تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد در ترکیه
تحصیل در مقطع اررناریعا شرنعر در ت ایعه بعه
دلیل پریین بودن هزیاه تحصیل و زنرگا نسبت به
یعری اوعور هعرر شروپعریاو ههعوشرد معورد تو ععه
دشنوجویرن شی شنا ق شر گ فته شیت.
دروس مقط اررناریا شرنر در ت ایهو در شغلع
دشنوگرد هرر شین اوور به زبرن شنگلیسا نیز شرشئه

ما نعونر .شز شیعن رو دشنوعجویرن بعین شلهللعا بعه
رشحتععا مععا توشناععر بععر هزیاععه اع و شز موزنععا بععر
ایفیت به د مار نونر.

ت ایه ههوشرد یکا شز مقرصر مه

ب شر تحصیالت

تکهیلا در شروپر به نهرر ما رود.
ت ایه دشرشر دشنوگرد هریا بر قرمت چار هزشر یرله
شیت حتا بعضا شز دشنوگرد هرر ن م بوط به ق ن

پرنزده و زمرن شمپ شطورر عثهرنا شیت.
ههرنگونه اه در نظرم موزنا شروپر رشیج شیتو
موزش عرلا در ت ایه به دو دیته دشنوگرد هرر

دولتا و دشنوگرد هر و مویسرت خصوصا تقسی
بارر ما نونر.

دانشگاه های دولتی
دشنوگرد هرر ت ایه (  ) Devlet universiteleriاه
حرود  ۷۵درصر شز ال دشنوگرد هر رش در ب ما
گی نرو تویط دولت شدشرد ما نونر.

به طور الا ما توشن گفت شین دشنوگرد هر شرشئه دهارد
گست دد ت ین ب نرمه هرر اررناریا شرنر در ت ایه
در رنته هر و زمیاه هرر مختلف هستار.

دانشگاه های خصوصی
شین دیته م بوط به دشنوگرد هرر خصوصا

( ozel

)universiteleriشیت اه به صورت غی شنتفرعا ترییس
نرد و تویط مویسرت مستقل شدشرد ما نونر.
بارب شین دشنوجویرن اررناریا شرنر در ت ایه ما توشنار بر
تو ه به رنته هرر شرشئه نرد دشنوگرد مورد نظ خود رش
شنتخرب ااار .شلبته نکته حرئز شههیت شین شیت اه دشنوگرد

هرر خصوصا ت ایه معهوالً هزیاه هرر برالر رش دریرفت ما
ااار.
دورد اررناریا شرنر در ت ایه ( Yüksek Lisans
) Diplomasiعهرترً حرود دو یرل به طول ما شنجرمر.
دشنوجویرن ما بریست حرود  ۲۰شلا  ۳۰وشحر رش یپ ر
ااار .یرل تحصیلا در ت ایه متوکل شز دو ت م شیت.
ت م شول شز شاتب تر ژشنویه و ت م دوم شز فوریه تر والر
شیت .شغل
مرد شاتب

ب نرمه هرر مقط اررناریا شرنر در ت ایه شز
غرز ما نود.

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

هزینه های تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در
ترکیه به نوع دانشگاه و رشته تحصیلی متقاضی
بستگی دارد .شهریه های دانشگاه های خصوصی به
مراتب باالتر از شهریه دانشگاه های دولتی است.
گفتنی است شهریه دوره هایی که به زبان انگلیسی
ارائه می شوند ،باالتر از دوره های است که به زبان
ترکی تدریس می شوند.
به صورت الا هزیاه هرر دشنوگرد هرر دولتا ب شر
دشنوجویرن بین شلهللا یرالنه حرود  ۴۹۰یورو ما
برنر .هزیاه مویسرت و م شاز خصوصا ب شر

دشنوجویرن بین شلهللا اه به زبرن شنگلیسا تهریل به
تحصیل دشرنر به م شت

برالت بودد و به طور میرنگین

حرود  ۱۲٫۵۵۰یورو تخهین زدد ما نود.

شلبته نکته حرئز شههیت شین شیت اه ت ایه هت رفرد
حرل دشنوجویرن خود بورییه هرر در نظ گ فته
شیت اه بر تو ه به نریستگا هرر ف د متقرضا
صالحیت شو هت دریرفت بورس تحصیلا تعیین ما
گ دد.

جهت اطالع از شرایط تحصیل در ترکیه این مطلب را
مطالعه نمایید :تحصیل در ترکیه

شرایط اقدام برای کارشناسی ارشد

در اغلب دانشگاه های ترکیه پذیرش دانشجویان
توسط خود دانشگاه به صورت مستقل صورت می
گیرد.
بنابراین برای اطالع از شرایط و مدارک هر
دانشگاه می بایست به سایت دانشگاه مربوطه
مراجعه و با دانشگاه مکاتبه کرد.
در ادامه قصد داریم مدارک مورد نیاز جهت اخذ
پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در ترکیه را
معرفی کنیم.

