
 ی ساکاریاکاربرددانشگاه علوم  

 .کشور در مقطع کاردانی و کارشنایس  استاین خالصه ای از دستورالعمل برای پذیرش دانشجویان خارج از  

ید   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگتر
ً
 لطفا

 

 سهمیه دانشجویان

 الملیل که برای سال مربوطه برای گروه هایی که تحصیالت کارداین و کارشنایس  ارائه 1) -8ماده 
ن ( سهمیه دانشجویان بی 

یم دهند ، که توسط شورای آموزش عایل برای پذیرش دانشجویان خارجی از خارج از کشور تأیید شده است ، توسط  
ن الملیل دانشجو   بی 

ی
به هیئت مدیره ارائه    OSYMیان و در راهنمای منتشر شده توسط سنای دانشگاه با توصیه هماهنگ

 یم شود. 

ن الملیل یم توانند حداکثر برای  3) برنامه درخواست دهند. پذیرش بر اساس اولویت انتخاب رشته داوطلب    5( داوطلبان بی 
 انجام یم شود. 

ن الملیل برای درخواست و انتخاب رشته باید فار 4)  غ التحصیل و یا دانش آموز سال آخر باشند. ( داوطلبان دانشجوی بی 

 الملیل که برای برنامه هایی که با آزمون استعدادهای ویژه پذیرش  5)
ن ( در صورت اخذ پذیرش، پیش ثبت نام داوطلبان بی 

یم کنند، انجام یم شود. در صورت موفقیت این داوطلبان در آزمون استعدادهای ویژه که توسط واحد مربوطه برگزار  
 ود ، ثبت نام نهایی انجام یم شود. یم ش

ن یم شود. هزینه  6) ن الملیل دانشجویان تعیی   بی 
ی

ن الملیل پذیرش دانشجو توسط دفثر هماهنگ ( مکانها و تاری    خ آزمونهای بی 
ن الملیل باز شده است، واریز یم   ن یم شود و به حسایی که برای دانشجویان بی  آزمون توسط هیئت اداری دانشگاه تعیی 

 شود. 

 زیایی درخواست هاار 

ه  ( سایر انتخابات داوطلبی که  7) برای یگ از انتخاب هایش اخذ پذیرش کرده است ،  به عنوان دانشجوی اصیل یا ذخث 
 در نظر گرفته نیم شود. 

ایط درخواست الزاما دلیل بر اخذ پذیرش نیم شود. ( 8)  رعایت شر

ایمییل که یط درخواست  (  نامه پذیرش رسیم داوطلباین که در مقاطع کارشنایس پذ9) اند به آدرس های  یرفته شده 
 آنالین به دفثر ثبت اعالم کرده اند ارسال یم شود تا بتوانند ویزا دریافت کنند. 

 سنجش 

ن سطح   تعیی 

 ( سنجش ؛ 1) - 12ماده 

م  الف( لیست داوطلبان پذیرفته شده در تاریخهای مشخص شده در تقویم دانشگایه بر روی وب سایت دانشگاه اعال 
 یم شود. 

ن شده درخواست ها برای سهمیه های خایل ،   ب( ممکن است  پس از اعالم لیست پذیرفته شدگان، در تاریخهای تعیی 
 توسط دانشگاه پذیرفته شود. 

 کمک هزینه / شهریه

ن الملیل که حق تحصیل در دانشگاه ما را د1)  - 14ماده   ان کمک هزینه و شهریه ای که باید از دانشجویان بی  ن ارند جمع  ( مث 
ن یم شود.   آوری شود توسط هیئت اجرایی دانشگاه در چارچوب تصمیم شورای وزرا  تعیی 

ن یم شود. 2) ایط تخفیف از شهریه دانشجویی توسط هیئت اداری دانشگاه تعیی   ( اصول مربوط به معافیت یا شر



 وضعیت مهارت زبان

 که در برنامه هایی که زبان  l)  -   17ماده  
وع تحصیالت خود  ( داوطلباین آموزش آنها تریک است پذیرفته یم شوند ، برای شر

 پس از ثبت نام ، باید دارای مدرک مهارت زبان تریک باشند. 

به عنوان مدرک مهارت زبان تریک ؛ نتایج آزمون معافیت مهارت صادر شده توسط موسسه یونس امره یا دانشگاه ما  
سال قبل از تاری    خ ثبت نام در دانشگاه اخذ    2یونس امره باید در یط    اخذ شده از موسسه  TÖMERمعتثی است. )مدارک  

 شده باشد(. 

ثبت نام یم شوند. دانشجویاین که تحصیالت یک ساله تریک    SADEMداوطلباین که مهارت کافن در زبان تریک ندارند در  
 میک خود را آغاز یم کنند. و امتحان مهارت زبان تریک را را با موفقیت گذرانده اند ، تحصیالت آکاد SADEMدر 

 که مطابق مفاد این بخشنامه برای برنامه هایی که نیاز به دوره مقدمایر زبان خارجی )انگلییس( دارند در  5)
( دانشجویاین

دانشگاه پذیرفته شده اند و کساین که نیم توانند مهارت زبان انگلییس خود را با هرگونه سند امتحان زبان پذیرفته شده  
اثبات کنند و یا در آزمون مهارت انگلییس که در آغاز سال تحصییل برگزار یم شود موفق نبوده اند، در برنامه  توسط سنا 

 مقدمایر زبان  پذیرفته یم شوند. 

