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ترکیهدرتحصیل
درترکیهدانشگاههايازبسیاريعلمیکیفیتاماهستنداستنفوردوآکسفوردوهارواردسطحدردانشگاههابگوییماگراستبیراه

کیفیتهترکیمدارستحصیلی،مقاطعدرهمچنین.استصعودبهروکشوراینعلمیرتبهءوداشتهزیاديرشدبهرورونداخیرسالهاي

تحصیلسالهايیاوبگیردقراردقیقتروسنگینآموزشهايتحتفرزندتانکهکنیدانتخابمیتوانیدشماودارندمناسبیبسیارآموزشی

مایلچنانچهاماهستندبرخوردارکیفیتیباومعتبرآموزشهايازودارندخوبیبسیارامکاناتدولتیمدارس.بگذراندبیشترشاديبهرا

بخصوصوادانشگاههدرهمچنین.کنیددریافتداریدالزمراآنچهخصوصیمدارسدرمیتوانیدباشیدبیشتريبرنامهءفوقامکاناتبه

لذتبرايمحلیدانشگاهها.میشودارائهکیفیتبابسیاروجهاناستانداردهايبامطابقآموزشیامکاناتترکیهدولتیدانشگاههاي

یشتربمثل.مهیاستآنهابرايالتحصیلیفارغازبعدکاربازاروهستنددانشجوعالقهءمورددانشگاهیرشتهءوتحصیلازبردن

فرصتهاينانآبرايومیدهدبهابیشترباشندشدهالتحصیلفارغخودشکشوردانشگاههايازکهکسانیبههمترکیه،جهانکشورهاي

4کسیاگرمثال;شودمیمحاسبهنصفتحصیلیاقامتمدتکهباشیدداشتهتوجه.میدهندقراردسترسدررامطلوبشانشغلی

.شودمیتائیدسال2دائماقامتبرايمحاسبهدرباشیدداشتهراترکیهدرتحصیلیاقامتسال

تیدولمدارسدرترکیهدررایگانتحصیلکهباشدمیدولتیوخصوصینوعدودرترکیهمدارس.شودمیشروعسالگی6ازترکیهدرتحصیل
هايانزبازیکیاغلبترکیهمدارسدر.باشدمیمتفاوتدریافتیشهریهتحصیلیمقطعبهتوجهبهخصوصیمدارسدروگیردمیصورت

درتداییابمقطع.شودمیتدریسزمانهمزباندوخصوصیمدارسازبعضیدراماشودمیتدریساسپانیایییاآلمانیفرانسوي،انگلیسی،
.انجامدمیطولبهسال3کهمیشوندراهنماییمقطعواردآموزاندانشآنازبعدوانجامدمیطولبهسال5ترکیهمدارس
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ترکیههايدبیرستانومدارسدرتحصیل

آنسال1کهانجامدمیطولبهسال5هادبیرستانازبرخیدرامااستساله4ترکیهمدارسدبیرستانمقطعدرترکیهدرتحصیل

صورتبهآموزشدولتیهايدبیرستاندرکهاستدولتیوآناتولینوعدوترکیههايدبیرستان.استخارجیهايزبانآموزشجهت

جامعتامتحانادبیرستانچهارمسالدرپایان.شودمیتدریسخارجیهايزبانبیشترآناتولیهايدبیرستاندرامااستاستاندارد

امعجامتحاناتدرآموزاندانشنمرات.بشونددانشگاهواردتوانندمیامتحاناتدرقبولیصورتدرآموزاندانشکهشودمیبرگزار

نمرهیریاضواستامبولیترکیدروسدرکهآموزانیدانشکهصورتاینبهباشدمیتاثیرگذاردانشگاهدرهاآنتحصیلیرشتهدر

هاانشگاهددرحقوقوالمللبینروابط،روانشناسیاقتصاد،بازرگانی،مدیریتآموزش،هايرشتهدرتوانندمیکنندکسببیشتري

.بدهندتحصیلادامه

ادامه…ومهندسیپزشکی،کامپیوتر،هايرشتهدرتوانندمیکنندکسببیشترينمرهعلومدروسدرکهآموزانیدانشازدستهآن

آنهاقبولیمالاحتکنندکسبباالترينمرهانسانیعلومدرکهآموزانیدانش.باشندداشتهکشوراینهايدانشگاهدرترکیهدرتحصیل

میرکیهتهايدانشگاهدراخذکنندبیشترينمرهزباندرسدرکهآموزانیدانشوباشدمیبیشترآموزشوجغرافیتاریخ،هايرشتهدر

.بدهندتحصیلادامهشناسیزبانوزبانهايرشتهدرتوانند
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سفارتازآنتاییدوترجمههمراهبهتحصیلیکارنامهآخرین•

