شرایط دکتری در ترکیه

به واسطه نزدیکی کشور ترکیهه بهه ایهراس ب هیاری از
دانشههیویاس بههرای اداحههه تمقههیدک حیط ه دک ههری در
ترکیه را ان خاب حی نمایند.
دانشگاه هایی حهدرس و دارای احکانهاع لهادی در ایه
کشور وجود دارد.
ب یاری از حدارک تمقیلی به دست آحهده در ترکیهه
در سراسههر جنههاس دارای ال مههار حههی بایههند و هزینههه
زندگی و تمقیالع پایی تر از ب یاری از کشهورهای
اروپایی است .ایه لواحهد بالهی حهی یهود کهه دوره
دک ههری در ترکیههه در حیههاس دانشههیویاس بههی ادمللههی
ب یار حمموب باید.

ری ه های للوم رایانهک حنندسیک حعماریک روابط بی
ادملدک حردم یناسیک للوم بیودوژیکیک تیارعک اق قاد و
فیزیک از جمله ری ه های حمموب برای اداحه تمقید
کشور است .تمام دانشگاه های ترکیه توسط

در ای

یورای آحوزش لادی ترکیه ( )YOKاداره حی یوند.
ای

احر تضمی

حی کند که دانشگاه های ترکیه از

حعیارهای بی ادمللی پیروی حی کنند.
گروه تمریریه آریاناپارس به واسطه یرایط حطلوب
تمقید در ترکیه و همچنی

درخواست های فراواس

لالقه حنداس به ای کشورک در حطلب پیش رو به بررسی

یرایط تمقید در حیط دک ری در ترکیه پرداخ ه
است تا ح یاضیاس قادر بایند با ک ب اطاللاع جاح در
ای زحینهک با آگاهی بیش ر جنت ان خاب ای حیقد قدم
بردارند.

شرایط تحصیل در مقطع دکتری در
ترکیه
حعیارهای لموحی واجد یرایط بودس یخص جنت
تمقید دوره های دک را در ترکیه حشابه سایر
کشورهای اروپایی است.

گف نی است دانشگاه حمد تمقید و ری ه تمقیلی
ح یاضی بالی اییاد یرایط و روینای خاصی جنت
اخذ پذیرش

سابقه ممتاز آکادمیک
دانشیویاس جنت تمقید در حیط دک ری در ترکیه
حلزم به ارائه حدرک کاریناسی و کاریناسی ارید حع مر
حی بایند.
همچنی

ح یاضیاس حی بای ت دارای سطح للمی و

رزوحه تمقیلی قابد قمودی بایند.

هزینه تحصیل در مقطع دکتری
چقدر است؟
کشور ترکیه به لنواس یکی از اهداف اصلی

دانشیویاس بی

ادمللی برای اداحه تمقید یناخ ه

حی یود .حیروس به صرفه بودس هزینه های تمقید
و زندگی یکی از حنم تری

دالید ان خاب دوره

دک ری در ترکیه است.
هزینه های جاری در کشور ترکیه را حی تواس به
هزینه های تمقید و زندگی تی یم کرد.
در ای بخش به بررسی هزینه های لنواس یده حی
پردازیم:

هزینه های تحصیل

هزینه های تمقید در دانشگاه های دود ی و خقوصی
ترکیه اخ الف چشمگیری دارد .دانشیویاس بی

ادمللی

دوره دک ری در ترکیه برای تمقید در دانشگاه های
دود ی حلزم به پرداخت هزینه ای بادغ بر  ۶۰۰ادی ۱۰۰۰
دالر به صورع سادیانه حی بایند.
هزینه های تمقید در دانشگاه های خقوصی را بی ۱۰
تا  ۲۰هزار دالر در سال حی تواس تخمی

زد .تعداد

گزینه های دک ری در دانشگاه های خقوصی ن مت به
دانشگاه های دود ی بیش ر است.

هزینه های زندگی

ح وسط هزینه های زندگی در کشور ترکیه ن مت به
سایر کشورهای اروپایی پایی تر حی باید و ای حوضوع
به لنواس یکی از حزایای تمقید در ای کشور تلیی حی
یود.
به صورع حیانگی

هزینه های زندگی در ترکیه بی

 ۴۰۰تا  ۶۰۰دالر در حاه تخمی زده حی یود .به طور
قط هزینه های زندگیک ح ناسب با سمک زندگی و ینر
حورد نظر ح فاوع حی باید.
ای

هزینه یاحد هزینه های ح ک ک غذاک رفت و آحد

بیمه و سایر هزینه هایی است که دانشیو حلزم به
پرداخت آننا در زحاس تمقید در ترکیه حی باید.

