
التحصیالن با اتمام کدامند؟ این سؤالیست که بسیاری از فارغ ها برای مهاجرت تحصیلیترین آزمونمهم
های پرسند. شاید برای بسیاری از همراهان جالب باشد که بدانند اکثر آزموندوره تحصیل از خودشان می

های تر هستند. درست است که تمامی آزمونالمللی ورود به دانشگاه، از کنکور سراسری ایران راحتبین
ها به ندرت ها و درجه سختی سواالت آنشوند، اما مفاد این آزمونبه زبان انگلیسی برگزار میالمللی بین

رسد. با گفتن این مطلب به یک نتیجه مهم نیز به سختی سواالت تخصصی کنکور سراسری ایران می
ها آزمون ترینرسیم، داشتن دانش زبان انگلیسی در حد متوسط و باالتر، از الزامات موفقیت در مهممی

 .برای مهاجرت تحصیلی است

های مهم برای مهاجرت تحصیلیآزمون  

توان بر اساس کیفیت آزمون و اعتبار موسسه برگزار ها برای مهاجرت تحصیلی را میترین آزمونمهم
ها در تمام دنیا یکسان است و داوطلبان کننده طبقه بندی کرد. رتبه بندی و درجه اهمیت این آزمون

ها شرکت کنند. دانستن اعتبار و هدف هرکدام از د با مدرک دیپلم تقریبا در تمامی این آزمونتواننمی
مهمترین آزمونها برای مهاجرت تحصیلی از الزامات موفقیت در مهاجرت تحصیلی است. اگر متقاضی 

 .از طریق دانشجویی هستید، تا انتهای این مقاله را بخوانید مهاجرت به ترکیه

های مهم برای مهاجرت تحصیلی، و هدف و نحوه اجرای هرکدام را خدمت در ادامه لیستی از آزمون
کنیمهمراهان معرفی می . 

  YOS مهاجرت تحصیلی با آزمون

های ترکیه برای داوطلبان ساده بگوییم، آزمون یوس همان کنکور یا آزمون ورودی دانشگاه اگر بخواهیم
ها برای مهاجرت تحصیلی همین آزمون یوس است. این ترین آزمونخارجی است. در واقع یکی از مهم

ن آزمون مفاد درسی دوره دبیرستان و حتی دوره راهنمایی ایران را مورد سنجش قرار داده و به زبا
شود. هر دانشگاهی ممکن است آزمونانگلیسی برگزار می  YOS  متفاوتی داشته باشد، پس بهتر است قبل

تان را از سایت دانشگاه مشاهده کنیداز هر کاری، نمره مورد قبول دانشگاه مورد عالقه . 

وپایی های ارالمللی است که در کشور ترکیه و دیگر دانشگاهیک مدرک معتبر بین YOS مدرک آزمون
های به باال است و برای ورود رشته پزشکی دانشگاه 50اعتبار باالیی دارد. نمره قبولی در این آزمون 

به باال را نیاز خواهید داشت. الزم است خدمت همراهان عزیز برسانیم که آزمون  90ترکیه، نمره  1سطح 
سی متوسط به باال قادر خواهید تر است. با داشتن سطح زبان انگلییوس از کنکور سراسری ایران راحت

 .بود نمره خوبی از این آزمون کسب کنید

یکی از الزامات است. عالوه بر این، برای  YOS داشتن مدرک آزمون برای مهاجرت تحصیلی به ترکیه
کنند هم، مدرکهای دیگر دانشجو پذیرش میهای دیگر که با مدارک و آزمونبسیاری از دانشگاه  YOS 

آیدیک رزومه خوب به حساب می . 

https://yosland.org/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%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%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/


 

 برای چند کشور اعتبار دارد؟  SAT آزمون

و به معنی آزمون استعداد  "Scholastic Assessment Test" در واقع مخفف عبارت SAT واژه
شود. آزمونتحصیلی است که یک آزمون پذیرش دانشجو در سطح جهانی محسوب می  SAT  یک آزمون

توسط موسسه کالج برد آمریکا طراحی شد. شرکت در  1926استاندارد و جهانی است و اولین بار در سال 
های معتبر در توانند برای ورود به دانشگاهور خاصی نیست و همه میاین آزمون محدود به رشته و کش

ترکیه برای تعیین سطح علمی داوطلبان برای ورود  SAT به طور کلی آزمون .این آزمون ثبت نام کنند
شودبه مقطع کارشناسی استفاده می . 

