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این خالصه ای از دستورالعمل های درخواست، پذیرش و ثبت نام برای دانشجویانی است که در  

ی پذیرفته خواهند شد /کارشنایس دانشگاه آکدنی   .برنامه های کاردانی
 

ید  .لطفا برای اطالعات دقیق تر تماس بگی 

 

 

 

 هدف

اساس مربوط به درخواست، ثبت نام و پذیرش داوطلبان خارجی  هدف این دستورالعمل. مشخص کردن اصول و  -  1ماده 

ی است  .یا ساکن خارج در مقاطع کاردانی و کارشنایس دانشگاه آکدنی 

 دامنه 

ایط ثبت نام و پذیرش داوطلبان خارجی یا ساکن خارجی برای   -  2ماده  این دستورالعمل. مقررات مربوط به درخواست ، شر

د. مقطع کاردانی و برنامه های   ی  را در بر یم گی   کارشنایس دانشگاه آکدنی 

 اساس

 تهیه شده است.    04/ 11/ 1981مورخ  2547قانون آموزش عایل به شماره  14این دستورالعمل. به استناد ماده  -  3ماده 

 تعریف ها 

ده شده در این دستورالعمل  – 4ماده  ;موارد نامیی

ی الف( دانشگاه:   ، دانشگاه آکدنی 

ی ، ب(   سنا:سنای دانشگاه آکدنی 

 ، ی  ج( ریاست دانشگاه: ریاست دانشگاه آکدنی 

 چ( برنامه: فعالیت های دانشگایه موجود در مقطع تحصییل کاردانی و کارشنایس ، 

 ، ی ستان / آموزشکده های حرفه ای وابسته به دانشگاه آکدنی 
 د( واحد: دانشکده / دانشکده فنی حرفه ای/ هیی

ی با رعایت اصول این بخشنامه. ه( دانشجو:   دانشجوی پذیرفته شده در واحدهای تابعه دانشگاه آکدنی 

 های مندرج در بند یک ماده  
ی

ایط: کسانی که دارای ویژگ این بخشنامه هستند و کسانی که فاقد هر   7و( داوطلبان واجد شر

 های مندرج در بند دوم همان ماده هستند. 
ی

 یک از ویژگ

 رگ که نشان یم دهد رای مدت معینی اتباع خارجی مجاز به اقامت در کشور ما هستند. ز( گوایه اقامت: مد

 . ی  ح( کمیسیون آزمون: کمیسیون آزمون پذیرش دانشجوی خارجی دانشگاه آکدنی 

 ط( کمیسیون پذیرش: کمیسیون پذیرش دانشجویان خارجی و ساکن خارج 

ی است.   ی( آزمون پذیرش دانشجو: به معنای آزمون پذیرش دانشجوی  خارجی وساکن خارج در دانشگاه آکدنی 
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ی   دانشگاه آکدنی 
 صالحیت ها و مدارک مورد نیاز برای درخواست 

 
 

 مدارک مورد نیاز برای درخواست
 

 :الف( مدارک زیر برای درخواست ها مورد نیاز است
نت، ( 1 نت دریافت شده از اینیر  فرم درخواست از اینیر
 تایید شده توسط سفارت ترکیه یا کنسولگری ترکیه در کشور داوطلبان از مدارک زیر ، کنی  (2

ستان و گوایه معادل سازی،  الف( دیپلم دبی 
 ب( اصل و کنی ترجمه شده ریز نمرات به ترگ، 

 ج( مدرک نتیجه آزمون، 
ی گذرنامه و ترجمه اش، 3  ( رونوشت محضی
 درخواست پرداخت شده است. ( رسید بانیک که نشان یم دهد هزینه 4
 قطعه عکس در اندازه گذرنامه، تهیه شده در شش ماه گذشته، 3( 5
نده متقاضی درج شده است. 6  ( پاکت با تمیی پسنر که روی آن آدرس گی 
 کند.   ( تعهد مبنی بر اینکه داوطلبان دارای درآمدی باالتر از مبلغی هستند که آنها را قادر به ادامه تحصیل در دانشگاه یم7
 
 
 
 
 
 
 

