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برای 
تحصیل با 

استانداردهای 
اروپایی در ترکیه 

منتظر شام 
هستیم...

دانشگاه 
های ترکیه 
ارائه دهنده 

امکانات وسیع بورسیه و 
تحصیالت با کیفیت

ترکیه 
نزدیک 

ترین مکان برای 
تحصیالت و زندگی 
با کیفیت و قیمت 

مناسب

ISSA دانشگاه های عضو 



ISSA دانشگاه های عضو 
دانشگاه های خصوصی درباره ما

اسکودار توروس شهر استانبول   آیدین استانبول حسن کالیونجو دوغوش بیرونی بزم عالم بیکنت آتیلیم اسم
استانبول مرسین استانبول استانبول غازی آنتپ استانبول استانبول استانبول استانبول آنکارا شهر

2011 و خصوصی 2009 و خصوصی 2008 و خصوصی 2003 و خصوصی 2008 و خصوصی 1997 و خصوصی 2014 و خصوصی 2010 و خصوصی 1997 و خصوصی 1996 و خصوصی تاریخ تاسیس و نوع
ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی ترکی و انگلیسی زبان آموزشی

www.uskudar.edu.tr www.toros.edu.tr www.sehir.edu.tr www.aydin.edu.tr www.hku.edu.tr www.dogus.edu.tr www.biruni.edu.tr www.bezmialem.edu.tr www.beykent.edu.tr www.atilim.edu.tr وب سایت
international@uskudar.
edu.tr 

info@toros.edu.tr admissions@sehir.edu.tr international@aydin.edu.tr iro@hku.edu.tr intstud@dogus.edu.tr intoffice@ biruni.edu.tr iro@bezmialem.edu.tr
international@beykent.
edu.tr

ic@atilim.edu.tr ایمیل
www.faceboİok.com/
UskudarUniversitesi

www.facebook.com/
TorosUniversity/

www.facebook.com/sehir.

iro

www.facebook.com/
IAUKampus

www.facebook.com/
hkunv

www.facebook.com/
DogusUniversity

www.facebook.com/
biruniedu

www.facebook.com/
bezmialemvakifunv

www.facebook.com/
beykentunv

www.facebook.com/
AtilimUniv

فیسبوک

twitter.com/uskudaruni
www.linkedin.com/in/toros-
universitesi-31b80153

twitter.com/irosehir twitter.com/IAUKampus twitter.com/hkunv twitter.com/DogusUniv twitter.com/biruniedu twitter.com/bezmialem twitter.com/beykentunv twitter.com/atilimuniv توییتر

13444 »1343 مرد +9111 زن«  3719 »1936مرد+1783 زن«  4848 »2695مرد+2153 زن«  
38637 

»20924مرد + 17713زن«  
7728 

»4020مرد +3708 زن«  
6542 

»3923مرد + 2619 زن« 

6513 
»2230 مرد + 4283 زن«  

 3037 

2207 زن «  
 + 

»830 مرد
31894

 »13760
زن

+18134
مرد

«
9108 »5476 مرد + 3632 

زن«  

تعداد کل 
دانشجویان

129 »49 مرد +80 زن«   9 »5 مرد+4 زن «  629 »440مرد +189 زن«  
2836

»1877 مرد+959 زن«  
155 

»124مرد+ 31 زن«   
84 

» 52مرد + 32 زن«   
123 

»55 مرد + 68 زن« 
70 »28 مرد + 42 زن« 

638 

398 مرد +240 زن 

611

»مرد 362 + زن249«  

تعداد دانشجویان 
خارجی

13 »اراسموس«   10»اراسموس«  67 »اراسموس«  
 + 1

 
55 » اراسموس53 + فارابی

  » 1 
موالنا

0 41 اراسموس  7 اراسموس 0
90  اراسموس 75 + فارابی 10 

+ موالنا 5  

اراسموس40
تعداد دانشجویان 

مهمان
6, 9, 15, 23   2, 5, 18 3, 9, 15, 20, 21, 22 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19 3, 5, 6,9, 14, 17, 18 1, 3, 5, 8, 16 6, 11, 12, 13, 14, 15 11, 12, 13, 6 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 دانشکده ها

دانشگاه های دولتی درباره ما
عشاق    اردو    اوندوکوز مایس حاجی بکتاش ولی کاستامونو فیرات جمهوریت بارتین بالیکسیر آهی اوران اسم

عشاق اردو سامسون نوشهر کاستامونو االزیغ سیواس بالیکسیر بارتین قرشهر شهر
2006 و دولتی  2006 و دولتی  1975 و دولتی 7 200 و دولتی 2006 و دولتی 1975 و دولتی 1974 و دولتی  2008 و دولتی 1992 و دولتی 2006 و دولتی  تاریخ تاسیس و نوع

ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی زبان آموزشی
www.usak.edu.tr www.odu.edu.tr www.omu.edu.tr www.nevsehir.edu.tr www.kastamonu.edu.tr www.firat.edu.tr www.cumhuriyet.edu.tr www.bartin.edu.tr www.balikesir.edu.tr www.ahievran.edu.tr وب سایت

usak@usak.edu.tr ise@odu.edu.tr ise@omu.edu.tr
internationaloffice@
nevsehir.edu.tr 

internationalstudent2015@
kastamonu.edu.tr

info@firat.edu.tr disiliskiler@cumhuriyet.edu.tr oidb@bartin.edu.tr
erasmus@balikesir.
edu.tr

intoffice@ahievran.
edu.tr

ایمیل
 www.facebook.com/
universiteusak

www.facebook.com/
orduniversitesi2006

www.facebook.com/
ondokuzmayis1975

www.facebook.com/
NevsehirHaciBektasVeliUni

web.facebook.com/
frtbasinyayin

web.facebook.com/
Cumhuriyetunivkurumsal

www.facebook.com/
bartinedu

www.facebook.com/
balikesir.edu.tr

www.facebook.com/
kirsehirahievran

فیسبوک

twitter.com/universiteusak
twitter.com/
Orduniversitesi 

twitter.com/omurektorluk twitter.com/nevsehir_uni twitter.com/firatresmihesap twitter.com/cumunivkurumsal twitter.com/bartinedu twitter.com/balikesiruni twitter.com/ahibasin توییتر

29729 
 زن13655« 

»مرد 16074+

20059

»11612 مرد + 8447زن«  

54350

»24943 مرد + 26407زن« 

17825

»9045 مرد + 8780زن«  

26911 

»14986 مرد +11925زن«  

41224

»26146 مرد +15078زن« 

54678 

»29179 مرد + 25499زن« 

14239 
»7800 مرد + 

6439زن« 

36780
»21577 مرد + 

15203زن«  

»9931 مرد +  19169

9238زن«  

تعداد کل 
دانشجویان

2368 
زن610« 

»مرد 1758+ 

50

»38 مرد +12زن«  

2465 

»1652 مرد +813زن« 

281

»231 مرد +50زن« 

1428

»1043 مرد +385زن«  

521 

»407 مرد +114زن«    175»112 مرد + 63زن«  
97 

»74 مرد +23زن«  

742 
»548 مرد + 

194زن«   

113 

»78 مرد +35زن«    

تعداد دانشجویان 
خارجی

55 
» اراسموس 15 + فارابی 40« 

6
»فارابی«

195
»اراسموس47

+ 122فارابی +26 موالنا« 
9 فارابی

32 »2اراسموس + 21 فارابی + 
9 موالنا « 

138 

»68اراسموس+70 فارابی« 
30 

»30 فارابی« 
4 

»2اراسموس+2 فارابی« 
54

» اراسموس11 +40 فارابی 
+ 3موالنا « 

44 
» اراسموس6 

+فارابی38« 
تعداد دانشجویان 

مهمان

1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 22, 38, 43 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 24, 25, 28, 41, 42
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40
1, 7, 8, 10, 14, 25, 28

1, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 25, 28, 29, 30, 

35, 44

5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 25, 26, 29, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38

3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 25, 26,27, 28, 

29, 31, 32, 33, 34
5, 8, 14, 22,27, 30, 31, 32 1, 5, 7, 8, 11, 25, 26,14, 27,28, 29 1, 7, 8, 10, 11 14, 22, 24,27 دانشکده ها

40. دانشکده هوانوردی و علوم فضایی
41. دانشکده علوم دریایی

42. دانشکده موسیقی و هرنهای منایشی
43. دانشکده کشاورزی و علوم طبیعی

44. دانشکده هرنهای زیبا و طراحی

۴. آمار ارائه شده مربوط به سال تحصیلی 
)www.yok.gov.tr(2018-2017 می باش

» برای داننشکده های دیگر به وب سایت مراجعه کنید «

31. دانشکده ادبیا
32. دانشکده فنی

33. دانشکده فناوری
34. کنرسواتوار دولتی 

35. دانشکده علوم آبزی
36. دانشکده علوم انسانی و اجتامعی

37. دانشکده علوم فنی
38. دانشکده علوم ورزشی

39. دانشکده معامری دریایی و مهندسی اقیانوس

23. دانشکده علوم برشی و اجتامعی
24. دانشکده کشاورزی

25. دانشکده الهیت
26. دانشکده معامری

27. مدرسه عالی تربیت بدنی و علوم ورزشی
28. دانشکده گردشگری
29. دانشکده دامپزشکی

30. دانشکده جنگال داری

15. دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
16. دانشکده هرن و طراحی

17. دانشکده هرنهای زیبا و طراحی
18. دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتامعی

19. دانشکده معامری و طراحی
20. دانشکده علوم انسانی و اجتامعی
21. دانشکده مدیریت و علوم اداری 

22. دانشکده علوم اسالمی

8. دانشکده اقتصاد و علوم مدیریت
9. دانشکده ارتباطات

10. دانشکده مهندسی و معامری
11. دانشکده پزشکی

12. دانشکده دندان پزشکی
13. دانشکده داروسازی

14. دانشکده علوم تربیتی

1. دانشکده فنی و ادبیات
2. دانشکده هرنهای زیبا، طراحی و معامری

3. دانشکده حقوق 
4. دانشکده مدیریت
5. دانشکده مهندسی

6. دانشکده علوم پزشکی
7. دانشکده هرنهای زیبا

دانشکده ها

www.issa.org.tr


