
زبان و لهجه؛ دو مانع اصلی دانشجویان ایرانی در ترکیه

مانی تهرانی

 ساالنه شمار فراوانی از جوانان ایرانی برای تحصیل در دانشگاه به سرزمین همسایه ی غربی مهاجرت

 بارها به ممنوعیت ها و محدودیت های اجتماعی، افت کیفیت مدیریتی و آموزشی  و انواع تبعیض های. می کنند

 جنسیتی و مذهبی و عقیدتی در دانشگاه های ایران اشاره شده است اما این گروه چرا ترکیه را انتخاب

 می کنند؟ چه تعداد از آنها و از چه راه هایی وارد دانشگاه های این کشور می شوند؟ و چه سرنوشتی پیدا

می کنند؟

 

قدمت دانشگاه در ترکیه

 ۱۹۶۰ دانشگاه به تعلیم و تربیت دانشجویان مشغول اند، در حالی که در سال ۲۰۰در ترکیه اکنون بیش از 

 . هیچ شهری در ترکیه نیست که دانشگاه نداشته باشد۲۰۰۸از سال .  دانشگاه در ترکیه وجود داشت۷فقط 

  و به همت آتاتورک تأسیس شد،  به عنوان اولین دانشگاه ترکیه شناخته۱۹۳۳دانشگاه استانبول که در سال 



 را تأسیس کردند و بعد در« انجمن دانش» سه پاشا از دربار عثمانی ۱۸۵۱پیش از آن در سال . می شود

 خوانده می شد تأسیس شد، و شعبه ی زنان آن نیز در سال« خانه ی علم» مدارس دارالفنون که ۱۸۷۰سال 

 ، دانشگاه فنی استانبول«شورای آموزش عالی ترکیه» ی تارنمای رسمی نوشته به.  آغاز به کار کرد۱۹۱۴

 تفنگدار عثمانی است که در سال« خانه ی مهندسی بحری همایون»یو در واقع تکامل یافته ی همان . تی. آی

. آغاز به کار کرد۱۹۸۶نام دارد که در سال  بیکنت اولین دانشگاه خصوصی ترکیه.  تأسیس شد۱۷۷۶

 

کیفیت آموزش عالی ترکیه و اعتبار مدارک

 را آغاز کرده« فرایند بولونیا» مشارکت در طرح کیفی آموزش عالی اروپا موسوم به ۲۰۰۱ترکیه از سال 

  یعنی یک  سال پس از تأسیس۲۰۰۵از سال . و تضمین کیفیت آموزش عالی را در اولویت قرار داده است

 تیم ملی نخبگان بولونیا، کوشش ها در این راستا شدت گرفته و فعالیت های اصالحی با هدف تثبیت این نظام

  مرحله توسط شورای آموزش عالی ترکیه و با هماهنگی کامل آژانس۶این پروژه در . انجام شده است

 در کمیسیون اروپا و اراسموس نیز« تورکواس»این اصالحات آموزشی با عنوان . بولونیا صورت گرفت

  توسط اعضاء هیأت۲۰۱۹-۲۰۱۶آ  در فاصله ی سال های . ای. اچ. پروژه ی اصالحات کیفی ای. تأیید شد

 علمی، دانشجویان، کارمندان اداری و کارفرمایان مراکز آموزش عالی انجام شد که جزئیات آن در تارنمای

  مطالعات کیفی سطح آموزش عالی و اعتبار۲۰۰۶در سال . سازمان ملی تأیید صالحیت ترکیه موجود است

  نیز۲۰۰۹مدارک تحصیلی در سطح ملی توسط کمیسیون و کارگروه های هماهنگ آغاز شد و از سال 

 آموزش. اروپا را دریافت کرده اند« نظام انتقال و انباشت اعتبار»تعدادی از دانشگاه های ترکیه برچسب 

  موفق شد که چند گواهی نامه ی تأیید اعتبار کیفی و صالحیت حرفه ای اتحادیه۲۰۱۴عالی ترکیه در سال 

.اروپا را به دست آورد

 من از دوره ی: »می گوید« آسو»مهسا، دانشجوی دوره ی دکترای علوم اجتماعی دانشگاه بغازایچی، به 

 درس هایمان سخت است و. کارشناسی در استانبول درس می خوانم و تا امروز از شرایط اینجا راضی  هستم

 حتی دوستان ترک و. اساتید هم سخت گیر، ولی فضای دانشگاه مطلوب و در جهت کمک به دانشجو است

