


یاری از به واسطه نزدیکی کشور ترکیهه بهه ایهراس ب ه

دانشههیویاس بههرای اداحههه تمقههیدک حیطهه  دک ههری در

. ترکیه را ان خاب حی نمایند

هایی حهدرس و دارای احکانهاع لهادی در ایه  دانشگاه 

. کشور وجود دارد

کیهه از حدارک تمقیلی به دست آحهده در ترب یاری 

در سراسههر جنههاس دارای ال مههار حههی بایههند و هزینههه 

شهورهای زندگی و تمقیالع پایی  تر از ب یاری از ک

ایه  لواحهد بالهی حهی یهود کهه دوره . اروپایی است

لههی دک ههری در ترکیههه در حیههاس دانشههیویاس بههی  ادمل

.ب یار حمموب باید

شرایط دکتری در ترکیه



 بیروابطحعماریکحنندسیکرایانهکللومهایری ه

و قاداقتیارعکبیودوژیکیکللومیناسیکحردمادملدک

یدتمقاداحهبرایحمموبهایری هجملهازفیزیک

طتوسترکیههایدانشگاهتمام.استکشورای در

.یوندحیاداره(YOK)ترکیهلادیآحوزشیورای

ازترکیههایدانشگاهکهکندحیتضمی احرای 

.کنندحیپیرویادمللیبی حعیارهای

وبحطلیرایطواسطهبهآریاناپارستمریریهگروه

فراواسهایدرخواستهمچنی وترکیهدرتمقید

ررسیببهروپیشحطلبدرکشورکای بهحنداسلالقه

 هپرداخترکیهدردک ریحیط درتمقیدیرایط

درجاح اطاللاعک ببابایندقادرح یاضیاستااست

قدمقدحیای ان خابجنتبیش رآگاهیبازحینهکای 

.بردارند



در شرایط تحصیل در مقطع دکتری
ترکیه

جنتیخصبودسیرایطواجدلموحیحعیارهای

سایرحشابهترکیهدردک راهایدورهتمقید

.استاروپاییکشورهای

مقیلیتری هوتمقیدحمددانشگاهاستگف نی

جنتخاصیروینایویرایطاییادبالیح یاضی

پذیرشاخذ



سابقه ممتاز آکادمیک

یهترکدردک ریحیط درتمقیدجنتدانشیویاس
حع مراریدکاریناسیوکاریناسیحدرکارائهبهحلزم
.بایندحی

