
 وفوکخالصه  دستورالعمل های درخواست ، پذیرش و ثبت نام دانشجویان خارجی مقاطع کاردانی و کارشنایس دانشگاه ا

 برای اطالعات بیشتر با ما تماس نمایید 
ً
 لطفا

 

 هدف

 اوفوکهدف این دستورالعمل ؛ مقررات مربوط به پذیرش و تعهدات دانشجویانی که برای تحصیل در خارج به دانشگاه    -1ماده  

 مراجعه یم کنند یم باشد. 

 مشموالت

 مشموالت دستورالعمل ؛ - 2ماده 

ثبت نام و پذیرش   ایط  تنظیم شر ، برای  خارجی پذیرش دانشجویان  به  چارچوب اصول مربوط  درخواست داوطلبان دانشجوی  در 

 خارجی در سهمیه اختصاص داده شده به گروه ها و برنامه های مرتبط با دانشکده ها و مدارس دانشگاه ما ترتیب داده یم شود. 

 اصول و اساس 

عایل ، نامه شورای آموزش  6287/ف ، اصالح شده با قانون شماره 45بر اساس ماده  2547قانون آموزش عایل شماره   -3ماده 

شماره     2013/ 02/ 19مورخ   به  مورخ     75850160.301.02  - 1177و  عایل  آموزش  عمویم  شورای  مجوز  اساس  بر  / 01و 

 و مطابق با تصمیم "اصول پذیرش" تهیه شده است.  2013/ 02/ 13، هیئت اجرانی آموزش عایل مورخ  2013/ 02

 درخواست ها پذیرفته یم شوند. 

 ب( داوطلبان 

تابعیت   (1 اتمام    افرادی که  به  شمایل  س  قیی یا  و  ترکیه  در  را  خود  ستان(  )دبیر متوسطه  تحصیالت  تمام  و  دارند  را  ترکیه  کشور 

 رسانده اند.  

نتیجه 2 و  اند  شمایل گذرانده  س  قیی های  ستان  دبیر در  را  خود  متوسطه  )تحصیالت  دارند  را  شمایل  س  قیی تابعیت  افرادی که   )

ی سال های را دریافت کردند و افراد  GCE ALامتحان    ستان های کشورها ی دیگر ثبت   2010تا  2005ی که بیر در کالج ها و دبیر

 نام کرده اند 

 را دریافت کرده اند و یا دریافت خواهند کرد( ،  GCE ALبه جز کسانی که آموزش دیده اند و نتایج امتحان 

 - 75850160  و شماره  2014/ 07/ 21( )نامه شورای آموزش عایل مورخ  3*

تاری    خ         / 43753/       301.02.01 به  سنا  شماره    2014/ 07/ 25تصمیم  بند  2-10/ 2014و  بنابر  اویل    2(  تابعیت  الف  ماده 

ایط )ماده الف ، شماره   ( را دارا یم باشند.  4که با تعریف شده است و دو تابعیتی کشور ترکیه یم باشند به غیر از افرادی که شر

س شمایل(   ( افرادی که ییک از تابعت دوگانه شان4 ستان( در قیی س شمایل باشد و  )کل تحصیالت متوسطه خود را )دبیر تابعیت قیی

ی سال های    GCE ALو تنیجه آزمون   ستانها و کالج های کشور    2010-2005را دریافت کرده اند به استثنای افرادی که بیر در دبیر

 یافت خواهند کرد. را دریافت کرده و یا در  GCE ALهای دیگر تحصیل کرده و نتیجه آزمون 

ستان های خارجی در ترکیه تحصیل یم کنند ، و 5 (  درخواست های افرادی که در مدارس وابسته به سفارتخانه های ترکیه و دبیر

افراد دو تابعیتی که تابعیت اول آنها ترکیه میباشد  پذیرفته نیم   2افرادی که تابعیت ترکیه را درارا یم باشند بر اساس ماده الف بند  

 شود. 

