
 دانشگاه علوم سالمت 

 دستورالعمل انتخاب و پذیرش دانشجویان خارجی یا مقیم خارج از کشور در سطح کاردانی و کارشنایس  

ید   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگتر
ً
 لطفا

 

 آزمون دانشجویی خارجی یا مقیم خارج 

 آزمون دانشجویی خارجی یا مقیم خارج SBUYOS ( آزمون1) - 5ماده 

سایل یکبار برگزار یم شود. تاری    خ های درخواست برای آزمون ، روش  برگزاری، محتوا و   SBUYOS ( آزمون1)  -5ماده  
 .تاری    خ آزمون در راهنمای پذیرفته شده توسط سنا مشخص یم شود

(2) SBÜYÖS  ن  الملیل دانشجویی دانشگاه علوم سالمت که  توسط رئیس دانشگاه تعیی 
ن شده    توسط هماهنگ کننده بی 

 .است، اداره یم شود

 آزمون و اعالم نتایج مطابق با تصمیمات و دستورالعمل های هماهنگ کننده انجام یم شود. 3)
ی

 ( هماهنگ

ن یم شود و در وب سایت دانشگاه اعالم یم    SBU( هزینه های درخواست، امتحان و شهریه توسط هیئت اجرایی  4) تعیی 
 شود. 

 تحصییل پس از تاری    خ امتحان معتبی است.  ( سال1برای یک ) SBÜYÖS( نتیجه 5)

ایط انتخاب برنامه  شر

ن شده توسط هماهنگ کننده هر برنامه را دریافت یم کنند   SBÜYÖS( داوطلباین که در آزمون 1) -9ماده  نمره پایه تعیی 
 ا مشخص شده است. ، یم توانند از سهمیه دانشجویان خارجی یا مقیم خارج از کشور استفاده کنند. نمرات پایه در راهنم

ایط ویژه و توضیحات ،  ، در وب سایت دانشگاه اعالم یم  2) ( اطالعات الزم برای انتختب ها و در صورت وجود، شر
 شود. 

برای برنامه ها  به صورت    درخواست)سه( برنامه مدرک دار درخواست کنند.    3( داوطلبان یم توانند حداکبر برای  3)
 انجام یم شوند.  https://basvuru.sbu.edu.trآنالین در  

 ارزیایی و سنجش 

د. با این حال ، مطابق با اصویل که  1)  - 11ماده   ( داوطلب تنها بر اساس نتیجه انتخاب خود در یک برنامه قرار یم گب 
ن یم شود ، یم توان در رشته دوم تحصیل کند.   توسط مجلس سنا تعیی 

ن در سهمیه ها بر اساس نمره 2) ن الملیل ، ترتیب اولویت و  داو  SBÜYÖS( قرار گرفی  طلب یا نمره پذیرفته شده آزمون بی 
ن یم شود. تعداد داوطلبان مجاز به ثبت نام از یک کشور  تعداد داوطلبان پذیرفته شده  در برنامه،از همان کشور تعیی 

یت با داوطلب  درصد کل سهمیه برنامه مربوطه تجاوز کنند. در صورت تساوی در سهمیه بندی ، اولو   20نیم توانند از  
 در نظر گرفته یم شود. در صورت  

ی
جوانب  است. در صورت ادامه برابری ، اولویت ترتیب حروف در نام و نام خانوادگ

ن   ن تعداد کشورها و سایر موضوعات مرتبط ، بدون در نظر گرفی  عدم تکمیل سهمیه ، دانشگاه یم تواند با در نظر گرفی 
ط ، اقدایم انجام دهد.   این شر

شگ تعداد داوطلباین که یم توانند برای سهمیه های پذیرش دانشجو خارجی  ( فق3) ن ط برای برنامه های پزشگ و دندانب 
ن شده توسط شورای   مطابق با اصول پذیرش دانشجوی خارجی ،  که در سهمیه پذیرش دانشجو از خارج از کشور، تعیی 

 دارنده کارت آیی که تحصیالت متوسطه  آموزش عایل قرار دارند ،درخواست کنند و داوطلباین با ملیت  
ترک و یا دو تابعیت 

س شمایل( رسانده اند  ،بیشب  از    درصد از سهمیه در زمینه های فوق الذکر    10خود را در خارج از کشور )به جز قبی
 نخواهد بود. 