وللمیسطحدارایبای تحیح یاضیاسهمچنی 
.بایندقمودیقابدتمقیلیرزوحه



هزینه تحصیل در مقطع دکتری
چقدر است؟

اصلیاهدافازیکیلنواسبهترکیهکشور

ناخ هیتمقیداداحهبرایادمللیبی دانشیویاس

یدتمقهایهزینهبودسصرفهبهحیروس.یودحی

دورهان خابدالیدتری حنمازیکیزندگیو

.استترکیهدردک ری

بهتواسحیراترکیهکشوردرجاریهایهزینه

.کردتی یمزندگیوتمقیدهایهزینه

یحیدهلنواسهایهزینهبررسیبهبخشای در

:پردازیم



هزینه های تحصیل

خقوصیودود یهایدانشگاهدرتمقیدهایهزینه

مللیادبی دانشیویاس.داردچشمگیریاخ الفترکیه

ایهدانشگاهدرتمقیدبرایترکیهدردک ریدوره

۱۰۰۰ادی۶۰۰بربادغایهزینهپرداختبهحلزمدود ی

.بایندحیسادیانهصورعبهدالر

۱۰بی راخقوصیهایدانشگاهدرتمقیدهایهزینه

تعداد.زدتخمی تواسحیسالدردالرهزار۲۰تا

بهن متخقوصیهایدانشگاهدردک ریهایگزینه

.استبیش ردود یهایدانشگاه



هزینه های زندگی

بهن متترکیهکشوردرزندگیهایهزینهح وسط

حوضوعای وبایدحیترپایی اروپاییکشورهایسایر

حیییتلکشورای درتمقیدحزایایازیکیلنواسبه

.یود

ی بترکیهدرزندگیهایهزینهحیانگی صورعبه

طوربه.یودحیزدهتخمی حاهدردالر۶۰۰تا۴۰۰

ینروزندگیسمکباح ناسبزندگیکهایهزینهقط 

.بایدحیح فاوعنظرحورد

آحدورفتغذاکح ک کهایهزینهیاحدهزینهای 

بهحلزمدانشیوکهاستهاییهزینهسایروبیمه

.بایدحیترکیهدرتمقیدزحاسدرآنناپرداخت



بورسیه تحصیلی

آلهایدیرایطارائهصورعدرترکیهدردک ریدانشیویاس

ورکشای درتمقیلیهایبورسیهبرایبودخواهندقادر

کحناسبحعدلبهتواسحینظرحوردیرایطاز.نماینداقدام

داساتیازناحهتوصیهوادمللیبی حیاالعزباسکحدرک

بهسیهبورکنندهالطاهاینمونهازبرخی.کردایارهبرج  ه

.بایدحیزیریرح

.1:Türkiye Burslariازکهتمقیلیهایبورسانواع

آسهدفویودحیتأحی ترکیهدودتطریق

وپایاروخاورحیانهآفرییاکحیانهکآسیایازدانشیویانی

.استیرقی

.2:Tübitakمککترکیهفناوریوللمیتمیییاعیورای

برایبیش راحادهدکحیارائهراپژوهشیهایهزینه

.استترکیهدانشیویاس

بانک. تمیییاتیهایبرناحه:((SDBاسالحیتوسعه3

ایکشورهدانشیویاسبرایراپایداریللومدردک ری

.کندحیتأحی ح لماسجواح وIsDBلضو



مراحل اقدام برای دکتری در ترکیه چگونه
است؟

زمحلترکیهدردک ریحدرکاخذبرایدانشیویاس

.بایندحیساده۴تا۳زحانیبازهکردسسپریبه

دک ریتمقیددورهطولدورهکلنواساساسبر

.یدخواهدترکوتاهیاترطوالنی

ادرقاریدکاریناسیهایدورهاتمامبادانشیویاس

ماقداترکیهدردک ریهایدورهبرایبودخواهند

.نمایند

صورعبهترکیههایدانشگاهدرپذیرشروند

وگیردحیصورعدانشگاهجانبازح  ید

اهدانشگباارتماطبرقراریبهحوظفدانشیویاس

.بایندحینظرحورد



پذیرش اولیه

ازپذیرشاخذبرایترکیهدردک ریدورهدانشیویاس

ازنیحوردحدارکارائهبهحلزمکشورکای هایدانشگاه

.بایندحی

بهحدارکارائهباپذیرشحراحدکهاستبذکرالزم

.رسدنمیاتمام

سوابق. وکاریناسیحدرکازالمتمقیلی1

اریدکاریناسی

حدرک. زباست لطبردال2

ریز. دانشگاهینمراع3

توصیه. اساتیدازناحه4

انگیزه. ناحه5

رزوحه. 6



امتحانات ورودی

سطحدتأییبرایترکیهدردک ریح یاضیلنواسبه

.کنیدیرکتورودیاح ماناعدربایددانشک

رایبیدهگرف هنظردرهایآزحوستری حنمازیکی

نمرهحداقد.استآزحوسدانشگاهکبهورود

حی۷۰ادی۵۰دک ریحیط بهورودبراینیازحورد

.باید

نشگاهداوتمقیلیری هباح ناسباستبذکرالزم

.کندحیتغییریدهکخواس هنمراعنظرحورد

سالدرحشخصهایتاریخدراح ماناع

درنظرحوردهایآزحوسدیگراز.یودحیبرگزار

GREوGMATبهتواسحیترکیههایدانشگاهبرخی

.کردایاره

(ALES)

