ماه دی اواخر) ژانویه  ،2023یوس ترکیه در سال 

 .باشد 1402 سال ماه خرداد در آن بعدی نوبت احتماال که گردد برگزار نوبت دو در

 کشوربرگزاری آزمون یوس برای اولین بار در  ✅

گردد که کلیه متقاضیان  اسفندماه سال جاری برگزار می ۲۱آزمون یوس برای اولین بار در کشور ، در تاریخ 
اسفندماه نیز برای  11تا  9اسفند ماه فرصت دارند نام نویسی خود را انجام دهند. گفتنی است  8شرکت در آن تا 

اسفندماه نیز زمان ذریافت کارت ورود به  20الی  18تایید فرایند نام نویسی در نظر گرفته شده است. روزهای 
  .سه آزمون می باشدجل



به  ۱۱اسفندماه در ساعت  ۲۱ها و موسسات آموزش عالی کشور ترکیه،  الزم به ذکر است آزمون ورودی دانشگاه
 .اسفند به اطالع داوطلبان خواهد رسید ۲۹وقت ایران برگزار خواهد شد و نتایج آن در 

سازمان سنجش  "می باشد و تحت نظارتسال  ۲افزون بر این باید بگوییم اعتبار مدرک این آزمون به مدت 
و  ")به عنوان موسسه صاحب امتیاز آزمون(  T.C. MARDIN ARTUKLU دانشگاه"و  "آموزش کشور

  .برگزار خواهد شد (www.AmwajeAram.ir) توسط موسسه فرهنگی و هنری امواج آرام

 

 �� خالصه مطلب
در این مقاله در ارتباط با ازمون یوس که عالقمندان بسیاری دارد صحبت کردیم و گفتیم برای رسیدن به نمره 

 .را کسب کرده باشیدامادگی ازمون یوس قابل قبول در این ازمون حتما الزم است به اندازه کافی 

کردیم و به این نتیجه رسیدیم که  افزون بر این روش های رسیدن به امادگی الزم برای ازمون یوس را نیز بررسی
شرکت در دوره های امادگی ازمون یوس در موسسات و آموزشگاه های کشور بهتر از شرکت در دوره های موجود 

 .در کالج های کشور ترکیه است

https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/


 .در انتها نیز به این مسئله مهم پرداختیم که هزینه الزم برای شرکت در دوره های امادگی ازمون یوس چقدر است

امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد اما چنانجه شما همراهان گرامی در خصوص ازمون 
یوس و اماده شدن برای ان نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره دارید می توانید به صورت شبانه روزی از تلفن ثابت 

 .زموده مجموعه یولند ارتباط برقرار نماییدتماس بگیرید و با مشاوران کارآ 9099075307با شماره 

  

  

  

  

 