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید برای مشاهده بهترین کشور برای تحصیل پزشکی

ا هردو، بعضی فقط هبطور کلی، دو نوع آزمون ست جنرال و موضوعی وجود دارد که بعضی از دانشگاه
بار در سال  7-6کنند. این آزمون تقریبا جنرال و برخی فقط مدرک آزمون موضوعی را درخواست می

شود و مفاد امتحانی آن خواندن و نوشتن انگلیسی، هوش و ریاضیات است. هر دانشگاهی برگزار می
باشد، پس داوطلبان در انتخاب ممکن است نمره متفاوتی برای ورود بخواهد و تاریخ برگزاری آن متفاوت 

تا  400کنند دقت الزم را به خرج دهند. نمره آزمون ست از مرکز آزمون ست و دانشگاهی که انتخاب می
متغیر است 1600 . 

 MFP مهاجرت تحصیلی در رشته پزشکی با آزمون

https://yosland.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


« پزشکیبرنامه زیرساخت »و به معنی  "Medical Foundation Program" این واژه مخفف عبارت
المللی پزشکی است که در پایان دوره تحصیالت دبیرستان از یک آزمون بین MFP است. آزمون

مندان به شود. از نام این آزمون مشخص است که مخصوص عالقهها اخذ میداوطلبان ورود به دانشگاه
های اههای پزشکی دانشگهای پزشکی و پیراپزشکی است. این آزمون برای تحصیل در رشتهرشته

 .کشورهای بریتانیا و اروپا شکل گرفته است

های معتبر اروپا را داشته باشید که های معتبر دنیا بایستی یکی از مدارک آزمونبرای ورود به دانشگاه
های پزشکی، برای رشته MFP هاست. دوره پری مدیکال مشابه به یک دوره یک یکی از این آزمون

است که در آن دروسی مانند زیست شناسی، شیمی، فیزیولوژی،  ساله پیش دانشگاهی تخصصی پزشکی
شود که متقاضیان هرساله شود. این آزمون در کشور ترکیه هم برگزار میآناتومی و ریاضیات تدریس می

توانند در این آزمون ثبت نام کنندمی . 

های پزشکی ایتالیا با آزمونتحصیل در رشته  IMAT 

آزمون »و به معنی  "International Medical Admissions Test" مخفف عبارت IMAT واژه
ها برای مهاجرت تحصیلی آزمونترین آزموناست. یکی دیگر از مهم« المللی پذیرش پزشکیبین  IMAT 

است. این آزمون برای افرادی طراحی شده است که قصد تحصیل در رشته پزشکی در ایتالیا و دیگر 
ون آیَمت زیر نظر وزارت تحقیقات و آموزش ایتالیا و مرکز ارزشیابی کشورهای اروپایی را دارند. آزم

توانید مراکز شود. برای ثبت نام در این آزمون در هر موقع از سال میکمبریج انگلستان برگزار می
خواهید در آزمون ثبت نام کنیدبرگزار کننده را جستجو کرده و هر چندبار که می . 

سوال تشکیل شده است که متقاضیان برای هر پاسخ درست مثبت  60از چهار بخش و  IMAT آزمون
نمره کسب خواهند کرد. این چهار بخش شامل فیزیک و  0.5نمره و برای هر پاسخ غلط منفی  1.5

ریاضی، زیست شناسی، شیمی، و استدالل و اطالعات عمومی تشکیل شده است. نمره ماکس این آزمون 
در نظر گرفته شده است 20ه و حداقل نمره برای انتخاب رشت 90 . 

ترین مدرک برای مهاجرتمهم IELTST آزمون  

و به  ”International English Language Testing System“ برگرفته از عبارت IELTS واژه
است. آیلتس یک آزمون بریتانیایی است و هم ردیف با « یابی زبان انگلیسیالمللی ارزشنظام بین»معنی 

قرار دارد. این آزمون هرساله چند بار توسط دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی تافل آمریکایی 
شودبریتانیا و مرکز آیلتس برگزار می . 

