


ه بعه تحصیل در مقطع  اررناریعا شرنعر در ت ایع

سبت به دلیل پریین بودن هزیاه تحصیل و زنرگا ن

یعری  اوعور هعرر شروپعریاو ههعوشرد معورد تو ععه 

. دشنوجویرن شی شنا ق شر گ فته شیت

لع  مقط  اررناریا شرنر در ت ایهو در شغدروس 

یز شرشئه دشنوگرد هرر شین اوور به زبرن شنگلیسا ن

ه شز شیعن رو دشنوعجویرن بعین شلهللعا بع. ما نعونر

رشحتععا مععا توشناععر بععر هزیاععه اعع و شز  موزنععا بععر

.ایفیت به د مار نونر

تحصیل در مقطع کارشناسی 
در ترکیهارشد 



تحصیالتب شرمه مقرصرشزیکاههوشردت ایه

.رودمانهرربهشروپردرتکهیلا

لهیرهزشرچارقرمتبرهریادشنوگرددشرشرت ایه

 نقبهم بوط نهرردشنوگردشزبعضاحتاشیت

.شیتعثهرناشمپ شطوررزمرنپرنزده و

شیتورشیجشروپر موزنانظرمدراهههرنگونه

هرردشنوگرددیتهدوبهت ایهدرعرلا موزش

 تقسیخصوصامویسرتوهردشنوگردودولتا

.نونرمابارر



دانشگاه های دولتی

Devlet)ت ایههرردشنوگرد universiteleri)اه

ماب دررشهردشنوگردالشزدرصر۷۵حرود

.نونرماشدشرددولتتویطگی نرو

دهاردشرشئههردشنوگردشینگفتتوشنماالاطوربه

 ایهتدرشرنراررناریاهررب نرمهت ینگست دد

.هستارمختلفهررزمیاهوهررنتهدر



دانشگاه های خصوصی

ozel)خصوصاهرردشنوگردبهم بوطدیتهشین

universiteleri)سترییشنتفرعاغی صورتبهاهشیت

.نونرماشدشردمستقلمویسرتتویطونرد

برتوشنارمات ایهدرشرنراررناریادشنوجویرنبارب شین

رشخودنظ مورددشنوگردنردشرشئههرررنتهبهتو ه

شنوگردداهشیتشینشههیتحرئزنکتهشلبته.ااارشنتخرب

مادریرفترشبرالرهررهزیاهمعهوالًت ایهخصوصاهرر

.ااار

Yüksek)ت ایهدرشرنراررناریادورد Lisans

Diplomasi)ًشنجرمرماطولبهیرلدوحرودعهرتر.

یپ ررشوشحر۳۰شلا۲۰حرودبریستمادشنوجویرن

.تشیت مدوشزمتوکلت ایهدرتحصیلایرل.ااار

 والرترفوریهشزدومت موژشنویهترشاتب شزشولت م

شزیهت ادرشرنراررناریامقط هررب نرمهشغل .شیت

.نودما غرزشاتب مرد



هزینه های تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد در ترکیه چقدر است؟

درارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلهایهزینه

قاضیمتتحصیلیرشتهودانشگاهنوعبهترکیه

بهخصوصیهایدانشگاههایشهریه.داردبستگی

.تاسدولتیهایدانشگاهشهریهازباالترمراتب

لیسیانگزبانبهکههاییدورهشهریهاستگفتنی

انزببهکهاستهایدورهازباالترشوند،میارائه

.شوندمیتدریسترکی

 شربدولتاهرردشنوگردهررهزیاهالاصورتبه

مایورو۴۹۰حرودیرالنهشلهللابیندشنوجویرن

ب شرخصوصام شازومویسرتهزیاه.برنر

بهتهریلشنگلیسازبرنبهاهشلهللابیندشنوجویرن

یرنگینمطوربهوبوددبرالت م شت بهدشرنرتحصیل

.نودمازددتخهینیورو۱۲٫۵۵۰حرود



رفردهت ت ایهاهشیتشینشههیتحرئزنکتهشلبته

گ فتهنظ درهرربورییهخوددشنوجویرنحرل

رضامتقف دهررنریستگابهتو هبراهشیت

ماینتعیتحصیلابورسدریرفت هتشوصالحیت

.گ دد

رابمطلاینترکیهدرتحصیلشرایطازاطالعجهت

ترکیهدرتحصیل:نماییدمطالعه

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


دشرایط اقدام برای کارشناسی ارش

اندانشجویپذیرشترکیههایدانشگاهاغلبدر

میصورتمستقلصورتبهدانشگاهخودتوسط

.گیرد

هرمدارکوشرایطازاطالعبرایبنابراین

طهمربودانشگاهسایتبهبایستمیدانشگاه

.کردمکاتبهدانشگاهباومراجعه

اخذجهتنیازموردمدارکداریمقصدادامهدر

ارترکیهدرارشدکارشناسیمقطعدرپذیرش

.کنیممعرفی



مدارک عمومی

هبزیردرنبرهتت ایههرردشنوگردنیرزموردمرشرک
مرشرک هلهشزتوشنمارشذیلمرشرک.دشرنریکریگ 
.تدشنساوورشینهرردشنوگردهههنیرزموردموت ک