 ها ارزیانی درخواست
 

ی در رشته ها توسط دانشگاه انجام یم )الف( ارزیانی درخواست   شود. ها و قبول کردن داوطلبی
 

ب( درخواست داوطلبانی که نتایج و نمرات امتحانی آنها کمیر از نمرات مندرج در ضمیمه بخشنامه باشد و داوطلبانی که  
ایط درخواست را   نداشته باشند، ارزیانی نخواهد شد. سایر شر

)ج( درخواست داوطلبان توسط کمیته پذیرش دانشجویان خارجی و یا ساکن خارج  که دارای ریاست رئیس/مدیر  
اند،  هانی که درخواست داده دانشکده/دانشکده فنی حرفه ای است و حداقل از یک عضو هیئت علیم/کارمند از گروه 

 ود. شتشکیل شده است، ارزیانی یم 
ی نمره پایه مورد نیاز برای واحد مربوطه در آزمون  های مندرج در ضمیمه  د( در ارزیانی ، کمیسیون پذیرش با در نظر گرفبر

کت یم ه  بندی یم ها را رتبهکنند، درخواست بخشنامه که داوطلبان در آنها شر ، لیست اصیل و ذخی  کند. در نتیجه ارزیانی
، معدل دیپلم داوطلبان در نظر گرفته یم شود. تشکیل یم شود. در صورت تساوی در   ارزشیانی

)د( تصمیمات کمیسیون پذیرش به هیئت اداری دانشکده/دانشکده فنی حرفه ای مربوطه ارسال یم شود. لیست اصیل و  
 حرفه ای نهانی یم شود. کمیسیون یم تواند در صورت لزوم 

ه با تصویب هیئت مدیره دانشکده/دانشکده فنی   از ذخی 
 نظر بخواهد.   یس بخش مربوطه رئ

 حرفه ای نهانی یم شود به ریاست  
ه که توسط هیئت اداری دانشکده/دانشکده فنی ه( فهرست دانشجویان اصیل وذخی 

ه به اندازه تعداد سهمیه دانشجویان خارجی اعالم شده برای   دانشگاه ارسال یم شود. لیست دانشجویان اصیل و ذخی 
 یست ها در تاری    خ مشخص شده در تقویم تحصییل، توسط ریاست دانشگاه اعالم یم شود. برنامه ها تشکیل یم شود. ل

های آزمون  های واحدهای پذیرنده آزمون استعدادهای ویژه بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامهو( ارزیانی درخواست 
انشجویانی  را با آزمون  هانی که دشود. داوطلبانی که برای برنامهاستعدادهای ویژه واحدهای مربوطه انجام یم 

 معتیی در آزمون پذیرش دانشجو در ییک از  پذیرند، درخواست یم استعدادهای ویژه یم 
کنند، باید دارای نمره امتحانی

 های پیوست دستورالعمل باشند. آزمون
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ستان یا فارغ التحصیل شده باشند و ییک از شر  وط بر اینکه در سال آخر دبی  ایط زیر  الف(درخواست داوطلبان مشر
 .را داشته باشد، پذیرفته یم شود 

   تبعه خارجی باشند،( 1 

کسانی که به طور طبیغ شهروند ترکیه هستند اما مجوز ترک تابعیت ترکیه را از وزارت امور داخیل   ( 2
دریافت کرده اند و گوایه یم دهند که دارای سندی در مورد استفاده از حقوق اعطا شده مطابق با قانون  
شهروندی ترکیه برای فرزندان زیر سن قانونی خود هستند، که در گوایه انضاف از تابعیت ترکیه ثبت 

 شده اند، 

( فرزندی که در پیوند ازدواج با مادر یا  1مقرر شده است که ")  5901قانون شهروندی ترکیه به شماره  7)در ماده 
 هروند ترکیه است."پدر شهروند ترکیه در داخل و یا خارج ترکیه متولد شود، ش

ایط  3 ی تابعیت خارجی کسب کرده اند / افراد دوتابعینر در این شر  ( کسانی که تابعیت ترکیه را پس از داشبر

س  4 ( کسانی که شهروند ترکیه هستند و تمام تحصیالت متوسطه خود را در یک کشور خارجی به غی  از قیی
 شمایل به پایان رسانده اند. 