 ایرانی ام که از اینجا به دانشگاه ایالتی میشیگان رفتند، هم از کمک و همراهی کادر دانشگاه ما برخوردار

.«شدند و هم برای پذیرش سوابق تحصیلی شان در دانشگاه آمریکایی با مانعی برخورد نکردند

 

همکاری آموزشی ایران و ترکیه

  در سمپوزیوم۲۰۱۹دکتر باریش متین، استادیار آموزش دانشگاه اوشاک، در بخشی از مقاله ای که در سال 

 عصر جدیدی در روابط 1930در آنکارا ارائه کرده، نوشته است که در دهه ی « مطالعات معاصر ترکیه»

 آتاتورک که. دو کشور آغاز شد که با دوستی و حل و فصل مشکالت مرزی همراه بود
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  روز۱۲ به مدت ۱۹۳۴بود، در سال  نظامی قسطنطنیه ــ امپلایر کالج استانبول ــ کالج فارغ التحصیل

 میزبان همتای ایرانی خود، رضا شاه، بود و در این مدت تفاهم نامه های متعددی، از جمله در زمینه ی

 به گفته ی متین، قدیمی ترین سند موجود در بایگانی حزب. همکاری های آموزشی میان دو طرف، امضاء  شد

  و به تشویق سفارت ترکیه در۱۹۳۴ نوامبر ۴نشان می دهد که در  جمهوری خواه خلق ــ حزب حاکم وقت ــ

 در سوم. به آنکارا اعزام شدند« انستیتو قاضی»تهران، دو ایرانی به نام های احمد و رحیم برای تحصیل در 

  هیئتی از مدیران فرهنگی ترکیه راهی ایران شدند و در این سفر وزرای آموزش دو کشور۱۹۳۶دسامبر 

 به منظور همکاری در تبادل نیرو و اطالعات علمی توافق نامه ای امضاء کردند که البته به دلیل شرایط ناشی

 صد 1944-1945پس از آن، در سال های .  اجرایی نشد۱۹۴۳از جنگ جهانی این سند همکاری تا سال 

 به رغم مشکالت و موانع، اکثر این. دانش آموز ایرانی برای تحصیل در دانشگاه به ترکیه اعزام شدند

 در معاهده میان وزرای آموزش و پرورش دو کشور و. متقاضیان فارغ التحصیل شدند و به ایران بازگشتند

 برای توسعه ی همکاری از سوی طرف ایرانی پیشنهاداتی نظیر تبادل دانشجو، برگزاری کنفرانس های

 مشترک اساتید دو کشور، مبادله ی آثار باستانی یافته شده در کاوش های باستان شناسی، همکاری بین استادان

 تاریخ و باستان شناسی و ادبیات دو کشور و ترجمه و مبادله ی نشریات فارسی و ترکی مطرح شد که بنا بر

. با این پیشنهادات موافقت کرد۱۹۳۷ ژانویه ی ۱۲سندی از همتای ترک در 

 

تحصیل پناهجویان ایرانی

 آیتک نامدار، پناهجوی ایرانی و دانشجوی رشته ی مددکاری اجتماعی در دانشگاه حاجی تپه، پایان نامه ی

 اختصاص داده« عوامل اضطراب زنان پناهجوی ایرانی در ترکیه»دوره ی کارشناسی ارشد خود را به 

 اما به دلیل محرمانه بودن اطالعات پناهجویان نزد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و. است

 در دسترس عموم قرار دولت ترکیه، آمار دقیقی از جزئیات ــ مثل تعداد پناهجویان محصل در این کشورــ

 کرده است که پناهجویان در شرایط برابر با دیگر متقاضیان خارجی در اعالم تارنمای کمیساریا تنها. ندارد

 را به« آناتولی»عالوه بر این، تحصیل در دانشگاه آنالین . مدارس و دانشگاه های ترکیه حق تحصیل دارند

 به گفته ی متین، سندی در. عنوان یکی از گزینه ها پیشنهاد کرده و مدارک آن را نیز معتبر شمرده است

  میالدی دو دانشجوی ایرانی ترکمن ــ۱۹۴۳بایگانی حزب جمهوری خواه خلق نشان می دهد که در سال 

 به دالیل سیاسی در ترکیه پناه داده شده اند و با پرداخت تمام هزینه های جالل حمیدی و یحیی تأییدی ــ

 شهریه ی دانشگاه و خوابگاه و کتاب و خوراک توسط دولت ترکیه در رشته های مهندسی و پزشکی درس