   75850160   -301.02.01/    43753به شماره   2014/ 07/ 21* بر اساس نامه شورای آموزش عایل مورخ 



بر اساس تصمییم که در مورد     2014.5.21شورای دولتی ، آموزش عایل مورخ      8"با توجه به تصمیم اجرای حکم توسط شعبه  

 اتخاذ یم شود. "  داوطلبانی که یم توانند در هیئت اجرانی درخواست دهند ،

د.   آزمونهانی که در ارزیانی متقاضیان مورد استفاده قرار یم گیر

ین نمره مورد نیاز از امتحانات 1)  -9طبق ماده   ( داوطلبانی که برای دانشگاه اقدام یم کنند ، مطابق با برنامه مورد نظر ، باید کمیی

 ذکر شده در زیر را ارائه دهند. 

SAT 1  1000حداقل امتیاز 

ACT  21حداقل امتیاز 

Abitur 4  امتیاز 

      20/    10مدرک کارشنایس فرانسه  

GCE A Level   ی سطح حداقل  درس  2مدرک تعییر

(International Baccalaureate IB  ی الملیل کارشنایس درجه دیپلم حداقل  ( 24( ) دیپلم بیر

 (Matura Reifezeugnisدیپلم ماتورا اتریش )

 Maturita (Diploma di Maturita)دیپلم ایتالیانی  

پذیرش دانشجویان 2) خارجی ، آزمونهانی که توصیه یم شود در  پذیرش دانشجویان  ی  حیر ( در ارزیانی درخواستهای دانشجونی در 

د و توسط شورای آموزش عایل تأیید شده یم باش  د  خارجی توسط دانشگاهها مورد استفاده قرار گیر

ستان ) ی الملیل ،  Abiturاز آزمونها ؛ آزمون  فارغ التحصییل دبیر ه  GCE  ،Tawjihi، کارشنایس بیر  و غیر

ه( با وضعیت کنکور دانشگاه را به دو سال محدود یم گردد.  SATمحدودیت اعتبار دوره های آزمون )  و غیر

 انجام یم شود.  اوفوکانشگاه ( ارزیانی داوطلبان توسط هیئت های اداری دانشکده د1) -10طبق ماده 

 ( ارزیانی و انتخاب با توجه به موفقیت تحصییل و نتیجه  و امتیاز مصاحبه انجام یم شود. 2)

ی   بیر آزمون  ستان/لیسانس/نمره  دبیر التحصییل  فارغ  دانشگاه/معدل  ورودی  آزمون  دیپلم/نمره  معدل  تحصییل:  فت  پیشر الف( 

 الملیل. 

ی  ه.   ب( مصاحبه:  امتیاز سازگاری بیر  سابقه تحصییل داوطلب و برنامه ی مورد اتنخاب و غیر

 یم باشد.    اوفوک( ارزیانی درخواست ها و ثبت نام  نهانی داوطلبان در تکمیل سهمیه ها در اختیار دانشگاه 3)

ایط درخواست برای پذیرش نهانی کافی نیم باشد .   دارا بودن شر

 زبان آموزش 

 ٪( یم باشد. 30دانشگاه تریک/ انگلییس )( زبان تدریس در 1) - 11ماده 

توسط  مراکز آموزیسر ترکیه 2) برنامه ها مرتبط درآزمون های برگذار شده  تریک داوطلبان  ان مهارت  زبان  ی تریک: میر ی سطح  تعییر  )

(TÖMER  ( وابسته به شورای آموزش عایل با ارائه مدرک با امتیاز )ه دهند.  مدت ( یم توانند به تحصیالت خود ادامه  C-1و غیر

اعتبار این دوره برای داوطلبانی که موفق به دریافت مدرک زبان تریک نشده اند یک سال یم باشد در غیر این صورت نیم توانند به 

 تحصیالت خودادامه دهند.  

 آموزش و سطح زبان انگلییس 



  زبان انگلییس طبق ماده 
ی

 تصمیم سنا(   07/ 2015اره مورخ به شم 2015/ 07/ 06( )اصالح شده 1) -12کالسهای آمادیک

 سازماندیه و اجرا یم شود برای برنامه هانی که تماما به زبان انگلییس ویا 
ی

ی زبان آموزیسر که توسط مسئول هماهنیک اصول و قوانیر

 انگلییس اجباری برگذار میشوند   30%

دانشگاه   انگلییس  زبان   
ی

آمادیک های   آزمون کالس  و  آموزیسر  مقررات  اساس  بر  اولیه  مورخ   وفوکااصول  رسیم  روزنامه  در  که 