بورسیه تحصیلی
دانشیویاس دک ری در ترکیه در صورع ارائه یرایط ایده آل
قادر خواهند بود برای بورسیه های تمقیلی در ای

کشور

اقدام نمایند .از یرایط حورد نظر حی تواس به حعدل حناسبک
حدرک زباسک حیاالع بی

ادمللی و توصیه ناحه از اساتید

برج ه ایاره کرد .برخی از نمونه های الطا کننده بورسیه به
یرح زیر حی باید.
.1

:Türkiye Burslariانواع بورس های تمقیلی که از
طریق دودت ترکیه تأحی

حی یود و هدف آس

دانشیویانی از آسیای حیانهک آفرییاک خاورحیانه و اروپای

یرقی است.
.2

:Tübitakیورای تمیییاع للمی و فناوری ترکیه کمک
هزینه های پژوهشی را ارائه حی دهدک احا بیش ر برای
دانشیویاس ترکیه است.

.3

بانک توسعه اسالحی) : )SDBبرناحه های تمیییاتی
دک ری در للوم پایداری را برای دانشیویاس کشورهای
لضو IsDBو جواح ح لماس تأحی حی کند.

مراحل اقدام برای دکتری در ترکیه چگونه
است؟

دانشیویاس برای اخذ حدرک دک ری در ترکیه حلزم
به سپری کردس بازه زحانی  ۳تا  ۴ساده حی بایند.
بر اساس لنواس دورهک طول دوره تمقید دک ری
طوالنی تر یا کوتاه تر خواهد ید.
دانشیویاس با اتمام دوره های کاریناسی ارید قادر
خواهند بود برای دوره های دک ری در ترکیه اقدام
نمایند.
روند پذیرش در دانشگاه های ترکیه به صورع
ح ید

از جانب دانشگاه صورع حی گیرد و

دانشیویاس حوظف به برقراری ارتماط با دانشگاه
حورد نظر حی بایند.

پذیرش اولیه
دانشیویاس دوره دک ری در ترکیه برای اخذ پذیرش از
دانشگاه های ای کشورک حلزم به ارائه حدارک حورد نیاز
حی بایند.
الزم بذکر است که حراحد پذیرش با ارائه حدارک به
اتمام نمی رسد.
.1

سوابق تمقیلی الم از حدرک کاریناسی و

کاریناسی ارید
.2

حدرک دال بر ت لط زباس

.3

ریز نمراع دانشگاهی

.4

توصیه ناحه از اساتید

.5

انگیزه ناحه

.6

رزوحه

امتحانات ورودی
به لنواس ح یاضی دک ری در ترکیه برای تأیید سطح

دانشک باید در اح ماناع ورودی یرکت کنید.
یکی از حنم تری آزحوس های در نظر گرف ه یده برای
ورود به دانشگاهک آزحوس ) (ALESاست .حداقد نمره
حورد نیاز برای ورود به حیط دک ری  ۵۰ادی  ۷۰حی
باید.
الزم بذکر است ح ناسب با ری ه تمقیلی و دانشگاه
حورد نظر نمراع خواس ه یدهک تغییر حی کند.
اح ماناع ) (ALESدر تاریخ های حشخص در سال
برگزار حی یود .از دیگر آزحوس های حورد نظر در
برخی دانشگاه های ترکیه حی تواس به  GMATو GRE
ایاره کرد.

ثبت اقامت
دانشیویاس دوره دک ری در ترکیه برای زندگی باید حیوز

اقاحت کشور ترکیه به اسم ) (Ikametgah Belgesiرا
دریافت نمایند .ای کار باید طی یک حاه پس از اقاحت در
ترکیه صورع گیرد.
پروسه ثمت اقاحت بقورع آنالی در اداره کد حدیریت

حناجرع وزارع کشور ترکیه ) (IKAMETو یا بقورع
حضوری در دف ر ثمت اسکاس اقاحت خارجی یا کالن ری
حملی حی تواس انیام داد.

در چه دانشگاه هایی می توان دوره
دکتری را گذراند؟
بخش آحوزش لادی در ترکیه طی دو دهه اخیر دس خوش

یک انیالب آحوزیی یده است.
فیط تعداد دانشگاه ها افزایش قابد حالحظه ای ندارند
بلکه کیفیت تمقیالع ارائه یده نیز ب یار بنمود یاف ه

است .سی م آحوزش لادی در ترکیه طی چند دهه
گذی ه از نظر کیفیت و هم از نظر کمی به حیزاس قابد
توجنی توسعه یاف ه است.
دانشگاه های ترکیه اکنوس تعداد زیادی ری ه و ان خاب
های حخ لف را برای دانشیویاس بی