(ALES)

https://www.osym.gov.tr/TR,8852/hakkinda.html


ثبت اقامت

حیوزدبایزندگیبرایترکیهدردک ریدورهدانشیویاس

رااسمبهترکیهکشوراقاحت

درتاقاحازپسحاهیکطیبایدکارای .نماینددریافت

.گیردصورعترکیه

ریتحدیکدادارهدرآنالی بقورعاقاحتثمتپروسه

بقورعیاوترکیهکشوروزارعحناجرع

ریکالن یاخارجیاقاحتاسکاسثمتدف ردرحضوری

.دادانیامتواسحیحملی

(Ikametgah Belgesi)

(IKAMET)

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-yerlesim-yeri-ve-diger-adres-belgesi-sorgulama
https://e-ikamet.goc.gov.tr/


در چه دانشگاه هایی می توان دوره 
دکتری را گذراند؟

شدس خواخیردههدوطیترکیهدرلادیآحوزشبخش

.استیدهآحوزییانیالبیک

دندارنایحالحظهقابدافزایشهادانشگاهتعدادفیط

یاف هنمودبب یارنیزیدهارائهتمقیالعکیفیتبلکه

دههچندطیترکیهدرلادیآحوزشسی  م.است

ابدقحیزاسبهکمینظرازهموکیفیتنظرازگذی ه

.استیاف هتوسعهتوجنی

خابان وری هزیادیتعداداکنوسترکیههایدانشگاه

حیارائهادمللیبی دانشیویاسبرایراحخ لفهای

.دهند

قادرترکیهدردک ریدورهاداحهبرایدانشیویاس

هایگاهدانشبرایتمقیلیری هباح ناسببودخواهند

.نماینداقدامیودکحیایارهآسبهذیددرکهترکیه



Bilkent University ( ۱۹PhDs)

BAU ( ۷PhDs)

Bogazici University ( ۱PhD)

Istanbul Aydin University ( ۱PhD)

Istanbul Sabahattin Zaim University ( ۲PhDs)

Istanbul Sehir University ( ۱PhD)

Kadir Has University ( ۴PhDs)

Koc University ( ۲۲PhDs)

Okan University ( ۳PhDs)

Sabanci University ( ۱۵PhDs)

Ankara

Istanbul

Izmir

Izmir University of Economics ( ۹PhDs)

Yasar University ( ۷PhDs)

Kayseri

Abdullah Gül University (AGU) ( ۵PhDs)

Mersin

Near East University ( ۴۳PhDs)



ر مزایای تحصیل در مقطع دکتری د
ترکیه

هبینرعآوردسبدستحالدرسرلتبهترکیه

کهیادمللبی دانشیویاسبرایآلایدهحیقدلنواس

.ایدبحیه  ندکآحوزشباالیکیفیتدنمالبه

حیترکیهدرتمقیدحزایایبررسیباروهمی از

حزایایازبرخی.یدترآگاهحوضوعای بهتواس

لیدتمحورداخ قاربهرادک ریحیط درتمقید

.دهیمحیقرار

ای درتمقیدیرایطازاطالعبرایدانشیویاس
ادعهحطراترکیهدرتمقیدحیادهتوانندحیکشور
.نمایند