برنه شتریزهه شدبهاررناریادوردمررک•
ریهات  هه

تحصیلارزومه•
تحصیلانرمهشنگیزد•
GREیرIELTS زموناررنرمه•

شنگلیسازبرنمررک•
شیرتیرشزنرمهتوصیه•



مدارک اختصاصی

شزب خاشیتمهکننردوذا مرشرکب عالود

یشپا دنیپ ربهملزمرشدشنوجویرنهرودشنوگرد

.نهریارتخصصاهررنیرز

ا دنیپ رتوشنرماهرنیرزپیششینمثرلعاوشنبه

رحشزبرالت معرلایرودریاوشحرموخصاتعرشد

.برنرنردموخص

ت اازبرنبهاههرردشنوگرددردشنوجوشگ 

ریپ برنرودشنتهپذی شقصردهارما موزش

.دشردض ورتتوم مررکشخذوا دن



امتحانات ورودی

یلاتحصمرشرکب عالودت ایههرردشنوگردشغل در

درن اتبهموظفشلهللابیندشنوجویرنماری و

.هستارورودرهرر زمون

شزتوشنارمامتقرضیرنمرشرکویرزر مرددشزپس

رشخودمرشرکم بوطهدشنوگردهرریرمرنهط یق

یورشزنرنپذی فتهصورتدروا ددبررگذشرر

.نهریارشخذرشخودپذی شدشنوگرد

اررناریاهرردوردهرر زمونت ینمعهولشزیکا

.برنرما(ALES) زمونت ایهدرشرنر



در چه دانشگاه های می توان دوره 
کارشناسی ارشد را گذراند؟

وبوددمعتب ارمالًت ایهدرشرنراررناریامررک

.شیت هرنهرردشنوگردشزبسیرررترییرمورد

چاریندرت ایهدرعرلا موزشهررشنرشزچو 

.شیتدشنتهی یعاپیو فتبسیررگذنتهدهه

و ودت ایهدردشنوگرد۲۰۰حروداهطورربه

یرندشنوجوبهرششرنراررناریاهرردورداهدشرنر

.دهارماشرشئه



دانشگاه های مورد تایید 
وزارت بهداشت

قردراپی شپزنکهرررنتهدرتحصیلب شردشنوجویرن

نتبهرشوزشرتترئیرموردهرردشنوگرددرتربودخوشهار

.ربپ دشزنشرنراررناریادورددرتحصیلبهشی شن

1. Istanbul University

2. Hacettepe university

3. Ankara University

4. Koc University

5. Ataturk university

6. Ege university

7. Yeditepe University دنرشنپزنکافقط

نادشنوجویرب شرنردعاوشنهرردشنوگردشزدیتهشین

رش شنشیاووربهب گوتقصراهبرنرماشههیتحرئز

ب شرپلاعاوشنبهرشت ایهاهدشنوجویرنافلذش.دشرنر

نهریاروماشنتخربدنیراوورهرریری بهورود

.دشنتنخوشهاردشنوگردشنتخرببربتمحرودیتا



دانشگاه های مورد تایید 
وزارت علوم

 هتدربسیرررتالشت ایهعرلا موزشمویسرت

زنرگاوتحصیلیهولتو موزشایفیتشرتقر

دشنوجویرنیرالنهروشینشز.شنردشددشنجرمدشنوجویرن

رشخودتحصیلاهرردورداهدشرنرتهریلبسیررر

پ ریاوورشیندرشرنراررناریامقط دربخصوص

موردرهردشنوگردب ت ینشزلیستابخششیندر.ااار

.نهریی مامع فارششی شنترییر

1. Ankara University

2. Bilkent University

3. Bogazici University

4. Hacettepe University

5. Istanbul Technical University

6. Istanbul University

7. Middle East Technical University



برترین دانشگاه های کشور 
ترکیه

درت ایهدردشنوگرد۲۴حرودبارررتبهطبق

وراااماشرشئهرشخودهرردوردشرنراررناریامقط 

.گ دنرمامحسوب هرنب ت هرردشنوگرد زء

هبتوشنمات ایهاوورهرردشنوگردب ت ینشز

.ا دشنرردزی هرردشنوگرد

1. Koç University

2. Bilkent University

3. Sabanci University

4. Middle East Technical University

5. Bogaziçi Üniversitesi

QS

https://www.topuniversities.com/university-rankings


ی مزایای تحصیل در مقطع کارشناس
ارشد در ترکیه

علوموزشرتترییرموردت ایههرردشنوگردشزبسیررر

.شیتشی شنبهرشنتو

