
 جراح پاشا -دانشگاه استانبول
) ن الملیل )تابعیت خارجی  برای دانشجویان بی 

ایط ثبت نام   شر
 آزمون های مورد قبول 

 جویاندانش   نشان یم دهد اینکه که  ت  ارهای، معشوند   یم  رفتهیپذ  ت  دانشجو  الملیل  ی   ب  هیدرخواست سهم  یکه برا  امتحانات  
 شود.  یم  یی   شوند و حداقل نمرات توسط سنا تع یم رفتهیامتحان پذ یاز کدام حوزه ها

 مورد نظر   برنامه  هیسهم یبرا انتخاب رشته مراحل درخواست و 
  دانشگاه  رسیم  تیاز وب سا  نیبرنامه مورد نظر بصورت آنل   هیسهم  ی( مراحل درخواست و انتخاب رشته برا1)  -   8ماده  
 شود.  یم انجام

اثبت نام  یها  خی    تار (  2)   ه ی، سهمانتخاب رشته  یبرا  از ی ، اطلعات مورد نثبت نام  یبرا  از یمورد ن   مدارک،  ثبت نام  طی ، شر
  رسیم  ت یثبت نام در وب سا  ی، مدارک الزم برادر دانشگاه رش یو در صورت پذ  آموزش عایل یشده توسط شورا  د ییتا یها

 شود.  دانشگاه اعلم یم
 ( ثبت نام هات  که در تاری    خ معی   انجام نشوند مورد قبول نیم باشند. 3)
 . انتخاب رشته کنند / ثبت نام کنند سه برنامه  از توانند حداکثر  داوطلبان یم( 4)
 اعلم شده در برنامه است. مدارک حت و ارسال کامل اطلعات و داوطلب مسئول ص جویدانش ( 5)
ا  داوطلبات    یها  ( ثبت نام6) ها حق ثبت اگر آن  . حت  د ث  گ  قرار نیم   ات  ی، مورد ارز را ندارند   ثبت نام  طیکه مشخص شده اند شر

 شود.  ، ثبت نام آنها لغو یمنام را کسب کرده باشند 
 آموزش زبان خارج  
   یکلس اجبار   ی و دارا  آموزش خواهند دید   از تریک  ث  غ  که به زبات    جویات  دانش   خارج  سطح دانش زبان  

 
  زبان خارج    آمادیک

، توسط  شود   در آموزش استفاده یم  از تریک   ث  غ  هستند که در آنها از زبان خارج    ت  حق ثبت نام در برنامه ها  یدارا  ا یهستند  
 تعیی   سطح سنجش یم شوند. آزمون مهارت و  کی

   ت  که در برنامه ها  ات  یو دانشج
 

از   ا یموفق باشند   در آزمون مهارت زبان خارج   د ی، باشوند  یم  رفتهیپذ  یاجبار  با کلس آمادیک
معادل    کنند و یا  کسب    را از امتحانات زبان خارج    100از    از یامت   70حداقل  برگزار یم شود باید    ÖSYMکه توسط    آزمون هات  

 است داشته باشند.   ÖSYMآزمون ها را که مورد تایید آن 
 سطح های مورد قبول زبان تریک 

 دانشجویات  که از برنامه ها قبول شدند؛  مورد قبول زبان تریک  یسطح ها
 ، یم شوند برگزار    یل یدانشگاه در آغاز سال تحص  خارج    یزبانها  دانشکده که توسط    در آزمون مهارت زبان تریک  تیموفقالف(  
 جراح پاشا،   -دانشگاه استانبول  یآموزش و برنامه کاربرددر آموزش مداوم از  مهارت زبان تریک گوایهب(  
  ر یسا  آموزش زبان تریک   یو کاربرد  قات  یمراکز تحق  ا ی  یونس امره که توسط موسسه    مهارت زبان تریک   با توجه به گوایه   ج(  

 شود.  یم  یی   ، تعارائه شده است هیترک یهادانشگاه
 شده باشد.   د یخلف آن ق نکهیدو سال است مگر ا مدارک مدت اعتبار د( 
 