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/


شرایط زندگی مناسب

ری تاساسیازیکینیدکوحمدوتغذیهاسکاسکاحکاناع

در هیافتوسعهفوق ادعادهسی  مدردانشیویاسکنیاز

راخدحاتیدانشیویاسازب یاری.یودحیارائهترکیه

زندگیحمیطبادانشیویاسپذیریتطمیقدرسرلتبرای

.دهندحیارائهترکیهکدر

برایراهاییخوابگاهحیزاصورعبهدانشگاههر

ومدحسی  م.گیردحینظردرادمللیبی دانشیویاس

.استیاف هتوسعهب یارکالنشنرهادرلموحینید

کیازدس رسیغیرهوسری تاک یاتوبوسکح روک

.استکردهآساسب یاررادیگرحکاسبهحکاس

دروسنیدوحمدبرایتخفیفکارعازدانشیویاس

هایرقمنیدوحمدهزینهوکنندحیاس فادهینری

.استکمیب یار



اقتصاد در حال رشد

ترکیهکردتمقیدازپسکارحناسبیرایطبهتوجهبا

ی ابهورودبرایخوبیب یارزحاستواندحیاکنوس

.بایدکشور

ای درتمقیدازپسترکیهدردک ریدانشیویاس

ازویوندکاربازارواردکهبودخواهندقادرکشور

.یوندحندبنرهحناسمیحزایایوحیوق

اهدانشگاد مقیالسفارغبرایزیادیهایفرصت

دررکابازاربهورودبرایحنداسلالقهکهترکیههای

.استدس رس



تحصیل به زبان انگلیسی

کهاستیحعنای بهترکیههایدانشگاهادمللیبی نگاه

تدریسانگلی یزباسبهدک ریهایبرناحهازب یاری

.یوندحی

زباسحدرکارائهصورعدرادمللیبی دانشیویاس

اقدامپذیرشاخذبرایبودخواهندقادرانگلی ی

.نمایند

آزحوسدرحشابهنمراعوآیل سآزحوسدر۶٫۵نمره

.بایدحیکشورای درتمقیدادزاحاعازتافد

دورههکترکیکشوردرزباسهایکادجکهاستبذکرالزم

هارائندارندکزباسحدرککهدانشیویانیبرایراهایی

.دهدحی



مشکالت تحصیل در مقطع دکتری در
ترکیه

خ یسوحشکالتیباکشوریهردرتمقیدح لما

.استهمراههایی

بهترکیهدرتمقیدیرایطازکاحددانش

میصمیان خابتادهدحیرااحکاسای دانشیویاس

.باینددای هرا

دتمقیحعایبازحوردچندبهداریمققداداحهدر

:کنیمایارهترکیهدردک ریحیط در



نیاز به دانش زبان ترکی

یویاسدانشترکیهککشوربودسپذیرتوری توجودبا

بااطارتموترکیهدردک ریدورهتمقیداداحهبرای

.بایندحیترکیزباساودیهدانشنیازحندحخ لفافراد

تمامی یانگلزباسدانشباکهحعناستبدی نک های 

رایبودییودحیطرفبرتمقیدباحرتمطنیازهای

تربردکارپرترکیزباسافرادکباارتماطیاوکارانیام

.است



حق کار

رورشپوآحوزشتوسطیدهتعیی قوانی بهتوجهبا

درکاراحکاسترکیهدردک ریحیط دانشیویاسترکیهک

برایدانشیویاسروهمی از.ندارندراتمقیدحی 

یزندگروزحرههایهزینهبایدزندگیوتمقیدحخارج

رایطیبررسیبرای.کنندتاحی کشورخارجازراخود

حراجعهحیادهبهکشورای درکارتردقیق

.نمایید

هبکهایراسحشاورهحرکزتننالنواسبهآریاناپارس

ازخارجبهکارنیرویالزامحیوزدارایهمزحاسصورع

الزامحیوزواج مالیرفاهوکاروزارعازکشور

بهبایدحیفناوریوتمیییاعللومکوزارعازدانشیو

باخارجکبهالزامهرگونهبرایکندحیتوصیهیما

کاحدطوربهآسدرزندگییرایطوحیقدکشور