ها برای مهاجرت تحصیلی آزمونترین آزمونیکی از مهم  IELTS به باال، در  6.5 است. با داشتن نمره
های خاص نمره شد، گرچه برای مقاطع و دانشگاه های انگلیسی زبان پذیرش خواهیدبسیاری از دانشگاه
 .باالتری نیاز است



 

 مدارک الزم برای مهاجرت تحصیلی

های های معتبر خارج از کشور، عالوه بر ثبت نام در آزمونمتقاضیان عزیز برای تحصیل در دانشگاه
همه بر عهده مهم برای مهاجرت تحصیلی، احتیاج به یک سری مدارک هم دارند. تهیه این مدارک 

تواند تا حدودی متفاوت باشد. اما مدارکی داوطلب است و مدارک مورد نیاز هر کشور و هر دانشگاه می
 :که به طور معمول برای مهاجرت نیاز دارید به شرح زیر است

 ترجمه و اصل آخرین مدرک تحصیلی )دیپلم و پیش دانشگاهی( ��

ا از تحصیل در اروپا(نامه )متنی کوتاه در مورد هدف شمانگیزه ��  

المللیهای بینمدارک زبان و آزمون ��  

 نامه تائیدیه یا پذیرش دانشگاه مورد نظر ��

های پژوهشی و علمی(ای از فعالیتنامه قوی )رزومهرزومه و معرفی ��  

 اصل گذرنامه متقاضی ��



 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا تحصیلی برای آقایان ��

ها برای مهاجرت تحصیلیگاهترین دانشمهم  

ترین مراحل مهاجرت تحصیلی انتخاب چند دانشگاه برای مقصد است. علت اینکه یکی دیگر از مهم
عرض کردیم چند دانشگاه برای این است که هنگام ارسال مدارک و اپالی برای مهاجرت تحصیلی، بهتر 

ر نظر داشته باشید و مدارک الزم را برای است دو یا سه دانشگاه که رشته مورد عالقه شما را دارند زی
جایی که زمان پاسخگویی به اپالی داوطلبان گاهی طوالنی است، با ارسال هرسه ارسال کنید. از آن

ترین توانید شانس پذیرش خود را افزایش دهید. بعالوه برای شرکت در مهممدارک به چند دانشگاه می
ها و مدارک خواسته شده هرکدام را مرور د تا لیست دانشگاهها برای مهاجرت تحصیلی نیاز داریآزمون

 .کنید

هستید، بهتر است قبل از هرچیز نگاهی به  کشور ارزان برای مهاجرت تحصیلی اگر به دنبال یک
های زندگی و شرایط کار در کشور مقصد با ویزای دانشجویی بیاندازیدهزینه . 

توانید باقی مدارک را ها برای مهاجرت تحصیلی و اخذ مدرک آن میترین آزمونبا شرکت در یکی از مهم
و به دانشگاه مقصد ارسال کنید. دقت داشته باشید که انتخاب دانشگاه مقصد را باید در مرحله جمع کرده 

دهید مالک سنجش شما برای ورود به آن دانشگاه انتخاب آزمون انجام داده باشید. چرا که آزمونی که می
با مدرککند و دانشگاه آنکارا دانشجو پذیرش می YOS است. مثال دانشگاه استانبول با مدرک  SAT ،

ها را هم بر پس اگر مثال متقاضی دانشگاه استانبول هستید، باید در آزمون یوس شرکت کنید و باقی دانشگاه
 .همین اساس انتخاب کنید

های زندگی امری است که داوطلبان هنگام انتخاب هزینه شهریه احتمالی )در صورت وجود( و هزینه
داشته باشند. مثال کشورهای آمریکا و انگلیس از نظر کیفیت کشور و دانشگاه مقصد باید بدان توجه 

آموزشی در رتبه اول و دوم قرار دارند، اما هزینه زندگی در این کشورها بسیار باالست و داوطلبان 
 .ممکن است با مشکل مواجه شوند

https://yosland.org/10-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
https://yosland.org/10-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

ی مهاجرت در عوض کشورهای بسیاری هستند که هوای دانشجویان خارجی و مهاجر را دارند و هزینه کل
تر است و گرفتن ویزای آن کشور برای ادامه تحصیل به اندازه تحصیلی در این کشورها بسیار معقول

های به نسبت برد. کشور ترکیه از آنجایی که نیاز به اخذ ویزا ندارد و هزینهویزای انگلیس زمان نمی
تری دارد، مقصد بسیاری از داوطلبان ایرانی استپایین .  

های بعدی این لیست هستند. برای اخذ پذیرش غال، ایتالیا، کانادا و استرالیا نیز در رتبهکشورهای پرت
ترین های هر کدام از این کشورها نگاهی به مدارک خواسته شده هر دانشگاه بیاندازید و لیست مهمدانشگاه
ه ثبت نام کنیدها برای مهاجرت تحصیلی را بررسی کنید، تا در آزمون مخصوص به همان دانشگاآزمون . 