شی شنبهتوشنارمارشحتابهدشنوجویرنروشینشز

.نونرارربهموغولوبرزگوته

ییست شزت ایه موزنانظرمشیتذا نریرن

ب معتمرشرکدشرشرواارماپی ور م یکریا موزش

هریلتصورتدردشنوجویرنروشینشزشیتشلهللابین

درو دداشیتفردددشنوجوتبردلییست شزتوشنارما

.هریارنتحصیلدیگ راووردرمعتب دشنوگردیک

:رری نهماب رشت ایهدرتحصیلمزیتچارشدشمهدر



چشم انداز جهانی

رسبووفک رتبردلب شرمههاقط ههوشردت ایه

.شیتشلهللابینهرر

وشنینقونظرمپی و موزناایفیتنظ شزاوورشین

.برنرماشیتوترییرموردشروپرشتحردیهدراه

۷۸۰۰۰حرودیرالنهحرصلهوب  وردهرربرروشینشز

صیلتحبهن وعاوورشیندرشلهللابیندشنوجور

.ااارما



رفت و آمد آسان

ینشمتاوع غ شفیرروت ایهشرمریت شنههوشرو ب

بینندشنوجویرب شر ذشبامقصربهتبریلرشاوور

.شیتا ددشلهللا

هادالیلامههت ینشزیکاشیتگفتااشلبته

یلاتحصمقصرعاوشنبهرشت ایهشی شنادشنوجویرن

یهولتوشی شنبهاوورشیننزدیکاگزیاارب ماخود

.شیت نهر مرورفت



راحتی صدور ویزا

شزیکاشی شنامتقرضیرنب شرویزشصروررشحتا

.شیتت ایهدرشرنراررناریامزشیررمههت ین

شزرربسیردرزی ششیتترملاقربلنکتهموضوعشین

شزشپذی شخذبهموفقنخصاهشفترماشتفرقموشرد

 رگییختدلیلبهشمرنودماخرر ادشنوگردیک

.دنونهاهرفشدیتیربابهموفقویزشصرورهرر

رب شرشموکالتقبیلشینت ایهاوورروشینشز

شخذمحضبهمتقرضاونرشردشی شنادشنوجویرن

ثبتشزپسونودت ایهوشردتوشنرماب شحتاپذی ش

.ااردریرفترشخودتحصیلاویزشرنرمو



مشکالت تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد در ترکیه

مقط درتحصیلشلذا فوقمزشیررب عالود

دشردشدهه بهنیزمعریبات ایهدرشرنراررناریا

برویرفته گرها نهرشزبریستمامتقرضیرناه

رشمشقخودشنتخرببهنسبتارملوصحیحشطالعرت

.نهریار

تحصیلمعری شزموردچاربهدشری قصرشدشمهدر

: اایشنرردت ایهدرشرنراررناریامقط در



زبان ترکی

هترکیدرتحصیلمشکالتبزرگترینازیکی

.استترکیزبانیادگیری

اینردتحصیلاتمامازپسکارقصدکهدانشجویانی

زباناینیادگیریبهنسبتبایستمیدارندراکشور

.نماینداقدام

هکاستاینترکیهدرتحصیلدیگرمشکالتاز

اماارندبسیکشورایندرزبانانگلیسیهایدانشگاه

راههمبهدانشجویانبرایبسیاریهایهزینهعمدتاً

.دارند

ازرشپذیاخذراهتنهاگفتتوانمیکلیصورتبه

ردشرکتکم،هزینهبامعتبرودولتیدانشگاه

.استدانشگاهبهآنارائهوترکیزبانهایآزمون



حق کار

شورکدرتحصیلخالفبرالمللیبیندانشجویان

وکاناداآمریکا،همچونهاییکشورواروپاییهای

رایلتحصحیندرکاراجازهترکیهکشوردراسترالیا

.داشتنخواهند

انمتقاضیرویپیشچالشبزرگترینروهمیناز

.باشدمیتحصیلوزندگیهایهزینهتامین



اقامت

ماماتازپسدانشجویاندنیا،کشورهایازبسیاریدر

بهرازمانیمدتتوانندمیارشدکارشناسیدوره

ناسیکارشتحصیلشرایطاما.بپردازندکارجستجوی

انیزمبازهوباشدنمیصورتاینبهترکیهدرارشد

بینندانشجویابرایکشورایندرکاربرایرامشخصی

.گیرندنمینظردرالمللی

هبکهایرانمشاورهمرکزتنهاعنوانبهآریاناپارس

خارجبهکارنیرویاعزاممجوزدارایهمزمانصورت

اعزاممجوزواجتماعیرفاهوکاروزارتازکشوراز

بهدباشمیفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتازدانشجو

کشورباخارجبهاعزامهرگونهبرایکندمیتوصیهشما

آشناییکاملطوربهآندرزندگیشرایطومقصد

.یابید


