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چشم انداز
افزایش تعداد دانشجویان خارجی که برای تحصیل به ترکیه می آیند. معرفی دانشگاههای ترکیه در خارج از کشور.

رسالت
معرفــی دانشــگاههای ترکیــه در خــارج از کشــور. بررســی امکانــات موجــود در ترکیــه جهــت خدمــات رســانی بــه دانشــجویان خارجــی، توســعه 
ی ایــن امکانــات و آگاهــی دهــی در خــارج از ترکیــه. بررســی و معرفــی فرصــت هــای شــغلی بــرای دانشــجویان خارجــی موجــود در ترکیــه بــا 

اولویــت دهــی بــه بخــش توریســم ســلامت. تــلاش در دفــاع از حقــوق دانشــجویان خارجــی و ارائــه ی مشــاوره هــای مــورد نیــاز.

اهداف
1. افزایش تعداد دانشجویان خارجی که جهت تحصیل به ترکیه می آیند و تبدیل ترکیه به مرکز آموزشی منطقه.

2. معرفی نهادهای آموزشی ترکیه در خارج از کشور.

3. کمک رسانی مالی و فرهنگی به دانشجویان مشغول به تحصیل در ترکیه در طول مدت تحصیل در ترکیه.

4. بررسی امکانات موجود در ترکیه جهت خدمات رسانی به دانشجویان خارجی و توسعه ی این امکانات.

ــه هایــی کــه  ــژه در زمین ــل بوی ــل پــس از اتمــام دوره ی تحصی ــه تحصی 5. فراهــم نمــودن شــرایط اســتخدام دانشــجویان خارجــی مشــغول ب
ــه محســوس مــی باشــد. کاســتی آن هــا در ترکی

6. فراهم نمودن شرایط الزم جهت حفظ ارتباط و همکاری با دانشجویان خارجی پس از اتمام دوره ی تحصیل.

ــن  ــا حضــور ای 7. فراهــم نمــودن شــرایط الزم جهــت اشــتراک دانشــجویان خارجــی در فعالیتهــای ورزشــی و برگــزاری تورهــای ورزشــی ب
دانشــجویان.

8. برگزاری فعالیت های خدماتی و دوره های آموزشی مختلف در زمینه های تخصصی برای فارغ التحصیلان.

9. اشتراک دهی در توسعه ی توریسم سلامت در خارج از ترکیه.

10. آمــوزش پرســنل متخصــص در حــوزه ی زبــان هــای خارجــی مرتبــط بــا بخــش توریســم ســلامت در میــان ســازمان هــای مرتبــط بــا ایــن 
بخــش.

فعالیت های تبلیغاتیمان
1. با حمایت و کمک وزارت اقتصاد ترکیه دانشگاههای ترکیه را در خارج از کشور معرفی می نماییم.

2. وزارت اقتصــاد تحــت شــرایطی مشــخص هزینــه هــای معرفــی دانشــگاهها در خــارج از ترکیــه را بــه طــور کامــل متقبــل مــی شــود. در ایــن 
خصــوص مشــاوره هــای الزم بــه دانشــگاهها صــورت مــی گیــرد.

3. دانشــجویان خارجــی را در مقاطــع پیــش دانشــگاهی، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرا را بــرای دانشــگاههای ترکیــه جــذب مــی 
نماییــم.

4. در چارچوب برنامه های آموزشی ِاراسموس و موالنا برای دانشگاههایمان دانشجو جذب می کنیم.

5. به دانشجویان خارجی مشاوره می دهیم و آگاهی های الزم در خصوص ترکیه و سیستم آموزشی آن داده می شود.

)Türkiye’de Eğitim(
تحصیل در ترکیه



ترکیــه در حــال تبدیــل شــدن به مرکــزی جذاب برای دانشــجویان 
خارجی اســت

دانشــجویانی کــه بــرای تحصیــل راهــی دانشــگاهی در خــارج از کشــور خــود مــی شــوند بــا صــرف هزینــه هــای مختلــف در دوران تحصیــل 
ــا تنــوع  ــه توســعه ی اقتصــادی کشــور مقصــد نمــوده و عــلاوه بــر آن ســبب تبدیــل دانشــگاه بــه مکانــی بیــن المللــی ب کمــک قابــل توجهــی ب
فرهنگــی مــی شــوند. تعــداد دانشــجویان خارجــی در ســال 1980 بالــغ بــر یــک میلیــون نفــر بــود کــه در ســال 2000 بــه دو ملیــون نفــر و در ســال 
2014 بــه پنــج میلیــون نفــر رســید. بنــا بــه آمــار گزارشــهای وزارت توســعه ترکیــه و پیــش بینــی هــای ســازمان یونســکو ایــن رقــم در ســال 2020 
بــه هشــت میلیــون دانشــجوی خارجــی افزایــش خواهــد یافــت. جهــت ادامــه ی ایــن رونــد بــه معرفــی دانشــگاههایمان در خــارج از ترکیــه نیــاز 
مبــرم وجــود دارد. در دنیایــی کــه ره بــه جهانــی شــدن مــی پیمایــد درآمــد حاصــل از تحصیــل دانشــجویان خارجــی در ســطح جهانــی بالــغ بــر 

صــد میلیــارد دالر مــی باشــد کــه رســیدن ایــن رقــم در ســال 2020 میــلادی بــه ســیصد میلیــارد دالر تخمیــن زده مــی شــود.

هدف ترکیه رسیدن به رقم 180 هزار دانشجوی خارجی با درآمدی بالغ بر 7.2 میلیارد دالر در سال 2023 می باشد.