مدارک عمومی

مرشرک مورد نیرز دشنوگرد هرر ت ایه نبرهت زیردر به
یکریگ دشرنر .مرشرک ذیل رش ما توشن شز هله مرشرک
موت ک مورد نیرز ههه دشنوگرد هرر شین اوور دشنست.
•

•
•
•
•
•

مررک دورد اررناریا به هه شد ریز نه شت بر
ت هه ریها
رزومه تحصیلا
شنگیزد نرمه تحصیلا
اررنرمه زمون IELTSیر GRE
مررک زبرن شنگلیسا
توصیه نرمه شز شیرتیر

مدارک اختصاصی

عالود ب مرشرک ذا نردو مهکن شیت ب خا شز
دشنوگرد هرو دشنوجویرن رش ملزم به یپ ر ا دن پیش
نیرز هرر تخصصا نهریار.
به عاوشن مثرل شین پیش نیرز هر ما توشنر یپ ر ا دن
تعرشد موخصا وشحر دریا و یر معرلا برالت شز حر
موخص نرد برنر.
شگ

دشنوجو در دشنوگرد هرر اه به زبرن ت اا

موزش ما دهار قصر پذی ش دشنته برنرو یپ ر

ا دن و شخذ مررک توم ض ورت دشرد.

امتحانات ورودی
در شغل

دشنوگرد هرر ت ایه عالود ب مرشرک تحصیلا

ماری و دشنوجویرن بین شلهللا موظف به ن ات در
زمون هرر ورودر هستار.
پس شز مردد یرزر مرشرکو متقرضیرن ما توشنار شز
ط یق یرمرنه هرر دشنوگرد م بوطه مرشرک خود رش
بررگذشرر ا دد و در صورت پذی فته نرن شز یور
دشنوگرد پذی ش خود رش شخذ نهریار.
یکا شز معهول ت ین زمون هرر دورد هرر اررناریا
شرنر در ت ایه زمون ( )ALESما برنر.

در چه دانشگاه های می توان دوره
کارشناسی ارشد را گذراند؟
مررک اررناریا شرنر در ت ایه ارمالً معتب بودد و
مورد ترییر بسیررر شز دشنوگرد هرر هرن شیت.
چو شنرشز هرر موزش عرلا در ت ایه در چارین
دهه گذنته بسیرر پیو فت ی یعا دشنته شیت.

به طورر اه حرود  ۲۰۰دشنوگرد در ت ایه و ود
دشرنر اه دورد هرر اررناریا شرنر رش به دشنوجویرن
شرشئه ما دهار.

دانشگاه های مورد تایید
وزارت بهداشت

دشنوجویرن ب شر تحصیل در رنته هرر پی شپزنکا قردر
خوشهار بود تر در دشنوگرد هرر مورد ترئیر وزشرت بهرشنت
شی شن به تحصیل در دورد اررناریا شرنر بپ دشزنر.
1. Istanbul University
2. Hacettepe university
3. Ankara University
4. Koc University
5. Ataturk university
6. Ege university
فقط دنرشنپزنکا 7. Yeditepe University
شین دیته شز دشنوگرد هرر عاوشن نرد ب شر دشنوجویرنا
حرئز شههیت ما برنر اه قصر ب گوت به اوور شی شن رش

دشرنر .فلذش دشنوجویرنا اه ت ایه رش به عاوشن پلا ب شر
ورود به یری

اوورهرر دنیر شنتخرب ما نهریارو

محرودیتا بربت شنتخرب دشنوگرد نخوشهار دشنت.

دانشگاه های مورد تایید
وزارت علوم

مویسرت موزش عرلا ت ایه تالش بسیررر در هت
شرتقر ایفیت

موزش و یهولت تحصیل و زنرگا

دشنوجویرن شنجرم دشدد شنر .شز شین رو یرالنه دشنوجویرن
بسیررر تهریل دشرنر اه دورد هرر تحصیلا خود رش

بخصوص در مقط اررناریا شرنر در شین اوور یپ ر
ااار .در شین بخش لیستا شز ب ت ین دشنوگرد هرر مورد
ترییر شی شن رش مع فا ما نهریی .
Ankara University

1.

Bilkent University

2.

Bogazici University

3.

Hacettepe University

4.

Istanbul Technical University

5.

Istanbul University

6.

Middle East Technical University

7.

برترین دانشگاه های کشور
ترکیه

طبق رتبه بارر  QSحرود  ۲۴دشنوگرد در ت ایه در

مقط اررناریا شرنر دورد هرر خود رش شرشئه ما ااار و
زء دشنوگرد هرر ب ت

هرن محسوب ما گ دنر.