آنارائهوکارنامهسازيهمسان•

کیترزبانبهترجمهوتصویرهمراهبهترکیهدراقامتتقاضايیاواقامتگواهیارائه•

آنبهمربوطتصویروپاسپورتارائه•

آننامهاجارهیاو)تاپو(سندتصویرباهمراهسکونتمحلآدرس•

نامثبتتقاضايفرموگواهیارائه•

شودمیارائهنامثبتزماندرکهمربوطههايفرمتکمیل•

4*3عکسقطعه4•

میکننددریافتفوقمداركبرعالوهمدارکیمدارسازبرخیگاهیالبته

ترکیهمدارسدرنامثبتجهتالزممدارك
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ترکیهدردبستاناولکالسدرنامثبت
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تاسالزمترکیهدردبستاناولکالسدرنامثبتبراي

)ندوورابرگهیاکیملیکیا(پاسپورتوفرزندتانباهمراه

به،)سکونتمحلتاییدیه(نفوسبرگه+فرزندتانوخود

.برویدخودسکونتمحلنزدیکمدرسه

رفطازفرزندتانحضوراعالمبهنیازفقطبعدسالهايبراي

داردشما

ترکیهدرباالترودومکالسدرنامثبت

استزمالحتماترکیهدرباالترودومکالسدرنامثبتبراي

ادارهتمبرومهرایراندراوتحصیلیکارنامهآخرینکه

.دباشداشتهرامرتبطتحصیلیمنطقهپرورشوآموزش

ترجمهوبردهنوتردفاتربهراکارنامه،ترکیهدرحضورازبعد

.کنید

وودخ)کیملیک(پاسپورت+کارنامهترجمهواصلسپس

.کنیدآنضمیمهرافرزندتان

.کنیدمراجعهسکونتمحلشهرآموزشادارهبه

.بدهیدمعادلسازيیادنکلیکتقاضاي

برگهای(کیملیک+نفوسبرگه+دنکلیکشدآمادهوقتی

دهیدارائهخودسکونتمحلنزدیکمدرسهبه)راندوو



ترکیههايدانشگاهازپذیرشوتحصیلشرایط

ترکیهايهدانشگاهدرتدریسزبان.باشدمیمعتبردنیاسراسردرهاآنمداركوبرخوردارندالمللیبیناعتبارازترکیههايدانشگاه

بهترکیههايشگاهداندردروس.باشدمتغیرمیدانشگاهوتحصیلیرشتهبهتوجهباالبتهکهاستآلمانیوترکی،فرانسوي،انگلیسی

انویه،ژانتهايواکتبرماهازپاییزترمکهشودمیبرگذارتابستانوبهارپاییز،ترم3درهاکالسوشودمیارائهواحدي-ترمیصورت

.باشدمیآگوستتاجواليماهازتابستانترموژوئنماهتافوریهماهازبهارترم

آزموندرقبولینمرهکسبودبیرستاندیپلممدركداشتنترکیهدرتحصیلجهتترکیههايدانشگاهدرپذیرشاخذشروطازیکی

ویسنهرباداوطلبانونداردسنیشرایطوشودمیبرگزارمجزاصورتبهدانشگاههربرايوروديآزمون.باشدمیهادانشگاهورودي

استامبولیکیتر،ترکیههايدانشگاهاغلبدرتدریسزبان.کنندشرکتآزمونایندرتوانندمیدبیرستاندیپلممدركداشتنباتنها

.شودمیبرگزارزبانیادگیريرایگانهايدورهندارنداستامبولیترکیزبانمدركکهدانشجویانیازدستهآنبرايواست
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ترکیهدکتراوارشدکارشناسیوکارشناسیمقاطعدرتحصیل

حدودترکیهدرپزشکیتحصیلمانندهارشتهازبعضیدراماانجامدمیطولبهسال4معموالًترکیههايدانشگاهدرلیسانسمقطع

.بردمیزمانسال6

ورتصبهدانشگاههروباشدنمیسراسريآزمونطریقازدکتراوارشدکارشناسیمقاطعدردانشجوپذیرشترکیههايدانشگاهدر

همراهبهرادارنددانشجوپذیرشهاآندرکههاییرشتهبار2سالدرهادانشگاه.کندمیوروديامتحاناتبرگذاريبهاقدامجداگانه

جهت.نندکشرکتمربوطهامتحاناتدروکنندنامثبتخودنظرموردرشتهدربایستمیدانشجویانوکنندمیاعالمپذیرشظرفیت

دانشجویان.انجامدمیطولبهسال4حدوددکترامقطعوسال2حدودترکیههايدانشگاهدرلیسانسفوقمقطعدرترکیهدرتحصیل

صرفرادیگرنیمهوکنندپاسرادرسیواحد30تا20خودتحصیلیدورهازنیمیدربایستمیدکتراولیسانسفوقمقطعدوهردر