 و جنوب ایران در اشغال بریتانیا بود و ترکیه سعی در آن زمان شمال ایران در اشغال شوروی. خوانده اند

.می کرد که در جنگ میان متحدین و متفقین موضعی بی طرف داشته باشد

 یکی از دالیل انتخاب من امکان رفت وآمد آسان به: »مهسا به همکاری علمی ایران و ترکیه خوش بین نیست

  سال پیش دیگر به ایران نرفته ام چون توان مقابله با رفتار زشت مأموران و سین جیم۵ایران بود اما از 
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 این را به عنوان دختری می گویم که هیچ نوع فعالیت. کردن های بی مورد و نگاه های شکاکشان را ندارم

.«سیاسی ندارم

 بله، جو بغازایچی همیشه سیاسی است: »نظرش را درباره ی اعتراضات ماه گذشته در دانشگاه جویا می شوم

 کأل محدوده ی درگیری ترک ها با. و من از این که هم کالسی ها و استادانم بازداشت شدند، خیلی ناراحت شدم

 این را در نظر بگیرید که سخت گیری های دولت. دولت خیلی تفاوت دارد با شرایطی که ما در ایران می بینیم

 ترکیه از محدوده ی دغدغه ی ما ایرانی ها خارج است و حداقل هنوز آزادی های ایرانی های ساکن ترکیه را

.«سلب نکرده است

 

همکاری آموزشی امروز

 استانبول میزبان نشست تجاری« آیدین»کرد که دانشگاه  گزارش ۲۰۱۸ ژوئن ۱۶در « حریت»روزنامه ی 

 با« انجمن تجارت و بازرگانی ترکیه و ایران»نشست دو روزه ی . دانشگاه های ایران و ترکیه بوده است

 حضور نمایندگانی از دانشگاه های برگزیده ی ایران مثل دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، عالمه طباطبایی،

 صنعتی شریف، امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان و نمایندگان دانشگاه های برگزیده ی ترکیه مثل بغازایچی،

 بیکنت، دانشگاه اطالعات فرات،   دانشگاه فنی استانبول، دانشگاه آنکارا، دانشگاه ابن خلدون و شماری دیگر

 از جمله سخنرانان. در این مراسم تفاهم نامه های تبادالت علمی میان طرفین به امضاء رسید. برگزار شد

 دانشگاه ها باید با تولید: »او گفت. اصلی نشست، دکتر مصطفی آیدین، رئیس هیأت امنای این دانشگاه بود

 تا زمانی که دانشگاه ها علم تولید نکنند و آن را در دسترس دولت و عموم قرار. دانش دولت ها را تغذیه کنند

.«ندهند، در موقعیتی فراتر از ساختمان های چهار دیواری قرار نخواهند گرفت

 

نظام آموزشی ترکیه

 آموزش عالی ترکیه، در سال های دور ورود به دانشگاه از طریق پذیرش به تعداد مرکز به نوشته ی تارنمای

 متقاضیان، پذیرش بر اساس ارزیابی کیفی دوران دبیرستان و نمره ی فارغ التحصیلی دانش آموزان انجام

 به دلیل افزایش تعداد متقاضیان نسبت به ظرفیت، هر دانشگاه امتحان ورودی 1960می شد؛ اما از دهه ی 

 افزایش تعداد. برگزار کرد و کم کم تعدادی از دانشگاه ها به طور هماهنگ امتحان ورودی برگزار کردند

 داوطلبان سبب شد که دانشگاه ها در آزمون ها برای فرایندهایی مانند امتیازدهی، انتخاب و جای گذاری و

  مرکز واحد آزمون ورودی۱۹۷۴ نوامبر ۱۹در . گزارش نتایج از ابزارهای انفورماتیک بهره بگیرند

  مراحل انتخاب و جایگزینی دانشجویان۱۹۸۱ام تأسیس شد که تا سال . وای. س. دانشگاه ها موسوم به یو

 توسط این مرکز واحد انجام می شد و پس از آن به صورت یکپارچه درآمد، اما هر دانشگاه و مرکز

 برای مثال، آزمون ورودی دانشگاه. آموزشی ای آزمون ورودی و معیارهای مستقل خود را دارد
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 ۵۰ساالنه حدود . از بقیه معتبرتر است و قبولی های آن در مراکز دیگر نیز پذیرفته می شوند« استانبول»

 آزمون سنجش ورودی در سراسر ترکیه برگزار می شود که از آن جمله  می توان به آزمون های وزارت

 ، آزمون ورودی فرهنگیان و تحصیالت تکمیلی موسوم به(صالحیت اداری- صالحیت قضائی )دادگستری 

