
 

 برای تحصیل در دانشگاههای ترکیه چطور می توانید اقدام کنید؟

شما می توانید در رشته های پزشکی، حقوق، سیاست، مهندسی و علوم 

اجتماعی و مانند اینها در خیلی از حوزه های دیگر به زبان ترکی 

استانبولی یا انگلیسی طبق استاندارهای اروپا در دانشگاهای اصلی و 

 تحصیل کنید.دولتی ترکیه 

دانشجویان بین المللی جهت ثبت نام برای دوره های لیسانس ابتدا 

باید به وبسایت دانشگاهها مراجعه و تاریخ ثبت نام را بررسی و 

دانشگاه و رشته مورد نظر خود را جهت ادامه تحصیل انتخاب کنند. 

جهت پیش ثبت نام همزمان میتوانید بیشتر از یک دانشگاه نیز انتخاب 

 ید.کن

دانشجویان، ترجیحا و حتما باید ابتدا کلیه مدارک درخواستی جهت 

 ثبت نام را بصورت آنالین وارد سیستم کنند.  

برگه های افرادی که بصورت آنالین ثبت و ارسال کرده اند توسط 

مدیریت دانشگاه بررسی شده و نتیجه گواهی پذیرش پیش ثبت نام به 

 د.آدرس ایمیل دانشجویان ارسال میشو

دانشجویان بین المللی باید سال آخر دبیرستان و یا فارغ التحصیل 

باشند. دانشجویان با تابعیت ترک که خارج از کشور می باشند نیز می 

 توانند از این برنامه ها استفاده کنند.

دانشجویانی که بصورت موقت پذیرفته شده و واجد شرایط هستند جهت 

عالم شده کلیه مدارک الزم را به تکمیل ثبت نام باید در زمانهای ا

دفاتر بین المللی دانشگاهها و یا به اداره امور مربوط به 

 دانشجویان تحویل دهید.

 

 کارهایی که باید در ابتدا انجام بدهید :

با بررسی وب سایت های دانشگاههای ترکیه تصمیم خود را جهت  -1

 ادامه تحصیل در دانشگاههای دولتی و یا خصوصی قطعی کنید.

 کدام شهر، کدام دانشگاه و کدام رشته را انتخاب کنید. -2

قبل از اینکه ثبت نام قطعی انجام شده باشد، ثبت نام به  -3

 بیشتر از یک دانشگاه را توصیه میکنیم.

در صورت تمایل می توانید با ثبت نام در قسمت پیش فرم های  -4

 دانشجو از ما مشاوره دریافت کنید

 )  danismanligi/-tercih-http://issa.org.tr/ucretsiz(  

زمانیکه ثبت نامه قطعی شما از دانشگاه اطالع داده شد حتما در  -5

زمان ثبت نام با در دست داشتن برگه های الزم به دانشگاه 

 مراجعه کنید.
 

 ثبت نام قطعی دانشگاهها مدارک الزم جهت

فرم ثبت نام آنالین ) از وبسایت دانشگاهها ثبت نام انجام  -1

 خواهد شد(

مدرک دیپلم و کارنامه )باید ترجمه رسمی زبان ترکی استانبولی  -2

 انجام گردد(

مدرک معادل سازی دیپلم ) از وزارت آمورش و پرورش کشور ترکیه  -3

 و یا از کنسولگری کشور خود(

 (دارالترجمهرونوشت ) فتوکپی برگه تایید شده توسط  -4

 فتوکپی پاسپورت ) صغحه های اصلی و نشان دهنده مشخصات شما( -5

 برگه اجازه اقامت )بعد از ثبت نام هم میتوانید تحویل دهید( -6

 بیمه خدمات درمانی)بعد از ثبت نام هم میتوانید تحویل دهید( -7

 مدرک آزمون زبان ترکی )درصورت وجود( -8

http://issa.org.tr/ucretsiz-tercih-danismanligi/


 فتوکپی مدرک آزمون زبان خارجی )درصورت وجود( -9

در دانشگاههای  -مدرک آزمون امتحان یوس )درصورت وجود   -11

 خصوصی الزم نیست(

 عدد( 6عکس پاسپورت )   -11

 فیش پرداخت شده هرینه های تحصیل  -12

ضمانت نامه نشان دهنده تمکن مالی در زمان مدت تحصیل در   -13

 دانشگاه

درس سایت را بررسی کنید آ  
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