شز ب ت ین دشنوگرد هرر اوور ت ایه ما توشن به
دشنوگرد هرر زی شنررد ا د.
1. Koç University
2. Bilkent University
3. Sabanci University
4. Middle East Technical University
5. Bogaziçi Üniversitesi

مزایای تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد در ترکیه
بسیررر شز دشنوگرد هرر ت ایه مورد ترییر وزشرت علوم
و بهرشنت شی شن شیت.
شز شین رو دشنوجویرن به رشحتا ما توشنار به شی شن
برزگوته و موغول به ارر نونر.
نریرن ذا

شیت نظرم موزنا ت ایه شز ییست

موزش م یکریا پی ور ما اار و دشرشر مرشرک معتب
بین شلهللا شیت شز شین رو دشنوجویرن در صورت تهریل
ما توشنار شز ییست تبردل دشنوجو شیتفردد ا دد و در

یک دشنوگرد معتب در اوور دیگ ر تحصیل نهریار.
در شدشمه چار مزیت تحصیل در ت ایه رش ب ما نهرری :

چشم انداز جهانی

ت ایه ههوشرد قط

مهها ب شر تبردل فک ر و بورس

هرر بین شلهللا شیت.
شین اوور شز نظ ایفیت موزنا پی و نظرم و قوشنین

اه در شتحردیه شروپر مورد ترییر شیتو ما برنر.
شز شین رو بر ب وردهرر حرصلهو یرالنه حرود ۷۸۰۰۰
دشنوجور بین شلهللا در شین اوور ن وع به تحصیل
ما ااار.

رفت و آمد آسان
ب و هوشر مریت شنه شر ت ایه و غ شفیرر متاوع شین
اوور رش تبریل به مقصر ذشبا ب شر دشنوجویرن بین
شلهللا ا دد شیت.
شلبته گفتاا شیت یکا شز مههت ین دالیلا اه
دشنوجویرن شی شنا ت ایه رش به عاوشن مقصر تحصیلا
خود ب ما گزیاار نزدیکا شین اوور به شی شن و یهولت
رفت و مر نهر شیت.

راحتی صدور ویزا
رشحتا صرور ویزش ب شر متقرضیرن شی شنا یکا شز
مههت ین مزشیرر اررناریا شرنر در ت ایه شیت.
شین موضوع نکته قربل ترملا شیت زی ش در بسیررر شز
موشرد شتفرق ما شفتر اه نخص موفق به شخذ پذی ش شز
یک دشنوگرد خرر ا ما نود شمر به دلیل یخت گی ر
هرر صرور ویزش موفق به دیتیربا هرفش نها نود.
شز شین رو اوور ت ایه شین قبیل موکالت رش ب شر
دشنوجویرن شی شنا نرشرد و متقرضا به محض شخذ
پذی ش ب شحتا ما توشنر وشرد ت ایه نود و پس شز ثبت

نرمو ویزشر تحصیلا خود رش دریرفت اار.

مشکالت تحصیل در مقطع کارشناسی
ارشد در ترکیه

عالود ب

مزشیرر فوق شلذا

تحصیل در مقط

اررناریا شرنر در ت ایه معریبا نیز به هه شد دشرد
اه متقرضیرن ما بریست شز نهر گرها یرفته و بر
شطالعرت صحیح و ارمل نسبت به شنتخرب خود شقرشم
نهریار.
در شدشمه قصر دشری به چار مورد شز معری

تحصیل

در مقط اررناریا شرنر در ت ایه شنررد اای :

زبان ترکی

یکی از بزرگترین مشکالت تحصیل در ترکیه
یادگیری زبان ترکی است.
دانشجویانی که قصد کار پس از اتمام تحصیل در این
کشور را دارند می بایست نسبت به یادگیری این زبان
اقدام نمایند.
از مشکالت دیگر تحصیل در ترکیه این است که
دانشگاه های انگلیسی زبان در این کشور بسیارند اما
عمدتاً هزینه های بسیاری برای دانشجویان به همراه
دارند.
به صورت کلی می توان گفت تنها راه اخذ پذیرش از

دانشگاه دولتی و معتبر با هزینه کم ،شرکت در
آزمون های زبان ترکی و ارائه آن به دانشگاه است.

حق کار

دانشجویان بین المللی بر خالف تحصیل در کشور

های اروپایی و کشور هایی همچون آمریکا ،کانادا و
استرالیا در کشور ترکیه اجازه کار در حین تحصیل را
نخواهند داشت.
از همین رو بزرگترین چالش پیش روی متقاضیان
تامین هزینه های زندگی و تحصیل می باشد.

اقامت

در بسیاری از کشورهای دنیا ،دانشجویان پس از اتمام

دوره کارشناسی ارشد می توانند مدت زمانی را به
جستجوی کار بپردازند .اما شرایط تحصیل کارشناسی
ارشد در ترکیه به این صورت نمی باشد و بازه زمانی
مشخصی را برای کار در این کشور برای دانشجویان بین
المللی در نظر نمی گیرند.
آریاناپارس به عنوان تنها مرکز مشاوره ایران که به
صورت همزمان دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج
از کشور از وزارت کار و رفاه اجتماعی و مجوز اعزام

دانشجو از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می باشد به
شما توصیه می کند برای هرگونه اعزام به خارج با کشور
مقصد و شرایط زندگی در آن به طور کامل آشنایی
یابید.