 س، آزمون داوطلبان بخشداری. د. ی- س، آزمون آنالین زبان خارجی ا. گ. آلس، آزمون ارتقاء شغلی د

 .س آزمون تخصصی ایمنی شغلی و پزشک محل کار در وزارت بهداشت، ک. ح. در وزارت کشور، او

 -دوره ی کاردانی- دانش حوزه ی تدریس- دوره ی کارشناسی)س آزمون انتخاب پرسنل عمومی . س. پ

 ، آزمون صالحیت کاندیدای ریاست دیوان محاسبات کشور برای دستیاران حسابرسی،(تحصیالت متوسطه

 س. یو. آزمون تعیین سطح برای معادل سازی دیپلم آموزش عالی خارجی در رشته های علوم پزشکی، ت

 کنکور دوره های فوق تخصصی. س. یو. د. آزمون ورودی دوره های تخصصی علوم پزشکی، وای

 در همه ی این. س آزمون مهارت زبان خارجی می توان اشاره کرد. د. رشته های علوم پزشکی و وای

 ،«ایجاد فرصت برابر برای همه»، «اندازه گیری و ارزیابی معتبر، قابل اعتماد و منصفانه»آزمون ها 

 ارائه ی خدمات ویژه به متقاضیان دارای معلولیت، مشکالت پزشکی و شرایط خاص در محل زندگی»

.در نظر گرفته می شود« شفافیت و پاسخگویی به متقاضیان»و « نوآوری در فرایندهای آزمون»، «آن ها

 هرقدر هم که: »می نویسد( 2018« )کدام دانشگاه؟ چگونه دانشگاه انتخاب کنم؟» کتاب آلپر آکسوی در

 بخواهید برای امتحان دانشگاه آماده شوید، اگر راه کارهای درستی انتخاب نکنید و در انتخاب دانشگاه یا

 او در ادامه می نویسد.« رشته تحصیلی تصمیم منطقی نگیرید، به نتیجه ی مهم و معنی دار دست پیدا نمی کنید

 که کوشیده است تا در کتاب خود به تمام پرسش های موجود پاسخ دهد و متقاضیان ورود به دانشگاه را از

 کدام دانشگاه و کدام شهر را انتخاب کنم؟ چه رشته ای باید بخوانم؟ هنگام انتخاب: سردرگمی نجات دهد

 دانشگاه باید به چه نکاتی توجه کنم؟ بهترین دانشگاه ها کدام اند؟ دانشجویان کدام دانشگاه ها خوشحال اند؟

 یا بنیادی (دولتی)دانشگاه های خالق، تولیدی و گشوده به روی تغییر کدام اند؟ آیا دانشگاه استانی 

 این کتاب برای بسیاری از موضوعات مانند خوابگاه دانشگاه، بورس... را انتخاب کنم؟ و  (خصوصی)

 تحصیلی، زندگی دانشجویی، زیرساخت های فناوری اطالعات، جهانی شدن، روابط علم و صنعت و سایر

.موارد برای دانشجویان آینده نقشه ی راهی مفید خواهد بود

آزمون ورودی

 شهروندان ترکیه برای ورود به دانشگاه باید کنکوری شامل سه آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند، اما

 اتباع خارجی و از جمله ایرانیان برای ورود به دانشگاه های دولتی و تعدادی از دانشگاه های خصوصی

 شرکت کرده و نمره ی قبولی رشته تحصیلی دانشگاه« یوس»ترکیه در مقطع کارشناسی باید در آزمون 

.مورد نظر خود را کسب کنند

https://5uhhyzrfms2txq5jqq5c34n4ua-ac5fdsxevxq4s5y-globalacademia-com.translate.goog/yos-sinavi/
https://woprnz66ezhou4rv4qwhwwaery-ac5fdsxevxq4s5y-www-dr-com-tr.translate.goog/Kitap/Hangi-Universite-Nasil-Bir-Universite/Egitim-Basvuru/Egitim/urunno=0001748842001


 از نظر میزان دشواری، مهسا یوس را در مقابل آزمون ورودی لیسانس شهروندان ترک، بیشتر به شوخی

!شبیه می داند

 

یوس چیست؟

  سؤال از۴۵ گزینه ی پاسخ دارد و نمره منفی هم دارد؛ ۵ پرسش تستی که هر کدام ۸۰آزمونی شامل 

 کنکور یوس به زبان های ترکی، انگلیسی و.  سؤال تست هوش عمومی۳۰ سؤال از هندسه و ۵ریاضیات، 