 زبان آموزش 



 و/یا انگلییس است . ( زبان آموزشر در دانشگاه، با توجه به زبان آموزشر برنامه،  ترگ 1) -14ماده 

 اعالم نتایج و ثبت نام 

 - 12ماده 

( نتایج ارزیایی درخواست ها و اخذ پذیرش آنها در برنامه ها از سیستم درخواست داوطلبان قابل مشاهده است، که  1)
ش پیدا کنید. داوطلباین که حق ثبت نام در دانشگاه را   https://basvuru.sbu.edu.trیم توانید در   دارند   به آن دسب 

ش داشته باشند. داوطلبان باید همراه با نامه پذیرش    درخواستیم توانند از طریق سیستم   به نامه های پذیرش خود دسب 
 خارجی ترکیه مراجعه کرده و "ویزای تحصییل" را دریافت کنند. 

ی
( درخواست های کساین که اظهارات  6) به دفب  نمایندگ

و نادرست در طول درخواست ، اخذ پذیرش و ثبت نام ارائه یم دهند ، رد یم  نادرست ، اسناد جعیل ، جعیل ، ناقص  
شود. اگر ثبت نام این نامزدها انجام شده باشد ، لغو یم شود. اقدامات قانوین الزم علیه کساین که اقدامات آنها جرم  

 محسوب یم شود ، انجام یم شود. 
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 دانشگاه علوم سالمت 
 ثبت نام  درخواست یبرا از یاسناد و مدارک مورد ن

 
   درخواست

   آزمون دانشجویان خارج  
علوم سالمت دانشگاه  یوس  یم  کبار ی  سایل  آزمون  تار   برگزار  برا  یها  خی    شود.  برگزار امتحان  یدرخواست  نحوه    ی ، 

 شده توسط سنا مشخص شده است.  رفتهی پذ یآن در راهنما خی    ، محتوا و تار امتحان
دانشگاه علوم سالمت یوس  ب   آزمون  کننده  هماهنگ  علوم    ی  دانشجو  الملیل  ی   توسط  توسط  که    سالمتدانشگاه 

 شود.  اداره یم دانشگاه انتخاب یم شود  سی رئ
 
 

 شود.  هماهنگ کننده انجام یم یو دستورالعمل ها ماتیمطابق با تصم ج یاعالم نتاآزمون و  هماهنگ
دانشگاه    تیشود و در وب سا  یم  یی   تع  دانشگاه علوم سالمت   ی  اجرا  ئت یتوسط ه  هی ، امتحان و شهر ثبت نام  نهیهز 

 شود.  اعالم یم
 امتحان معتبر است.  خ ی    پس از تار  یلی( سال تحص1) ک ی یبرا  آزمون یوس دانشگاه علوم سالمت جهینت 

ن الملل  خارج   انیدانشجو  اب  یمراحل انتخاب و ارز   یا بی 
 واحد  

 
   هیکل  یبرا دانشگاه علوم سالمت هر سال توسط  سالمتدانشگاه علوم    ی  دانشجو  الملیل  ی   ب  هماهنگ

 
 هماهنگ

به عنوان    بی   الملیل   انیدانشجو   ا ی  خارجر   انیدانشجو   رش ی در مورد پذ  ایر یانجام مراحل انتخاب و ارز   ی الزم برا  یها
 در رابطه با انتخاب دانشجو با آزمون یا بدون آزمون؛ در مجاز است.    کارشنایس  ا ی  کاردای    یدانشجو 

