ISSA - TURKEYخدمات مشاوره ی دانشجویی در ترکیه
امــکان تحصیــل در رشــته

تحصیــل بــا کیفیــت بــاال و

هــای پزشــکی  ،حقــوق،

هزینــه ی کــم

مهندســی  ،علــوم سیاســی
و ســایر رشــته هــا

بــرای تحصیــل در ترکیــه بــا مــا تمــاس
بگیریــد؛

زندگــی مرفــه در

بــرای تحصیــل در ترکیــه

طــول زمــان تحصیل

مناســبترین و ارزانتریــن دانشــگاه را
مــی توانیــم بــرای شــما

برای تحصیل کشور ترکیه را انتخاب کنید

برای تحصیل در ترکیه با ما تماس بگیرید

تحصیل در ترکیه
برای شما در ترکیه مناسبترین و ارزانترین دانشگاه را انتخاب کنیم
اطلاعاتی در مورد دانشگاههای ترکیه

شهریه ی تحصیل

شرایط و هزینه ی ماندن و گذران زندگی

هزینه ی ماهانه اقامت  100-300یورو و هزینه ی پول تو جیبی ) رفت و آمد،
غذا و تفریح ( ماهانه بین  50-100یورو میباشد .این قیمتها با توجه به استانداردهای
هر فرد و منطقه ای که انتخاب کرده است متغیر است .در دانشگاهها معمو ٌ
ال

تعداد زیادی فعالیتهای اجتماعی موجود می باشد وترکیه با فرهنگی اسلامی
اروپایی ،کشوری مدرن می با شد.

شهریه ی دانشگاههای خصوصی در سال 5.000-15.000
شهریه ی دانشگاههای خصوصی در سال
شهریه ی دانشگاههای دولتی در سال  500-1500یورو
قیمتها با توجه به دانشگاه ،رشته ی انتخابی و شهر متغیر است .
برای اطلاعات بیشتر با تماس بگیرید.
توجه  :رشته هایی چون دندانپزشکی ،پزشکی ،داروشناسی و حقوق
ازقیمت بیشتری برخوردار است.
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زندگی مرفه در طول زمان تحصیل
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
 .1افزایش تعداد دانشجویان خارجی که جهت تحصیل به ترکیه می آیند و تبدیل ترکیه به مرکز آموزشی منطقه.

 .2معرفی نهادهای آموزشی ترکیه در خارج از کشور.

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

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

 .5فراهــم نمــودن شــرایط اســتخدام دانشــجویان خارجــی مشــغول بــه تحصیــل پــس از اتمــام دوره ی تحصیــل بویــژه در زمینــه هایــی کــه
کاســتی آن هــا در ترکیــه محســوس مــی باشــد.
 .6فراهم نمودن شرایط الزم جهت حفظ ارتباط و همکاری با دانشجویان خارجی پس از اتمام دوره ی تحصیل.

 .7فراهــم نمــودن شــرایط الزم جهــت اشــتراک دانشــجویان خارجــی در فعالیتهــای ورزشــی و برگــزاری تورهــای ورزشــی بــا حضــور ایــن
دانشــجویان.
 .8برگزاری فعالیت های خدماتی و دوره های آموزشی مختلف در زمینه های تخصصی برای فارغ التحصیلان.

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

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

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

 .2وزارت 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.

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

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

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

www.issa.org.tr
آدرسNecatibey cd No 14/22 Sıhhiye ANKARA TR-06430 :

تلفن:

0090 312 419 07 68

فاکس00 90 312 231 59 86 :

پست الکترونیکی issa@issa.org.tr :تارنماwww.issa.org.tr :