ً   زبان پیش نیاز شرکت در آن است و البته انتخاب۳تسلط بر یکی از این  عربی برگزار می شود که طبیعتا

 ۸۱هر کدام بر مرکز پذیرش متقاضی هم تأثیرگذار خواهد بود زیرا هر چند آزمون به صورت یکپارچه در 

 شهر ترکیه برگزار می شود اما برگزارکننده ی آن دانشگاه ها و مراکز آموش عالی اند که هر متقاضی در

 فرایند ثبت نام یک یا چند مرکز و همچنین رشته ی تحصیلِی درخواستِی خود را انتخاب می کند و نتایج آزمون

 از جمله تفاوت های یوس با کنکور سراسری در ایران این. نیز در تارنمای رسمی هر دانشگاه اعالم می شود

 است که در یوس می توان بی توجه به رشته ی تحصیلی دبیرستان،  در آزمون رشته ی تحصیلی و دانشگاه

 دلخواه شرکت کرد و رتبه یا نمره ی الزم برای قبولی بسته به هر رشته ی تحصیلی و هر دانشگاه و به نسبت

 نمرات دیگر متقاضیان متغیر و رقابتی است و اگر دو متقاضی برای یک کرسی واحد نمره ای یکسان کسب

.کنند، متقاضی ای که سن کمتری دارد انتخاب و دیگری رد خواهد شد

 

رشته های تحصیلی خاص

 همچنین مراکز. دانشکده های موسیقی و هنرهای زیبا برای جذب استعدادها آزمون های ویژه برگزار می کنند

 آموزش نظامی و پلیس متقاضیانی را انتخاب می کنند که شرایط خاص تحصیل در این مؤسسات را دارا

 برای برخی از دانشگاه ها نیز شرط معدل دیپلم متوسطه به عنوان پیش نیاز شرکت در آزمون ورودی. هستند

.الزامی است

 

ثبت نام

 ثبت نام برای شرکت در آزمون یوس در ماه های فوریه و مارس هر سال در تارنمای رسمی هر دانشگاه

ً  تا ماه مه و ژوئن برای انجام می شود و متقاضی با مطالعه ی شرایط الزم باید اطمینان حاصل کند که نهایتا

.شرکت در آزمون واجد شرایط خواهد بود

 اکثر اتباع خارجی در. برای متقاضیان خارجی، آزمون دانشگاه استانبول از اهمیت بیشتری برخوردار است

 آزمون. این آزمون شرکت می کنند و نتایج آن نیز برای پذیرش در همه ی دانشگاه های ترکیه اعتبار دارد



 دانشگاه استانبول در تعدادی از کشورهای دیگر از جمله در بعضی از شهرهای ایران، آلمان، فرانسه، هلند،

. آمریکا، آذربایجان و ترکمنستان نیز برگزار می شود

 

آزمون آلس

 متقاضیان ورود به دوره های تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های ترکیه و همچنین

 مانند دستیاران پژوهشی، مدرسان و مترجمان)داوطلبانی که می خواهند به عضویت کادر علمی درآیند 

 همچنین برای داوطلبان تحصیالت. را با موفقیت پشت سر بگذارند آلس باید آزمون ورودی( متخصص

 تکمیلی در دانشگاه های خارج از ترکیه که دوره ی خدمت سربازی را نگذرانده اند، ارائه ی نمره ی قبولی آلس

.الزامی است

 : را به دست آورده، می گوید۵۰۰ از ۴۵۰ و ۱۰۰ از ۹۰مهسا که به گفته ی خودش در آزمون آلس نمره ی 

 من وقتی برای مصاحبه ی ورودی دوره ی. نمره ی آلس مهم است اما کیفیت پایان نامه از آن هم مهم تر است»

 وقتی داخل اتاق شدم یک استاد روی صندلی نشسته بود و خوش آمد گفت و از من.  دکترا رفتم این را فهمیدم

 گفتم استاد. ربع ساعتی گذشت. خواست آن طرف میز روی صندلی بنشینم و شروع کرد به احوال پرسی

 من پایان نامه ی. سؤاالت اصلی را نمی پرسید؟ با لبخندی که هرگز فراموش نمی کنم، گفت شما پذیرفته شدید

 پایان نامه ی من درباره ی بیم و امیدهای جهانی شدن برای همبستگی اقوام محلی. فوق لیسانس شما را خوانده ام

 همان سال یکی از دوستانم که از ایران آمده بود، به مصاحبه ی ورودی دکترای دانشگاه اتو در آنکارا. بود