ادمللی ارائه حی

دهند.
دانشیویاس برای اداحه دوره دک ری در ترکیه قادر
خواهند بود ح ناسب با ری ه تمقیلی برای دانشگاه های

ترکیه که در ذید به آس ایاره حی یودک اقدام نمایند.
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مزایای تحصیل در مقطع دکتری در
ترکیه
ترکیه به سرلت در حال بدست آوردس ینرع به

لنواس حیقد ایده آل برای دانشیویاس بی ادمللی که
به دنمال کیفیت باالی آحوزش ه ندک حی باید.
از همی رو با بررسی حزایای تمقید در ترکیه حی
تواس به ای

حوضوع آگاه تر ید .برخی از حزایای

تمقید در حیط دک ری را به اخ قار حورد تملید
قرار حی دهیم.
دانشیویاس برای اطالع از یرایط تمقید در ای
کشور حی توانند حیاده تمقید در ترکیه را حطادعه
نمایند.

شرایط زندگی مناسب

احکاناع اسکاسک تغذیه و حمد و نیدک یکی از اساسی تری
نیاز دانشیویاسک در سی م فوقادعاده توسعه یاف ه در
ترکیه ارائه حی یود .ب یاری از دانشیویاس خدحاتی را
برای سرلت در تطمیق پذیری دانشیویاس با حمیط زندگی
در ترکیهک ارائه حی دهند.
هر دانشگاه به صورع حیزا خوابگاه هایی را برای

دانشیویاس بی

ادمللی در نظر حی گیرد .سی م حمد و

نید لموحی در کالنشنرها ب یار توسعه یاف ه است.
ح روک اتوبوسک تاک ی سری و غیره دس رسی از یک

حکاس به حکاس دیگر را ب یار آساس کرده است.
دانشیویاس از کارع تخفیف برای حمد و نید دروس
ینری اس فاده حی کنند و هزینه حمد و نید رقم های
ب یار کمی است.

اقتصاد در حال رشد

با توجه به یرایط حناسب کار پس از تمقید در ترکیهک
اکنوس حی تواند زحاس ب یار خوبی برای ورود به ای
کشور باید.
دانشیویاس دک ری در ترکیه پس از تمقید در ای
کشور قادر خواهند بود که وارد بازار کار یوند و از
حیوق و حزایای حناسمی بنره حند یوند.
فرصت های زیادی برای فارغ اد مقیالس دانشگاه
های ترکیه که لالقه حنداس برای ورود به بازار کار در
دس رس است.

تحصیل به زبان انگلیسی

نگاه بی ادمللی دانشگاه های ترکیه به ای حعنی است که
ب یاری از برناحه های دک ری به زباس انگلی ی تدریس
حی یوند.

دانشیویاس بی

ادمللی در صورع ارائه حدرک زباس

انگلی ی قادر خواهند بود برای اخذ پذیرش اقدام
نمایند.
نمره  ۶٫۵در آزحوس آیل س و نمراع حشابه در آزحوس
تافد از ادزاحاع تمقید در ای کشور حی باید.
الزم بذکر است که کادج های زباس در کشور ترکیهک دوره
هایی را برای دانشیویانی که حدرک زباس ندارندک ارائه

حی دهد.

مشکالت تحصیل در مقطع دکتری در
ترکیه
ح لما تمقید در هر کشوری با حشکالتی و سخ ی
هایی همراه است.
دانش کاحد از یرایط تمقید در ترکیه به
دانشیویاس ای احکاس را حی دهد تا ان خاب صمیمی
را دای ه بایند.
در اداحه ققد داریم به چند حورد از حعایب تمقید
در حیط دک ری در ترکیه ایاره کنیم:

نیاز به دانش زبان ترکی

با وجود توری ت پذیر بودس کشور ترکیهک دانشیویاس
برای اداحه تمقید دوره دک ری در ترکیه و ارتماط با

افراد حخ لف نیازحند دانش اودیه زباس ترکی حی بایند.
ای نک ه بدی حعناست که با دانش زباس انگلی ی تمام
نیازهای حرتمط با تمقید بر طرف حی یود ودی برای
انیام کار و یا ارتماط با افرادک زباس ترکی پر کاربرد تر
است.

حق کار
با توجه به قوانی تعیی یده توسط آحوزش و پرورش
ترکیهک دانشیویاس حیط دک ری در ترکیه احکاس کار در
حی

تمقید را ندارند .از همی

رو دانشیویاس برای

حخارج تمقید و زندگی باید هزینه های روزحره زندگی
خود را از خارج کشور تاحی کنند .برای بررسی یرایط
دقیق تر کار در ای کشور به حیاده کار در ترکیه حراجعه
نمایید.