 
مسئول هماهنگ

بودن صورت   آزمون  میل   جی نتا  بدون  موفقالملیل  ی   ب   ا یو/   امتحانات  د  ستانب  دبدر    تی،  نمرات  قرار    پلم یو  نظر  مد 
ها و اصول مربوط    هی، رو ، مکان، زمانجویانانتخاب دانش   ند یفرادانشجو با آزمون    در صورت انتخاب؛  خواهد گرفت
و/  امتحان  ور   ا یبه  مواقع ض  در  اع  تیدر وب سا  یمصاحبه  هاشود   الم یمدانشگاه  نامه  موافقت  با    الملیل   ی   ب  ی. 

 .شود انجام یم نب   در مراکز خارج از کشور  دانشجو  ایر ی مراحل انتخاب و ارز  دانشگاه ما 
اض نتا  اعبر نتا  ی)پنج( روز کار   5؛ ظرف  توسط هماهنگ کنندهبرگزار شده  امتحان    ج یبه  یم  انجام    جیاز زمان اعالم 
اضات توسط شود   شود.  گرفته یم   ی  نها  م یشده و تصم هماهنگ کننده برریس. اعبر
 پذیرشو  اب  یارز 

نت   داوطلب بر اساس  ا  . د ب  گ  برنامه قرار یم  کیخود در    انتخاب رشته  جه یفقط  با اصویلحال    نیبا  با   مطابق    د یکه 
 کرد.   لیرشته دوم تحص در توان  یم  شود  یی   توسط مجلس سنا تع

بر اساس پذ  ا ی  آزمون یوس دانشگاه علوم سالمت؛  یبند  هیسهم   پذیرش  ب  رفتهی نمره آزمون  بر اساس    الملیل  ی   شده 
که مجاز به ثبت نام از   شود. تعداد داوطلبای   یم یی   شده در برنامه تع رفتهیو تعداد داوطلبان از همان کشور پذ حیترج
،  یبند  هیدر سهم  یبرنامه مربوطه تجاوز کند. در صورت تساو   هیدرصد کل سهم  20تواند از    کشور هستند نم   کی

   بی ترت تی، اولو یبا جوانبر است. در صورت ادامه برابر   تیاولو 
 

شود. در   در نظر گرفته یم حروف در نام و نام خانوادگ
ع سهمصورت  کردن  پر  یمهیدم  دانشگاه  سا  ،  و  کشورها  تعداد  گرفیر   نظر  در  با  مرتبط    ر یتواند  ون  بدموضوعات 
 انجام دهد.  ایر اقدام طایش   نیا یجستجو 

شگ   پزشگ   یبرنامه ها  یبرا  ژهیبه و    ی شده توسط شورا  یی   تع   خارجر   انیدانشجو   رشیپذ  یها   هیکه در سهم  و دندانب  
  نه یدر زم  ه یدرصد از سهم  10دانشجو از خارج ،    رشیمطابق با اصول مربوط به پذ  گنجانده شده است.   آموزش عایل

کارت   یکه دارا  دانشجو از خارج را دارند ، کسای    رشی پذ   هیکه امکان درخواست سهم   داوطلبای    یفوق الذکر برا  یها
خود را در خارج از کشور  متوسطه   التیهستند و تحص هیکه شهروندان ترک  هستند ، تجاوز نخواهد کرد. و کسای    آیر 
س شمایل(    یرسانده اند )به استثنا  انیبه پا   ه ی ترک  ی از آنها جمهور   گ ی   و دوگانه هستند    تیتابع  یکه دارا  و کسای  قبر
 . تاس
ا تیرعا  حتما پذیرش خواهید شد. دهد که    اجازه را نم نیدرخواست به شما ا طیش 

ا  داوطلبای   یها درخواست  . د ب  گ  قرار نم ایر یواست را ندارند ، مورد ارز درخ ط یکه مشخص شده اند ش 
 

 