.کنندخودنامهپایانتحویلونامهپایانرويتحقیق
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روز90ازبیشمدتبرايمعتبر:گذرنامه•

گذرنامهاندازهدرعکس2•

ترکیهدرعالیآموزشموسسهازپذیرشنامه•

بهداشتیبیمهمدرك•

ترکیهدرزندگیوتحصیلبرايمالیتواناییوتمکنگواه•

استمتفاوتملیتبهتوجهبا:ویزاپردازشهزینه•

پیشینهسوعدمگواهی•

پزشکیگواهی•

دانشگاهبراينیازموردمدارك
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تومرکالسدرنامثبت

ونامتثبمداركارائهءباباشند،داشتهمعتبرايموسسهدررا)تومر(ترکیزبانیادگیريقصدخارجیاتباعچنانچه

کمتروزشیآمدورهمدتاگرالبته.کننداقدامترکیهمدتکوتاهاقامتاجازهبرايدوبارحداکثرمیتوانندموسسهتایید

تاسموظفنظرموردموسسهءهمچنین.باشدآموزشیمدتازبیشترنمیتوانداقامتاجازهمدتباشد،یکسالاز

.بدهدارائهاستانیادارهبهراالزماطالعاتکننده،درخواستفردغیابوحضوروضعیتودورهشروعزمانمورددرکه

تومرآزموندرشرکتجهتنامثبتمدارك

)استانبولیزبانمدرك(تومررسمیآزموننامثبتجهتمقاطعکلیهدرمتقاضیان

اقدامعکسقطعه2وشناسنامهترجمهیاوپاسپورتاصلارائهبامیتوانندترکیهدانشگاههايدرتحصیلجهت

.فرمایند

تحصیل در کشور ترکیهکاتالوگ راهنماي -گروه تشریفات آتیا 



)ALES(آلسآزمونتعریف
سطحدرهوشتستوریاضیسواالت.استاستانبولیترکیزبانادبیاتوهوشتستریاضی،مضمونبامفاددودرآزمونیآلسآزمون

مونهنهموآموزشیجزواتهممیتوانندعزیزان.داردباالنمرهکسبدرکلیدينقشزمان،مدیریتوسواالتحلتکنیکامااستايساده

بااليمقطعدر.باشدمیدکتريوارشدمقطعبرايترکیهدانشگاههايبهوروديآزمونآلس.کنندتهیهموسسهازراآلسآزمونسواالت

بهارفصلدررتبهمدوسالیآزموناین.کنندشرکتبایستیآزمونایندرتحصیلیهايرشتهبقیهپزشکیخصصتهايرشتهجزبهلیسانس

الماعاشاینترنیسایتوموسسههمینطریقازتابستانوزمستانانتهاییماههايدرآزمونایندقیقزمان.پذیردمیانجامپاییزو

.باشدمیمنفینمرهدارايوايگزینه5تستیصورتبهآزمون.شودمیبرگزارساعت3درکهاستايسواله200آزمونیآلس،.میشود

کنندهشرکتدلخواهبهآزمونمحل.شودمیدادهقرارکنندگانشرکتاختیاردرآنالینصورتبههفتهچهارتادوبینآزمونایننتایج

باشدمینزدیکشهرهايیاوآنکارااکثراموسسهتوسطشدهتعیینامتحانیحوزه.باشدترکیهشهرهايازیکهرمیتواند
آلسآزموندرنمرهحداقل

ثراک.میکنندتعیینخودشانداخلینامهآییناساسبرراقبولینمرهحداقلترکیهدانشگاههايوباشدمی100ازآلسآزموننمره

ولی55٫نمرهبرخیودهندنمیقرارنظرمداينمرهودادهقرارکفراآزموندرشرکتحقفقطخارجیکنندگانشرکتبرايدانشگاهها

درظرفیتنفر2اژه،دانشگاهاگرمثال.دارندبیشتريشانسباالهاينمرهخارجیها،بینپذیرشاخذجهترقابتهنگاماستعیانکهچیزي
هالبت.دارندبیشتريقبولیشانسباالنمرهبانفر2باشند،نفر3مقطعورشتهایندرکنندگانشرکتوباشدداشته)ارشد(عمرانرشته

.داشتخواهدمثبتییاومازادامتیاززبانمداركورزومهمعدل،کهنماندناگفته

تحصیل در کشور ترکیهکاتالوگ راهنماي -گروه تشریفات آتیا 



این.شودمیبرگزارتحصیلیسالدومواولترمهايبرايYÖKبهموسومترکیهعالیآموزشسازمانسويازسالههرکهاستآزمونیآلس
سئوالی40دفترچهدوآنسئواالتتعدادوشدهبرگزارشودمیگفتهSAYISALسالساییتوأماًکههوشوریاضیبخشدوصورتبهآزمون
مقدارهمیندارايهمآنکهشودمیگفتهSÖZELاصطالحاًکهاستاستانبولیترکیزبانبهمربوطآزمونازدیگربخشیکآندنبالبه.است