  استاد دور میزش نشسته بودند و هر کدام از شاخه ای سؤال پیچ اش۶او تعریف می کرد که . دعوت شده بود

 کرده بودند و بعد از یک ساعت بی جواب مصاحبه تمام شده و سالن را ترک کرده بود و بعد هم متأسفانه

.«جواب ردی گرفت

 

نمره ی قبولی آلس

 برای انتصاب به عنوان مدرس، معاون پژوهشی، مترجم و برنامه ریز آموزش در مراکز آموزش عالی

 البته برای.  را کسب کنند، موفق شناخته می شوند۱۰۰ از ۷۰داوطلبانی که در رشته ی خود نمره ی 

. الزامی است۱۰۰ از ۸۰دوره های دکترا و تخصص های هنری و علوم پزشکی داشتن نمره ی 

 

شهریه

https://z7qaohvsws6sjzyfrtnh4t2phm-ac5fdsxevxq4s5y-izmir-pegemakademi.translate.goog/rehberlik/ales-sinavi/ales-nedir-ales-puani-ne-ise-yarar


 در دانشگاه های دولتی با توجه به. هزینه ی تحصیل در دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه متفاوت است

 نوع و مدت تحصیل در رشته های مختلف میزان شهریه با حکم رئیس جمهور و در دانشگاه های خصوصی

.توسط هیئت امنای دانشگاه تعیین می شود

 از ما شهریه می گیرند، منتها رقم ناچیزی است، به: »مهسا در مورد هزینه های دانشگاه دولتی می گوید

 من االن در آپارتمان زندگی می کنم، ولی دوره ی لیسانس که. اندازه ی هزینه  ی امور اداری دانشجویان

.«می گرفتند خوابگاه بودم از ما کرایه و پول غذا را خیلی کم ــ مثأل به اندازه ی یک پنجم قیمت واقعی ــ

 

بورسیه

 به: »در تعریف آن نوشته اند.  ی تحصیلی استبورسیه دیگر مسیر راه یابی به دانشگاه های ترکیه دریافت

 به.« منظور ایجاد شبکه ای از رهبران آینده که متعهد به تقویت درک متقابل و همکاری جوامع باشند

 .نوشته ی تارنمای رسمی بورسیه ی تحصیلی، متقاضیان باید مجموعه ای از شرایط عمومی را دارا باشند

  باشد و سن متقاضی۲۰ از ۱۴، معادل ۱۰۰ از ۷۰متوسطه باید  برای دوره ی کارشناسی حداقل معدل دیپلم

 برای دریافت بورسیه ی کارشناسی ارشد و دکترا باید معدل مدرک کارشناسی.  سال باشد۲۱نباید بیش از 

  سال و برای۳۰حداکثر سن الزم برای کارشناسی ارشد .  باشد۲۰ از ۱۵ معادل ۱۰۰ از ۷۵متقاضی 

 ۹۰نمره ی ورودی برای دریافت بورسیه ی تحصیلی در رشته های علوم پزشکی باید .  سال است۳۵دکترا 

. باشد۲۰ از ۱۹ معادل ۱۰۰از 

 

درخواست بورسیه

 درخواست بورسیه به صورت شخصی از طریق تارنمای دولتی و همچنین به واسطه ی وکال و مؤسسات

 .این فرایند رایگان است و مدارک الزم باید به صورت آنالین ارسال شود. حقوقی معتبر ارائه می شود

  دانشگاه یا مرکز آموزشی را در فرم انتخاب کنند تا در صورت پذیرش در یکی از۱۲داوطلبان می توانند 

 مدارک الزم اوراق هویتی، گواهی تحصیلی، ریز نمرات تحصیلی و نتایج. این مراکز ادامه تحصیل دهند

 برای درخواست بورسیه ی دکترا، ارائه ی پیشنهاد موضوع. آزمون های ملی یا بین المللی را دربرمی گیرد

 در میان شرایط عمومی مدرک مهارت زبانی ــ. تحقیق و ارائه ی یک پروژه ی انجام شده هم الزم است

 هم قید شده است، اما دانشگاه ها در صورت پذیرش فردی که مهارت تومر ترکی یا آیلتس و تافل انگلیسی ــ

 . ترم اول را به آموزش رایگان زبان به پذیرفته شدگان اختصاص می دهند۲ سال یا ۱زبانی اش کامل نیست، 

 ای به عنوان. اس. سی. تی یا جی. ای. همچنین در مقطع کارشناسی قبول شدن در آزمون بین المللی اس