بنــا بــه آمــار ســازمان آمــوزش عالــی ترکیــه تعــداد دانشــجویان پســر خارجــی مشــغول بــه تحصیــل در ترکیــه 33.431 نفــر و تعــداد دانشــجویان 
دختــر 14.752 نفــر بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل شــاهد افزایــش 38 درصــدی بــوده ایــم. افزایــش تعــداد ایــن دانشــجویان بــه 70 هــزار 

نفــر در ســال تحصیلــی 2014-2015  تخمیــن زده مــی شــود.

ــلادی بــوده اســت کــه  ــازار جهانــی در ایــن بخــش 0.9 درصــد در ســال 2014 می ــه از ب ــه گــزارش وزارت توســعه ی ترکیــه ســهم ترکی ــا ب بن
افزایــش ایــن رقــم بــه 5/1 درصــد در ســال 2018 تخمیــن زده مــی شــود. افزایــش ایــن رقــم بــه 180 هــزار نفــر در ســال 2023 و درآمــد 7.2 

میلیــارد دالری پیــش بینــی مــی گــردد.

بیشــترین تعــداد دانشــجوی خارجــی مشــغول بــه تحصیــل در ترکیــه از کشــورهای ترکمنســتان، آذربایجــان و ایــران مــی باشــد. در ســال 2014 
میــلادی دانشــجویان ترکمنســتانی بــا 6.941 نفــر در رتبــه ی نخســت، آذربایجــان بــا 6.901 نفــر در رتبــه ی دوم، ایــران بــا 4.343 نفــر در 
رتبــه ی ســوم قــرار دارد و جمهــوری قبــرس شــمالی نیــز بــا 4.343 در تعقیــب ایــران مــی باشــد. بیشــتر ایــن دانشــجویان ابتــدا دانشــگاه 
اســتانبول و ســپس دانشــگاه هــای مرمــره و آنادولــو را ترجیــح داده انــد و رشــته هــای پزشــکی، داروســازی، مدیریــت و مهندســی مــورد علاقــه 

ی ایــن دانشــجویان بــوده اســت.

شــهرهای اســتانبول، آنــکارا، ازمیــر و قونیــه نســبت بــه شــهرهای دیگــر بیشــتر ترجیــح داده مــی شــود. در ســال تحصیلــی 2013-2014 میــلادی 
هشــتاد درصــد دانشــجویان خارجــی در دانشــگاههای دولتــی و بیســت درصــد در دانشــگاههای بنیادهــای گوناگــون مشــغول تحصیــل بــوده انــد 

کــه شــصت درصــد ایــن دانشــجویان در شــهرهای اســتانبول، آنــکارا، ازمیــر و قونیــه ســاکن بــوده انــد. 

وضعیت جهانی

در ترکیــه 5.439.300 دانشــجو و 141.674 کادر آموزشــی در 184 دانشــگاه مشــغول تحصیــل و فعالیــت مــی باشــند کــه ایــن تعــداد بیشــتر 
از 128 کشــور در ســطح جهــان و 11 کشــور در اروپــا مــی باشــد. 

کشــور آمریــکا رتبــه ی نخســت در حضــور دانشــجویان خارجــی را داراســت. 18 درصــد دانشــجویان خارجــی صاحــب خانــه مــی باشــند و 
کشــورهای انگلســتان بــا ده درصــد، اســترالیا بــا هفــت درصــد، آلمــان بــا هفــت درصــد و فرانســه بــا 6.8 درصــد در تعقیــب آمریــکا مــی 

باشــند. نیمــی از دانشــجویان خارجــی جهانــی مشــغول تحصیــل در ایــن کشــورها مــی باشــند. 

کشــور چیــن رتبــه نخســت در فرســتادن دانشــجو بــه خــارج از کشــور را داراســتو 15.3 درصــد دانشــجویان خارجــی در جهــان از کشــور 
جمهــوری خلــق چیــن مــی باشــند. کشــورهای هندوســتان )5.5%(، کــره )3.5%(، آلمــان )2.8%( و ترکیــه بــا 2.0% در تعقیــب چیــن مــی باشــند. 

تعــداد دانشــجویانی خارجــی فرســتاده از ایــن کشــورها شــامل 30% دانشــجویان خارجــی جهانــی اســت.



بــا حمایــت وزارت اقتصاد ترکیه دانشــگاه 
هــای ترکیــه را در خــارج از کشــور معرفی 

مــی کنیم

دانشگاههایمان را به جهانیان معرفی می کنیم

مشاورتان در ترکیه هستیم

آموزشــی  هــای  برنامــه  چارچــوب  در 
ِاراســموس و موالنا برای دانشــگاههایمان 

ــم ــی کنی دانشــجو جــذب م

ــگان آخــر  ــرای اســتفاده از تورهــای رای ب
هفتــه در مــدت تحصیلتــان در برنامــه ی 

ــد ــاس بگیری ــا تم ِاراســموس ب

مشاور دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ترکیه
پلاتفرم معرفی دانشگاههای ترکیه در خارج از کشور

بــرای آشــنایی بــا مــا و آگاهــی یافتــن از 
فعالیتهایمــان بــا مــا تمــاس بگیریــد

بــرای دانشــگاههای ترکیــه دانشــجویان در 
کارشناســی،  دانشــگاهی،  پیــش  مقاطــع 
کارشناســی ارشــد و دکتــرا جــذب مــی کنیــم.
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