مشاوره تحصیلی | 1

مراحل اخذ پذیرش از دانشگاه های ترکیه
تحصیل در دانشگاه ترکیه یکی از هیجان انگیزترین دوران زندگی شما خواهد بود .اطمینان حاصل
.کنید که با راهنمای برنامه ما برای تحصیل در ترکیه آماده شده اید
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.کنید که با راهنمای برنامه ما برای تحصیل در ترکیه آماده شده اید
ثبت نام کنید StudyPortalTurkeyبا

مرحله 1
با ثبت نام در وب سایت می توانید از طریق پلی که ما برای شما در حساب کاربریتان در نظر
گرفته ایم با دانشگاه های همکار ما و یا دانشگاه های مورد علاقه خودتان ارتباط برقرار
.کرده و پذیرش دانشگاهی خود را دریافت کنید
روند درخواست برای تحصیل در دانشگاه بستگی به این دارد که آیا شما می خواهید برای تحصیل
در چه مقطع تحصیلی اقدام کنید .دوره های کارشناسی معمولاً با عنوان مدرک کاردانی یا
لیسانس شناخته می شوند .دوره های تحصیلات تکمیلی با عنوان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا
شناخته می شوند .می توانید برنامه هایی را از گزینه های ذکر شده در بخش رشته های تحصیلی،
برنامه ها یا دانشگاه ها انتخاب کنید .شما باید قبل از پر کردن فرم درخواست تصمیم بگیرید
که می خواهید برنامه مورد نظر خود را در کدام دانشگاه تحصیل کنید .سوابق تحصیلی خودتان را
در هنگام انتخاب رشته تحصیل مد نظر داشته باشید .ترکی  ،همچنین زبان انگلیسی یا زبانهای
.دیگر نیز یکی از آیتم های مورد توجه شما قرار بگیرد

رشته تحصیلی و دانشگاه را انتخاب کنید

مرحله 2
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در مورد بورس های تحصیلی و تأمین مالی اطلاعات کسب کنید

مرحله 3
همچنین می توانید در مورد بورس ها و شرایط مالی رشته مورد نظر خود اطلاعات کسب کنید .اگر
می خواهید با بورس تحصیلی در ترکیه تحصیل کنید  ،گزینه های مختلفی دارید .با این حال  ،به
خاطر داشته باشید که فرصت ها و پاداش های ارائه شده توسط مؤسسات اعطای بورس تحصیلی متفاوت
است .می توانید اطلاعات بیشتری در مورد بورس های تحصیلی و پیشنهادات ویژه را در وب سایت
رسمی دانشگاه منتخب خود یا در این سایت در بخش دانشگاه های همکار کسب کنید .اگر رشته ای که
انتخاب کرده اید متعلق به دانشگاه خصوصی است می توانید از طریق این سایت خدمات مشاوره ای
دریافت کرده و اقدام به دریافت پذیرش نمایید .اگر دانشگاه یک دانشگاه پایه است می توانید
شهریه ها را در لیست رشته های تحصیلی مشاهده کنید .همچنین می توانید از دانشگاه های همکار
.ما پیشنهادهای ویژه دریافت کنید
ممکن است شرایط لازم مانند آزمون ورودی دانشگاه  ،نمره زبان یا آزمون مهارت مورد نیاز
برای برنامه مورد نظر شما برای پذیرش تحصیل در ترکیه وجود داشته باشد .علاوه بر امتحانات
شناخته شده بین المللی  ،دانشگاه ها ممکن است از شما بخواهند که نمرات امتحاناتی را که در
.کشور خود گذرانید ارسال کنید

مدارک و پیش نیازها را بررسی کنید

مرحله 4

اسناد درخواست خود را آماده کنید

مرحله 5
پس از انتخاب دانشگاه  ،تنها کاری که باید انجام دهید جمع آوری مدارک درخواستی مورد نیاز
است .در قسمت مدیریت رشته تحصیلی این سایت از شما خواسته می شود که اسناد لازم را بارگذاری
کنید .برخی دانشگاه ها شرایط کنکور خود را برای پذیرش دانشجویان بین المللی تعیین می
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.کنند
.با استفاده از لینک زیر می توانید بصورت آنلاین برای برنامه های دانشگاه ها اقدام کنید

درخواست آنلاین

مرحله 6

دریافت نامه پیشنهاد

مرحله 7
در صورت واجد شرایط بودن برای حضور در رشته های مد نظر شما  ،یک پیشنهاد و نامه قبولی
دریافت خواهید کرد .برای ثبت نام نیز مواردی از جمله شهریه  ،بورس تحصیلی  ،پرداخت  ،ویزا
 ،.مسافرت و تاریخ ها  ،اطلاعات و مراحل لازم را که باید دنبال کنید  ،پیدا خواهید کرد
شما قرار است مبلغ اولیه را به حساب دانشگاه واریز كنید تا نامه تأیید  /پذیرش را دریافت
كنید و توضیح دهد كه شما در این رشته تحصیلی در دانشگاه مد نظر پذیرفته شده اید سپس می
.توانید از کارشناسان ما برای دریافت ویزا درخواست مشاوره و راهنمایی کنید

پرداخت لازم را برای دریافت نامه تأیید انجام دهید

مرحله 8

برای ویزای دانشجویی اقدام کنید

مرحله 9
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قبل از آمدن به تحصیل در ترکیه  ،باید ویزای دانشجویی را از نزدیکترین کنسولگری جمهوری
ترکیه دریافت کنید .مراحل ویزای دانشجویی می تواند به طول انجامد و بنابراین مهم است که
به محض پذیرش در دانشگاه منتخب خود  ،اقدامات لازم برای اخذ ویزای دانشجویی را انجام
بدهید.لازم به ذکر است که برخی از کشور ها من جمله کشور ایران برای ورود به ترکیه نیازی به
.ویزا ندارد
به تاریخ های اعلام شده در نامه پذیرش توجه کنید و سفر خود را برای ثبت نام در دانشگاه طبق
.آن زمان برنامه ریزی کنید

سفر خود را برنامه ریزی کرده و ثبت نام کنید

مرحله 10

اجازه اقامت خود را دریافت کنید

مرحله 11
پس از ثبت نام در دانشگاه  ،از دفتر بین المللی دانشگاه خود برای دریافت اجازه اقامت کمک
.می گیرید
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