س شمایل  به پایان  )از جمله کسانی که  تحصیالت متوسطه خود را در مدارس ترکیه در یک کشور خارجی غی  از قیی
 رسانده اند(

س شمایل و مقیم این کشور هستند و تحصیالت متوسطه خود را در این کشور به 5  که از اتباع قیی
( کسانی

ی سال ها GCE ALپایان رسانده اند و نتایج آزمون    که  بب 
در کشورهای  2010-2005ی را دارند و کسانی

ستان ها،  نتایج آزمون   را دارند یا خواهند داشت.   GCE ALدیگر که با ثبت نام و تحصیل در کالج ها و دبی 

 

ایط زیر را داشته باشد پذیرفته نخواهد شد.   ب( درخواست شخیص که ییک از شر

س شمایل گذرانده  (  کسانی که تابعیت ترکیه را دارند و تمام تحصیالت متوسطه خود 1 را در ترکیه یا قیی
 اند، 

ستان های  2  که تمام تحصیالت متوسطه خود را در دبی 
س شمایل )به استثنای کسانی ( شهروندان قیی

س شمایل گذرانده اند و نتایج  ستان   GCE ALقیی را کسب کرده اند و کسانی که با ثبت نام در کالج ها و دبی 
ی سال    را کسب کرده اند یا خواهند کرد(.  GCE ALنتایج آزمون    2010و   2005های سایر کشورها بب 

ماده الف تعریف شده است )به استثنای کسانی که  2تابعینر با تابعیت اول ترکیه که در بند   2( افراد  3
س شمایل به پایان رسانده اند / کسانی که تمام   تحصیالت متوسطه خود را در کشور خارجی غی  از قیی

س شمایل به پایان رسانده اند(تحصیالت متوسطه   خود را در مدرسه ای ترک در کشور خارجی غی  از قیی

س شمایل است )به استثنای کسانی که تحصیالت متوسطه   2( افراد  4 تابعینر که که ییک از تابعیت آنها قیی
س شمالیبه پایان رسانده اند و نتایج  ستان های قیی که با ثبت نام  را دارند و کسانی   GCE ALخود را در دبی 

ی سال  ستان های سایر کشورها بب  را دارند یا   GCE ALنتایج آزمون   2010و  2005در کالج ها و دبی 
 خواهند داشت.(

ی ملیت آنها در بدو تولد ترکیه است، طبق تعریف بند 5 ماده   2( اتباع ترکیه  یا افراد دوتابعینر که اولب 
ستان های خارجی در ترکیه تحصیل کرده اند. الف، که در مدارس داخل بنیه سفارت ها در   ترکیه و دبی 

شود و مورد تأیید شورای آموزش  ها توصیه یم هانی که برای پذیرش دانشجو توسط دانشگاهج( مدت اعتبار آزمون
 ها هنگام پذیرش دانشجو است: عایل در ارزیانی درخواست 

 

 یی یم باشد. ( امتحانات پایان دوره متوسطه بدون محدودیت زمانی معت1

 ورودی دانشگاه دو سال یم باشد.   ( مدت اعتبار آزمون های 2

ی دو سال یم باشد.   -( مدت اعتبار آزمون پذیرش دانشجوی خارجی 3  ساکن خارج  دانشگاه آکدنی 

 که حداقل نمره و یا نمره ای  باالتر را در آزمون های معتیی در پذیرش دانشجو که در پیوست  
د( کسانی

 شده اند، کسب کرده اند، یم توانند اقدام کنند.  بخشنامه ذکر 

 ه( توضیحات در خصوص درخواست ها در سایت دانشگاه اعالم یم گردد. 

ی شده در اطالعیه، به 1 ط ارائه مدارک مورد نیاز درخواست در مهلت تعیب  ( درخواست ها، به شر
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ی به صورت شخیص یا پسنر انجام یم شود.   اداره ثبت دانشگاه آکدنی 

های نایسر از پست لحاظ نیم  ( د2 ر پذیرش درخواست ها، تاری    خ دریافت مدارک در دانشگاه لحاظ یم شود، تاخی 
 شود. 