.یابیدآینایی

کار در ترکیه

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


یادگیری زبان ایتالیایی

بهی ادیاادراقاحتحعایبدیگرازای ادیاییزباسیادگیری

باسزبهخوبیت لطای ادیاحردماکثرآیدکحییمار

برایروای ازندارندکدیگرهایزباسیاانگلی ی

نیازاییای ادیزباسیادگیریبهحردمباارتماطبرقراری

.دارید

دبرخورزیادیافرادبایماکهداردوجوداحکاسای دذا

حوضوعای کندارندکافیت لطانگلی یزباسبهکهکنید

.حی اف داتفاقای ادیاینرهایاکثردرحعموالً

بهبزرگینرهایساکناساینکهللیرغمبرای کلالوه

ازگردیبعضیدراحاحی گیرندکخوتوری ت هاباراح ی

.نی تاینگونهاوضاعینرها



سیستم مالیاتی پیچیده

اعحادیاخذای ادیادرزندگیواقاحتحشکالعدیگراز

وداً حدای ادیاحردم.استدرآحدبهن متسنگی های

.نمایندحیحادیاعپرداختصرفراخوددرآحدازنیمی

نوع۱۰۰پرداختح ممدسادههرای ادیادریاغدافراد

.حی یوندیوروحیلیارد۴۷۲جمعاًارزشبهحخ لفحادیاع

به حیانگیطوربهکشورای درحادیاعپرداختسرانه

توجنیقابدرقمکهحی رسدکسالطولدریورو۱۱٫۸۰۰

.بایدحی



تمدید اقامت در ایتالیا چگونه 
است؟

اب داددارنراای ادیادائماقاحتدریافتققدکهافرادی

.ندنمایاخذراکشورای حوقتاقاحتبودخواهندحلزم

یافرادیدکایارهحطلبای درترپیشکههمانطور

زدواجایرکتکثمتگذاریکسرحایهتمقیدکجنتکه

کاساحیوندحیای ادیاکشورواردپناهندگیح یو

ورکشای دائماقاحتدریافتننایتدروویزاتمدید

خواهندیدهحشخصهایپروسهگذراندسازپسرا

.دایت

ای بهافرادحناجرعنوعبهب  های ادیاویزایتمدید

دتمدیبرایحثالطوربه.بودخواهدح فاوعکشور

قیدتماداحهققدفردکهصورتیدرتمقیلیویزای

دورهطولاندازهبهویویزایبایدکدای هراای ادیادر

.بودخواهدتمدیدقابدنظرحوردتمقیلی



ا را چگونه می توان پاسپورت ایتالی
کرد؟دریافت 

بههکهاییروشانیامطریقازای ادیاپاسپورعاخذ

.استپذیراحکاسگردیدایارهآننا

واای ادیپاسپورعدریافتکهاستذکربهالزم

بههکیدذکرهایروشوسیلهبهکشورای تابعیت

وایدبنمیپذیراحکاسبالفاصلهوح  ییمصورع

ب واسکهیودطیالزحهپروسهوفرآیندباید

.نموداخذراای ادیاپاسپورع

حیکهکشورهاییتعدادح ببرکشورهرپاسپورع

رارقارزیابیحوردنمودسفرآننابهویزابدوستواس

.گردندحیسنییال ماروگرف ه

هایپاسپورعال ماربررسیوضعیتآخری در

دربندیدس های چنارمردهدرای ادیاکشورجناس

ف هگرقرارفنالندوسوئددانمارککهایکشورکنار

.است



ادیاای طرازهمهایکشوروای ادیاپاسپورعدارندگاس

ویزااخذبهنیازبدوسجناسکشور۱۸۷بهتوانندحی

.نمایندسفر

درپاسپورعال مارنظرازای ادیاکهگفتتواسحی

.داردقرارخوبیب یارجایگاه

بادتوانیحیای ادیااقاحتکاحداطاللاعدریافتبرای

ابوکردهحاصدتماسآریاناپارسحوس هحشاوری 

افتدریبرایراح یربن ری رایگاسحشاورهدریافت

.کنیدان خابای ادیااقاحت