ها برای مهاجرت تحصیلی در کشورهای ترکیه و ایتالیا در باال ذکر شد. اما با داشتن ترین آزمونمهم
المللی معتبر های دیگر هم دارید، چون یک مدرک بینمدرک هرکدام شانس خوبی برای پذیرش در دانشگاه

کافی به نظر  YOS داشتن مدرک دیپلم و نمره قابل قبول دارید. مثال برای دریافت ویزای تحصیلی ترکیه
قصد داردرسد، اما این مورد بستگی به شرایط دانشگاه ممی . 

ها برای مهاجرت تحصیلیترین آزموناخبار پیرامون مهم  

های خارجی در دوران کروناشرایط تحصیل در دانشگاه  

https://yosland.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


در دورانی که شیوع ویروس کرونا شرایط ویزا و مهاجرت تحصیلی و غیر تحصیلی را پیچیده کرده 
کنند، پذیرش دانشجو و شروع ترم میهای خارجی که دانشجوی غیربومی جذب است، بسیاری از دانشگاه

اند. خبر خوب این است که مدت زمانی که شما به تحصیلی به صورت آنالین را در دستور کار قرار داده
شوید، جزو مدت زمانی که عنوان دانشجوی آن دانشگاه از ایران به صورت آنالین در کالس حاضر می

کند که از ایران به شود. پس فرقی نمیپر کنید محاسبه میدر خاک آن کشور برای ویزا و اقامت دائم باید 
صورت آنالین در کالس دانشگاهی در کانادا حاضر شوید، زمانی که در ایران هستید هم جزو مدت زمان 

 .حضور شما در خاک آن کشور محاسبه خواهد شد

دت زمان حضور شما خبر دیگر این است که مدت زمانی که منتظر پاسخ درخواست ویزا هستید هم جرو م
ماه شوید، با  8در خاک آن کشور محاسبه خواهد شد. پس اگر موفق به اخذ ویزای تحصیلی بعد از مثال 

 .شروع حضور شما در خاک آن کشور، هشت ماه اقامت در دفترچه اقامت شما ثبت شده است

هاجرت تحصیلی ترین کشورها برای مدر سال جاری و سال گذشته کشورهای ترکیه و کانادا محبوب
اند. برای مهاجرت تحصیلی به یک کشور ایرانیان بودند. پس از آن کشورهای استرالیا، ایتالیا و قبرس آمده

ها برای مهاجرت ترین آزمونباید موارد زیادی را در نظر داشته باشید، تهیه مدارک و اخذ مدرک مهم
هید. مثال کشور استرالیا از نظر سطح رفاه و تحصیلی تنها بخشی نیست که باید در آن دقت نظر به خرج د

تر از کشورهایی چون ترکیه و آمریکا و ایتالیا عمل امکان تبدیل ویزای تحصیلی به کاری بسیار راحت
های پزشکی و پرستاری، جذب شما در بازار کار کند. بعالوه داشتن مدرک تحصیلی مربوط به رشتهمی

کنداسترالیا را تقریبا تضمین می . 

  خالصه مطلب

شوند و یا تحصیل خود را به اتمام بسیاری از دانشجویانی که به پایان دوره تحصیلی خود نزدیک می
های معتبر و مطمئن برای مهاجرت تحصیلی هستند. یکی از مواردی که اند، هرساله به دنبال راهرسانده

است. در  ها برای مهاجرت تحصیلیمونترین آزمهماین داوطلبان باید به آن دقت کنند، اخذ مدرک یکی از 
ها در های مهم برای مهاجرت تحصیلی بررسی شدند. بسیاری از این آزمونمتن مقاله برخی از آزمون

ها برای ترین آزمونشود که از طریق موسسه یوسلند قادر خواهید بود در مهمکشور ترکیه برگزار می
زمون آماده کنیدمهاجرت تحصیلی ثبت نام کرده و خود را برای آ . 

های معتبر ما در موسسه یوسلند آماده خدمت رسانی به هموطنان در زمینه ارسال دانشجو به دانشگاه
ها برای مهاجرت تحصیلی ترین آزمونخارجی و آماده سازی داوطلبان برای کسب نمره عالی در مهم

 .هستیم
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