سال است. ثبت نام دانشجویاین که نتوانند مهارت خود را    2( طول دوره آموزش مقدمایر زبان خارجی یا  تریک حداکثر  6)
 بت کنند ، باطل یم شود. سال ث 2در پایان 

  



 

 



 1 

 دانشگاه علوم کاربردی ساکاریا
ا  ()خارج   الملل  ی   ب انیدانشجو   یثبت نام برا طیشر

 
 ثبت نام استفاده کرد. توان در  که یم  ای هیامتحانات و نمرات پا

  ی   ب   ا یو/   یرسارس   یاز آزمون ها  ست  ی ل  دانشگایه  یشدن در برنامه ها  رفتهیپذ  یاز کشور؛ برادانشجو از خارج    رشیپذ
در   الملیل نمرات  اند و حداقل  آنها گذرانده  ا  افت  یکه  برنامه  نوع  به  با توجه  برا  یآنها  اند    یکه  آن درخواست کرده 

 شود.  ارائه یم (1- وستی)پ
ا  2و ...(    SATدانشگاه )  ید ورو   یمدت اعتبار آزمون ها (  1-  وستی فهرست )پ  نی )دو( سال است. در صورت لزوم 

 شود.  یم د یتمد  سناتو توسط  
 (. هی  و غ ABİTURبه طور نامحدود معتیر است ) ستانی  دب یلیامتحانات فارغ التحص  تیامتحانات وضع

نوع نمره اقدام    یبرا  راه مدارک مقدمان  توانند به هم  ندارند، یم  1  وست یمندرج در پ  ستی در ل  یکه نمره ا  داوطلبان  
 شود.  انجام یم ونیس ی توسط کم نهیزم نی در ا  کارهای معادل سازیکنند.  

 است.  یی  قابل تغ تو سنا می با تصم  1 وست یدر جدول پمندرج امتحانات  برای  هینمرات پا
  ت یآنها را به رسم  TÜBİTAK کهاند    کرده   افتیدر   الملیل   ی   ب علیم  ک یطال ، نقره و برنز را از المپ  یکه مدال ها  کسان  

 دارند.   ی قرار رتبه بند  تیشناخته است و در آنها حضور دارند در اولو 
 اصول ثبت نام

ا   ی شورا  د ییمورد تأ   یها  ه یدرخواست شود و سهم  گروه در    د ی که با  درخواست، مداریک  یها  خی    تار   ،درخواست  طیرسر
 شود.  دانشگاه اعالم یم  تیدر وب سا یهدانشگا میشده در تقو  یی   تع یخهایدر تار  آموزش عایل

تار  در  اطالع  ی خهایدرخواستها  در  از طر یبه صورت حضور   هیمشخص شده  ثبت  نیآنال   ا ی پست    ق ی،  اداره    نام   به 
شود.    در نظر گرفته یم  انر یشوند، مهلت ارز   پست ارسال یم   ق یکه از طر  ن  درخواست ها  ی شود. برا  دانشگاه ارسال یم 

برنامه ها از طر ارسال    یدر  در   قیشده  درخواست  اسناد  دل  افتیپست،  به  درخواست  مهلت  از  پس    ی  تأخ  لیشده 
 یمورد رس  پست  

 
که پس از درخواست به دانشگاه ما درخواست خود را    درخواست داوطلبان    نهی . هز ند ی  گ  قرار نیم  دیک

ود. اطالعات ارائه شده در برنامه  ش  بازگردانده نیم   ند ی  قرار گ   یبرنامه ا  چیتوانند در ه  که نیم   و کسان    ند ی  گ  پس یم 
  ا ی   ن  نهانام و ثبت  انر یکه در طول ارز  یشود، اما مراحل ثبت نام افراد یم تلق   حیصح نی شده به صورت آنال  رائها یها

 شود.  و یمو نادرست داده اند، لغ اشتباهکه اطالعات   شود معلوم  یبعد خ ی    در تار 
براتوانند حداک  یم  الملیل   ی   ب  یداوطلبان دانشجو  اولو   یی  درخواست دهند. قرارگ  گروه   5  ییر  انتخاب    تیبر اساس 

انجام یمرشته   دانشجو   داوطلب  با  یبرا  الملیل   ی   ب  یشود. داوطلبان  انتخاب  دانشجو   د ی درخواست و  ی سال  حتما 
 باشند.  و یا فارغ التحصیل کارشنایس  آخر 
پذدر   پ  رفتهیصورت  مربوطه  برنامه  در  دا  شی شدن  داوطلبان  نام  برا  الملیل  ی   ب  ینشجو ثبت  ها  یکه  که    ن  برنامه 
استعدادها  جو دانش  آزمون  اند   ژه ی و   ی با  شده  موفقانجام یم شود ،  پذیرفته  در صورت  آزمون    نیا   ت ی.  در  داوطلبان 

 شود.  انجام یم ن  هان امشود ثبت ن که توسط واحد مربوطه برگزار یم  ژهیو  استعدادهای
شود.    یم  یی   تع  انیدانشجو   الملیل  ی   دانشجو توسط هماهنگ کننده ب   رشی ذپ  الملیل   ی   ب   یآزمون ها  خی    مکان ها و تار 

  ی   ب   انیدانشجو   یشود تا برا  یم  ز یشود و به حساب مربوطه وار   یم  یی   دانشگاه تع  یادار   ئتیآزمون توسط ه  نهیهز 
 باز شود.   الملیل
 . د یی  با ما تماس بگ 1 وستی اطالعات در مورد پ افت یدر  یبرا  د ی توان  : یمتوجه

 
 