 منتشر شده است ، اعمال خواهد شد.  29426و با شماره   2015/ 07/ 28

ایط زیر را دارا باشند : 2)  زبان انگلییس ، داوطلبان  باید ییک از شر
ی

 ( برای معافیت از کالس آمادیک

 تر را کسب کرده اند ، امتیاز و باال  60امتیاز حداقل  100الف( افرادی که در آزمون مهارت انگلییس از 

 امتیاز   50انجام یم گردد حداقل    ÖSYM( که توسط  KPDS-ÜDSب( آزمونهای میل مهارت انگلییس )

ی الملیل زبان خارجی که معادل آن توسط   پذیرفته شده است.  ÖSYMنمره معادل از امتحانات بیر

پیوند   خارجی   www.yok.gov.trو    www.osym.gov.trافرادی که امتیاز کسب کرده اند )در  معادالت آزمون های زبان های 

 منتشر خواهد شد( 

ج( کسانی که تحصیالت متوسطه خود را در موسسات آموزش متوسطه در کشوری که زبان آموزیسر آن  زبان انگلییس باشد به و  

 ته ، به عنوان  شهروندان آن کشور دوره متوسطه خود را در موسسات آن کشور به پایان رسانده باشد. یا حداقل در سه سال گذش

ا در کشور انگلییس زبان ویا افرادی که برنامه ای را در ییک  از دانشگاههای  چ( تحصیل در مقطع کارشنایس ، کارشنایس ارشد یا دکیی

 ترکیه به زبان انگلییس گذرانده باشد. 

 زبان انگلییس حداقل  د(  
ی

)یک( سال در دانشگاه یا سایر موسسات آموزش عایل تحصیل کرده و   1افرادی که در برنامه های آمادیک

 امتیاز کسب کرده اند. 

تحصیل در 3) برسانند مانع از ادامه   زبان انگلییس را ظرف دو سال به پایان 
ی

با موفقیت کالس آمادیک توانند  نیم  ( دانشجویانی که 

 ه در آن برنامه یم گردد. دانشگا

 ( -75850160 -  105.01.01.07   46290و شماره     2015/ 08/ 13طبق نامه )شورای آموزش عایل مورخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اوفوک دانشگاه 

 اسناد و مدارک مورد نیاز برای درخواست

ایط ثبت نام   شر

 داوطلبانی که ثبت نام خواهند کرد؛ 

ستان ب یط که در سال آخر دبیر  اشند یا فارغ التحصیل شده باشند: الف( به شر

1)  ،  اتباع خارجی

کسانی که از طریق تولد شهروندان ترکیه هستند اما با اخذ مجوز از وزارت کشور برای ترک تابعیت ترکیه، تابعیت ترکیه   (2

تابعیت خود را از دست یم دهند و کسانی که تأیید یم کنند دارای کارت آنی هستند که در صورت درخواست به کسانی که  

ماده   اول  پاراگراف  آنجا که  )از   ، شود  یم  داده  اند،  داده  دست  از  را  خود  شماره    7ترکیه  ترکیه  شهروندی    5901قانون 

ترکیه   شهروند  و  است  شده  متولد  ترکیه  شهروند  پدر  یا  مادر  از  ترکیه  از  خارج  یا  داخل  در  "کودیک که  یم کند که  بیان 

اییط را که در باال   ذکر شد دارا نیستند درخواست ثبت نام آنها پذیرفته نخواهد شد.(  است"، کسانی که شر

 درحایل که تابعیت خارجی دارند، و بعدا با اخذ شهروندی ترکیه تابعیت دوگانه را کسب کرده اند،  (3

س شمایل به پایان رسانده اند )از جمله کسانی  (4   کسانی که شهروند ترکیه هستند و تمام تحصیالت متوسطه خود را در قیی

یم   شامل  هم  را  اند  رسانده  پایان  به  شمایل  س  قیی از  غیر  در کشوری  و  ترکیه  مدارس  در  را  خود  متوسطه  تحصیالت  که 

 شود(

انجام   (5 را  خود  متوسطه  تحصیالت  شمایل  س  قیی در  و  بودن  شمایل  س  قیی ساکن  و  بودن،  دارا  را  شمایل  س  قیی شهروندی 

ستان های دیگر  یم باشند به عال   GCE ALداده و دارای نتیجه آزمون   وه کسانی که با ثبت نام و تحصیل در کالج ها و دبیر

ی سال های    را داشته یا خواهند داشت،  GCE ALنتایج آزمون   2010-2005کشورها بیر

 ثبت نام این اشخاص مورد قبول واقع یم شود. 