آریاناپارس به لنواس تننا حرکز حشاوره ایراس که به
صورع همزحاس دارای حیوز الزام نیروی کار به خارج از
کشور از وزارع کار و رفاه اج مالی و حیوز الزام
دانشیو از وزارع للومک تمیییاع و فناوری حی باید به

یما توصیه حی کند برای هرگونه الزام به خارجک با
کشور حیقد و یرایط زندگی در آس به طور کاحد
آینایی یابید.

یادگیری زبان ایتالیایی

یادگیری زباس ای ادیایی از دیگر حعایب اقاحت در ای ادیا به

یمار حی آیدک اکثر حردم ای ادیا ت لط خوبی به زباس
انگلی ی یا زباس های دیگر ندارندک از ای

رو برای

برقراری ارتماط با حردم به یادگیری زباس ای ادیایی نیاز
دارید.
دذا ای احکاس وجود دارد که یما با افراد زیادی برخورد
کنید که به زباس انگلی ی ت لط کافی ندارندک ای حوضوع
حعموالً در اکثر ینرهای ای ادیا اتفاق حیاف د.
لالوه برای ک للیرغم اینکه ساکناس ینرهای بزرگ به
راح ی با توری تها خو حیگیرندک احا در بعضی دیگر از
ینرها اوضاع اینگونه نی ت.

سیستم مالیاتی پیچیده

از دیگر حشکالع اقاحت و زندگی در ای ادیا اخذ حادیاع
های سنگی

ن مت به درآحد است .حردم ای ادیا حدوداً

نیمی از درآحد خود را صرف پرداخت حادیاع حی نمایند.
افراد یاغد در ای ادیا هر ساده ح ممد پرداخت  ۱۰۰نوع
حادیاع حخ لف به ارزش جمعاً  ۴۷۲حیلیارد یورو حییوند.

سرانه پرداخت حادیاع در ای

کشور به طور حیانگی

به

 ۱۱٫۸۰۰یورو در طول سال حیرسدک که رقم قابد توجنی
حی باید.

تمدید اقامت در ایتالیا چگونه
است؟
افرادی که ققد دریافت اقاحت دائم ای ادیا را دارند اب دا
حلزم خواهند بود اقاحت حوقت ای کشور را اخذ نمایند.
همانطور که پیش تر در ای حطلب ایاره یدک افرادی
که جنت تمقیدک سرحایه گذاریک ثمت یرکتک ازدواج
و ح ی پناهندگی وارد کشور ای ادیا حی یوند احکاس

تمدید ویزا و در ننایت دریافت اقاحت دائم ای کشور
را پس از گذراندس پروسه های حشخص یده خواهند
دایت.
تمدید ویزای ای ادیا ب ه به نوع حناجرع افراد به ای

کشور ح فاوع خواهد بود .به طور حثال برای تمدید
ویزای تمقیلی در صورتی که فرد ققد اداحه تمقید
در ای ادیا را دای ه بایدک ویزای وی به اندازه طول دوره
تمقیلی حورد نظر قابد تمدید خواهد بود.

چگونه می توان پاسپورت ایتالیا را
دریافت کرد؟
اخذ پاسپورع ای ادیا از طریق انیام روش هایی که به
آننا ایاره گردید احکاس پذیر است.
الزم به ذکر است که دریافت پاسپورع ای ادیا و
تابعیت ای کشور به وسیله روش های ذکر یدهک به
صورع ح ییم و بالفاصله احکاس پذیر نمی باید و

باید فرآیند و پروسه الزحه طی یود که ب واس
پاسپورع ای ادیا را اخذ نمود.
پاسپورع هر کشور بر ح ب تعداد کشورهایی که حی
تواس بدوس ویزا به آننا سفر نمود حورد ارزیابی قرار

گرف ه و ال مار سنیی حی گردند.
در آخری

وضعیت بررسی ال مار پاسپورع های

جناس کشور ای ادیا در رده چنارم ای دس ه بندی در
کنار کشور های دانمارکک سوئد و فنالند قرار گرف ه
است.

دارندگاس پاسپورع ای ادیا و کشور های هم طراز ای ادیا
حی توانند به  ۱۸۷کشور جناس بدوس نیاز به اخذ ویزا
سفر نمایند.
حی تواس گفت که ای ادیا از نظر ال مار پاسپورع در

جایگاه ب یار خوبی قرار دارد.
برای دریافت اطاللاع کاحد اقاحت ای ادیا حی توانید با
حشاوری

حوس ه آریاناپارس تماس حاصد کرده و با

دریافت حشاوره رایگاس بن ری
اقاحت ای ادیا ان خاب کنید.

ح یر را برای دریافت