.شرایط کافی به رسمیت شناخته می شود

https://v36yma5ztpudegt2uvv2w6ycze-ac5fdsxevxq4s5y-turkiyeburslari.translate.goog/tr/page/aday-ogrenciler/neden-turkiye-burslari


 

ارزیابی درخواست بورسیه

 درخواست  نامزدهای واجد شرایط شامل گواهی تحصیلی وضعیت علمی، عالیق تحصیلی، اهداف شغلی،

 به ثبات انتخاب ها، ارائه ی محتوای قابل فهم ، هدف و مشارکت در فعالیت های اجتماعی؛ توسط هیئت گزینش

 پس از این مرحله فهرست نهایی نامزدهای واجد شرایط برای فرایند مصاحبه تنظیم. دقت بررسی می شود

.می شود

 

مصاحبه ی متقاضیان بورسیه

  کشور جهان به این مرحله راه پیدا می کنند و توسط هیئت مصاحبه کننده که از۱۰۰نامزدهایی از بیش از 

 ۳۰ تا ۱۵مصاحبه معموالً بین . دانشگاهیان و کارشناسان آموزش عالی تشکیل می شود، ارزیابی می شوند

 خوش آمدگویی، کنترل اسناد، شنیدن هدف برنامه ی: دقیقه طول می کشد و در این قالب انجام می شود

.متقاضی، دانش و کار دانشگاهی و اهداف آینده

 

مزایا و خدمات بورسیه

 مزایای دریافت بورسیه ی دانشگاه های ترکیه از جمله عبارت اند از هزینه ی سفر بار اول، اجازه ی اقامت،

 برای دوره ی)افتتاح حساب بانکی، خوابگاه رایگان، بیمه ی خدمات درمانی و مبلغی کمک هزینه ی ماهیانه 

  لیر و برای دوره های۱۶۰۰ لیر، برای دوره ی دکترا ۱۱۰۰ لیر، برای کارشناسی ارشد ۸۰۰کارشناسی 

.(تخصصی هنری یا تخصص های علوم پزشکی مبالغ بیش تری به دانشجویان پرداخت می شود

 

دانشجویان خارجی

  دانشگاه دولتی،۱۱۴منتشر کرده است، در  2017بنا بر آماری که شورای آموزش عالی ترکیه در سال 

  مرکز آموزش عالی ترکیه و در بین۱۸۵در   آموزشگاه حرفه ای، یعنی مجموعا۶ً دانشگاه خصوصی و ۶۵

  دانشجوی۳۷ هزار و ۳۹ دانشجو در تمام مقاطع تحصیلی آموزش عالی، ۱۳۳ هزار و ۹۴۰ میلیون و ۷

  برابر افزایش یافته و تعداد دانشگاه ها نیز از۲این رقم تا امروز به کمتر از . خارجی مشغول تحصیل اند

 ۲۰۲۳-۲۰۱۸ ساله برای بازه ی زمانی ۵طبق یک برنامه ریزی .  مرکز آموزشی فراتر رفته است۲۰۰

 اکنون.  هزار دانشجوی خارجی به عنوان یکی از اهداف آموزش عالی ترکیه تعیین شده است۱۰۰جذب 

 استاد ۳۵۰۰تا  ۳۰۰۰هم چنین رقمی بین . رسیده است  تن۴۸۱۶۲تعداد کل دانشجویان خارجی به رقم 



  میلیون تن از۴/۶حدود  البته. خارجی به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه های ترکیه مشغول تدریس اند

.کل دانشجویان دانشگاه های ترکیه در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل اند

 

عالیق دانشجویان خارجی

 پزشکی، دندان پزشکی، بازرگانی، حقوق، اقتصاد،   روان شناسی، معماری و دام پزشکی محبوب ترین

.رشته های تحصیلی در میان دانشجویان خارجی هستند

 اکثر این دانشجویان از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، ایران، سوریه، بلغارستان، آلمان، افغانستان،

.قرقیزستان، تاجیکستان و کشورهای آفریقایی نظیر تانزانیا، کنیا، ماالوی، مصر و تونس هستند

ــ  یا نیم سال ــ۸ ساله و در قالب ۴دوره ی کارشناسی در دانشگاه های ترکیه   است که دانشجو در این  ترم 

 البته در رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و. س را می گذراند. ت. ج.  واحد درسی ا۲۴۰مدت 

  رشته نیز۴ ترم تحصیلی است که مدرک فارغ التحصیلی این ۱۰ ساله و در قالب ۵دام پزشکی این دوره 