 ب( از داوطلبان؛ 

س شمایل گذرانده اند، کسانی که ملیت ترکیه را دارند و کل تحصیالت متوسطه خود را در ترکی (1  ه یا در قیی

س شمایل را دارند (2 تابعیت قیی خود را انجام    کسانی که  س شمایل تمام تحصیالت متوسطه  جز کسانی که در قیی ) به 

ستان های  GCE ALداده و دارای نتیجه آزمون  یم باشند به عالوه کسانی که با ثبت نام و تحصیل در کالج ها و دبیر

ی سال   را داشته یا خواهند داشت(، GCE ALنتایج آزمون  2010-2005های دیگر کشورها بیر

ی ملیت وی از نظر تولد همانطور که در بند   (3 تعریف شده است کشور ترکیه باشد )به استثنای کسانی    2ماده   aاولیر

تحصیالت   / کسانی که کل  اند  شمایل گذرانده  س  قیی از  غیر  خارجی  یک کشور  در  را  خود  متوسطه  تحصیالت  که 

س شمایل گذرانده اند( م  توسطه خود را در یک مدرسه ترکیه در یک کشور خارجی غیر از قیی

س شمایل تمام تحصیالت متوسطه   (4 س شمایل بوده، ) به جز کسانی که در قیی افراد دو تابعیتی که ییک از تابعیت آنها قیی

نتیجه آزمون   به عالوه کسانی ک  GCE ALخود را انجام داده و دارای  باشند  تحصیل در کالج ها و یم  ثبت نام و  ه با 

ی سال های   ستان های دیگر کشورها بیر  را داشته یا خواهند داشت،( GCE ALنتایج آزمون  2010-2005دبیر

اشاره شده دو تابعیتی هانی که تابعیت اول آنها    2افراد دارای تابعیت کشور ترکیه  و یا همانطور که در بند الف ماده   (5

ترکیه بوده    تولد  ترکیه گذرانده  با  خارجی در  ستان های  ترکیه و دبیر تحصیالت خود در مدارس زیر سفارتخانه های 

 اند، 

 ثبت نام این افراد مورد قبول واقع نیست. 

د  آزمون هانی که در ارزیانی متقاضیان مورد استفاده قرار یم گیر

ین نمره الزم را از امتحانات    داوطلبانی که برای دانشگاه اقدام خواهند کرد، بسته به برنامه ای که باید  (1) دنبال شود، باید کمیی

 ذکر شده در زیر ارائه دهند. 

•   SAT 1   امتیاز( 1000)حداقل 



•  ACT   امتیاز(  21)حداقل 

•  Abitur 4  امتیاز 

 (20/ 10مدرک کارشنایس فرانسه ) •

 )حداقل دو درس(   GCE Aگواهینامه سطح  •

ی الملیل )  • ی الملیل کارشنایس(  24درجه دیپلم حداقل  )  (International Baccalaureate  IBمدرک بیر  در مدرک بیر

 ( Matura Reifezeugnisدیپلم ماتورا اتریش )  •

   (Diploma di Maturita)دیپلم ایتالیانی   •

ی پذیرش دانشجو از خارج، امتحانانی که توصیه یم شود در پذیرش دانشجویان  (2) در ارزیانی برنامه های دانشجونی در حیر

ردیف   در  هانی که  آزمون  شود؛  تأیید  عایل  آموزش  شورای  توسط  و  د  قرار گیر استفاده  مورد  ها  دانشگاه  توسط  خارجی 

ستان قرار دارد ) ه( در رابطه    Abitur   ،International Baccalaureate   ،GCE   ،Toujihiآزمون های پایان دبیر و غیر

باشد )    با مدت اعتبار آنها محدودیت اعمال نشود، ویل آزمون    SATهانی که در ردیف امتحانات ورودی دانشگاهها یم 

ه(  مدت اعتبار آنها با دو سال محدود گردد.   و غیر

 

                                               

 

 