پاسخگوییبهبایدودشمیگفتهفنیعلومترکیهدرعبارتیبهوهستندمهندسیوفنیهايرشتهالتحصیلفارغکهکسانی.استامتحانیسئوال
کهطلبدمیراامتیازيخودبرايايرشتههرونبودهمطرحخاصنمرهداشتنالبته.بیاورندنمرهآنازونمایندتوجهخودهوشوریاضیسئواالت

ايهشاخهدیگرومعماريوعمرانهايرشتهبرايمثالطوربه.شودمیاعالموشدهگذاشتهآنهاسایتدرنامثبتهنگامدانشگاهسوياز
التحصیلفارغکهافرادي.میرسد70بهمقداراینخاورمیانهدانشگاهدروبودهشرطمختلفدانشگاههايدرباالبه55نمرهداشتنمهندسی

اهمیتآنانرايبسئواالتاینضریبزیرا.بدهنداهمیتبیشترخودزباننمرهبهبایستیمیهستندبدنیتربیتوهنر-انسانیعلومهايرشته
ضریبآنکسبرعوبودهزبانازبیشترمهندسی-فنیهايرشتهبرايریاضیسئواالتضریبکهکرداستنتاجچنینمیشودواقعدر.داردبسزایی

یعنیاصلیزمونآازعالوههنروبدنیتربیتهايرشتهدرکهپیداستناگفته.دارداهمیتبیشترانسانیعلومهايرشتهبرايزبانسئواالتنمره
.داردوجودتخصصحیطهدرنیزعملیامتحانآلس،

آلسنامبهکهراآزموناینبایستیمیهستندعالقمندترکیهدانشگاههايدردکتراولیسانسفوقمقاطعدرتحصیلادامهبرايکهافرادي
خارجیانبرايگذشتهسالهايدر.باشدمیمردودآنازترپایینکهباشدمی35آزمونایندرپایهامتیازورتبه.نمایندمحققاستموسوم

شاخصدانشجویانجذبوخودبرجستهموقعیتاحرازدلیلبهترکیهدانشگاههايهمهگذشتهسالازولیبودمهمآزمونایندرشرکتشرط
ازپسوشدهدعوتمصاحبهبهالزمشرایطداشتنبااولیهنامثبتمرحلهدرقبولیازپسآلسدرموفقداوطلبان.شمارندمیشرطرانمره

آزمون.شوندمیدعوت…ومدركنواقصاترفعوواحدانتخابونهایینامثبتبرايدانشگاههاسایتدرآناعالمومصاحبهدرقبولی
مهریعنیاولترمازهستندمایلکهاستدانشجویانیبرايباشد،میاسفنداوایلدرسالههرآزموناینبراينامثبتزمانکهماهاردیبهشت

نییعدومترمدردارندتمایلکهاستافراديبرايشودمیآغازماهمهراوایلدرآننامثبتکهماهآبانآزمون.نمایندتحصلبهشروعماه
.…شونددانشگاهواردماهبهمن

تحصیل در کشور ترکیهکاتالوگ راهنماي -گروه تشریفات آتیا 



YÖSآزمونارزشیابینحوهودرسیمواد

.استقسمتدوشاملYOSآزمون

ودبیرستاندورهحددرریاضی،تحصیلی،استعدادوهوششاملپایهآموزشیاستعدادهايسنجشجهتYÖSآزمون:اول  قسمت

دانشجوپذیرشاصلیمبنايومی شودطراحیاستانبولیترکیهوانگلیسیزباندوبهدقیقه90مدتدرگزینه اي5تستیسؤال80شامل

.است

خواهددادهCیاBیاAنمرهداوطلبهربهآزمونایندرکهاستاستانبولیترکیهزبانبهداوطلباطالعاتسطحسنجش:دوم  قسمت

شد

YÖSسراسريآزمون

ومی شودپیگیريکشورایندرÖSYMسازمانتوسطترکیهعالیآموزشمؤسساتدردانشجویانجایگزینیوانتخاببهمربوطامور

قبولیرتبهاحرازازپسوشرکتمی شودبرگزارسالههرسازماناینتوسطکهYÖSآزموندرمی بایست)تركغیر(خارجیمتقاضیان

.داشتخواهندراترکیههايدانشگاهدرتحصیلادامهوثبت نامتوانایی
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یاآتگروه تشریفات 
www.atiavipgroup.com
info@atiavipgroup.com
+90 212 255 68 05 - +90 212 255 68 04 
2/1 Akar APT, Bayrak Street, Sütlüce District, Istanbul –
Beyoğlu, 34445 Turkey
@atiavipgroup
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