.کارشناسی ارشد ارزیابی می شود

 

تعداد دانشجویان ایرانی

 ۳۳۰۲۹ نفر ایرانی اند و از ۱۵۷۷ دانشجوی زن خارجی که در ترکیه تحصیل می کنند، ۱۴۷۳۳از میان 

  ایرانی در ترکیه مشغول به۴۳۳۲در مجموع، .  مرد ایرانی اند۲۷۵۵دانشجوی مرد خارجی تعداد 

.تحصیل اند

 

مشکالت دانشجوی ایرانی

 این مشکل. سقوط ارزش پول ملی در ایران باعث فشار اقتصادی به دانشجویان خارج از کشور شده است

 در ترکیه حادتر است زیرا تنها دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا می توانند از دولت مجوز کار

 یکی از دیگر موانع عمده ی دانشجویان ایرانی در ترکیه یادگیری زبان ترکی است که کرلکر شن از. بگیرند

 تحقیق شن و بویلو روی. دانشگاه قاضی آنکارا و امره بویلو از دانشگاه آیدین استانبول به آن پرداخته اند

 در میزان یادگیری زبان ترکی بسیار مؤثر« سطح اضطراب»نمونه ای آماری از ایرانیان نشان می دهد که 

 است و عواملی مثل سن، جنسیت، سطح تحصیالت و ارتباطات، ساعات گوش کردن روزانه به موسیقی

 .ترکی و تماشای روزانه ی تلویزیون  های ترکی در کاهش یا افزایش این اضطراب نقش تعیین کننده ای دارد

 است زیرا« مشکل گفتاری»یافته های این دو محقق نشان می دهد که یکی از عوامل بارز این اضطراب 

 این. عالقه و تالش برای درست و دقیق صحبت کردن سبب می شود که زبان آموز خود را ناتوان حس کند



 تحقیقات نشان داده است که اضطراب گفتاری پی آمد منفی دارد و به بی میلی به گفت وگو با دیگران

.می انجامد

 با مشکل مالی می توان کنار: »مهسا محدودیت مالی را تنگنای عمومی دانشجویان خارجی در ترکیه می داند

 مثل من که االن شغل دارم و مشکالت مادی ام تمام شده ولی زبان مشکل اساسی است و من فراوان. آمد

 دیده ام که دانشجویان ایرانی زبان ترکی را یاد نمی گیرند و برای همین مجبور می شوند که ترک تحصیل کنند

 حتی من دیدم که دانشجویان ایرانِی آذری هم اینجا مشکل دارند، یعنی هرچند ترکی. و به ایران برگردند

 می دانند، ولی به خاطر گویش متفاوتی که دارند فکر می کنند لهجه دارند و سر کالس درس اعتماد به نفسشان

 واقعاً زبان بزرگ ترین مانع. را از دست می دهند و در مواردی شرایط روحی شان به دارو و درمان می کشد

.«است

 

بازار کار

  ی تحقیقِی مفصلیمقاله لونت اوآهون، استادیار دانشکده ی اقتصاد، کار و امور صنعتی دانشگاه استانبول،

 درباره ی بازار کار ترکیه نوشته و از جمله به مشکالت ساختاری آن نظیر عدم مشارکت عمومی و میزان

 او می توان نتیجه گرفت که به رغم موانع، بازار بنا بر تحقیق. تحصیالت پایین نیروی کار اشاره کرده است

 کار دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها نسبت به دیگر اقشار از وضعیت بهتری برخوردار است  زیرا

 بانک جهانی نشان می دهد که ترکیه در گزارش هر چند. دست کم بخشی از مشکالت ساختاری را ندارد

 مقایسه با کشورهای همتای خود و، به ویژه در زمینه ی بازار کار زنان، با کمبودها و موانع توسعه ای

.روبه رو است

 بیشتر» مهسا که در یک مؤسسه ی غیردولتی کار می کند و از شغل و درآمدش راضی است، به آسو می گوید

 بچه های ایرانی که برای لیسانس به ترکیه می آیند، بعد از فارغ التحصیلی به ایران برمی گردند یا برای مقاطع

 باالتر از دانشگاه های اروپا و آمریکا پذیرش می گیرند ولی بین کسانی که مثل من اینجا را دوست دارند و

 تا حاال ندیده ام که کسی، چه ترک و چه ایرانی، با مدرک فوق لیسانس یا دکترا بی کار مانده ماندگار می شوند

.«باشد

سایت آسو
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