
 دانشگاه یالووا 

 این خالصه ای از دستورالعمل در مورد پذیرش دانشجویان خارج از کشور است.   

ید   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگتر
ً
 لطفا

 

 درخواست 

ما  1)  -6ماده   دانشگاه  نتر  اینتر آدرس  در  ژوئن  ماه  در  سال  هر  ها  برنامه  به  مربوط  توضیحات   )
http://www.yalova.edu.tr    ن شده در ماه ژوئیه ، درخواست ها به اداره امور ن تاریخهای تعیی  اعالم یم شود. بی 

کت در   دانشجویان ارائه یم شود. دانشجویانن که بدون تسلط به زبان تریک در دانشگاه ما پذیرفته یم شوند ، ملزم به شر
هارت زبان تریک از مراکز آموزشر ترکیه در کشور ما یا شعب خارج از  آزمون مهارت زبان تریک دانشگاه ما و اخذ مدرک م 

 کشور هستند. نمره به دست آمده از آزمون تریک در سنجش برای انتخاب رشته در نظر گرفته نیم شود. 

 باید ارائه شود.  1-( در زمان درخواست ، ییک از نتایج آزمون مشخص شده در پیوست 2)

ه3) امتحانات  اعتبار  مدت   )( ستان  دبت  التحصییل  فارغ  امتحانات  با  سطح   Abitur, Internationalم 
Baccalaureate, GCE, Tawjihi     ه( ، که در ارزیانی برنامه های دانشجونی استفاده یم شود و توسط شورای و غت 

ه( هم سطح با کن   SATآموزش عایل تأیید شده است ، نامحدود است، ویل  مدت اعتبار آزمون های ) کور دانشگاه  و غت 
 به دو سال محدود یم شود. 

ن یم شود و از  4) درصد سهمیه برنامه    35( سهمیه های پذیرش دانشجویان خارجی با تصمیمات هیئت واحد مربوطه تعیی 
 های مندرج در راهنمای سهمیه ها و برنامه های آموزش عایل سال گذشته اش بیشتر نیم شود. 

 ارزیانی درخواست ها

 

یانی درخواستها و انتخاب رشته داوطلبان به طور کامل توسط دانشگاه انجام یم شود. دانشگاه در تکمیل  ( ارز 1) -7ماده 
ایط درخواست الزاما دلیل بر اخذ پذیرش نیم شود. داوطلبانن که از هر یک   یا عدم تکمیل سهمیه آزاد است. رعایت شر

ای که توسط دانشکده ، دانشکده فتن هرفه ای مربوطه    از امتحانات معتتی برای درخواست نمره ای کمتر از حداقل نمره
ایط درخواست را ندارند ، قادر به انتخاب رشته نخواهند بود.  ن شده است، دارند و کسانن که سایر شر در تبدیل    تعیی 

ن الملیل استفاده یم شود ، نمودار تبدیل آزمون های بی  ه و انتخاب  ارزیانی در سطح دانشگاه ، به ترتیب نمر . نمرات ارزیانی
وع یم   ن یم شوند و از داوطلبانن با باالترین نمره شر رشته انجام یم شود. دانشجویان اصیل به ترتیب اولویت رشته ها تعیی 
ن شده   وط بر اینکه از تعداد سهمیه های تعیی  ن یم شوند ، مشر ه به ترتیب نمره و اولویت تعیی  شوند. دانشجویان ذخت 

 برای گروه بیشتر نشود.  

ه برای ییک از انتخاب هایش اخذ پذیرش کرده است ،  ( س2)  که به عنوان دانشجوی اصیل یا ذخت 
ایر انتخابات داوطلبانن

 در نظر گرفته نیم شود. 

( برای دانشجویانن که مهارت زبان تریک را ندارند ، آزمون تریک توسط آزمون مهارت زبان تریک دانشگاه ما ، مراکز آموزش  3)
ن )  تریک در کشور ما یا  ( در سطح  100-80شعب خارج از کشور برگزار یم شود. در نتیجه آزمایش تریک ، افرادی با نمره بی 

(A( ن ن )B( در سطح )79-60( ،با نمره بی   ( هستند. C( در سطح )59-0( و با نمره بی 

وع به تحصیالت کند. Aسطح   : زبان تریک کافن است. او یم تواند شر

وع به تحصیالت کند. : زبان تریک اش یم تواند دBسطح   ر مدت کوتایه بهبود یابد. او یم تواند شر

( سال در دوره مقدمانر تریک که توسط مراکز  1: زبان تریک اش کافن نیست. پس از تحصیل تریک به مدت یک )Cسطح  
، تحصیالت خود را آغاز ک نند. آموزشر ترکیه در کشورمان یا شعب خارج از کشور افتتاح شده است و کسب نمره کافن

یط که حداقل سطح )  ( باشد، ارتقا دهند. Bآنها موظفند سطح زبان تریک خود را )به شر



( داوطلبانن که از حق ثبت نام برخوردارند، برای ثبت نام،  باید از زبان تریک کافن برخوردار باشند. از سوی دیگر ، افرادی  4)
( سال به سطح کافن افزایش دهند. دانشجویانن که  1ک )که سطح زبان تریک آنها کافن نیست ، موظفند این سطح را در ی
یط که در   ند )به شر ( برسند( حق ثبت نام خود را از  Bساال حداقل به سطح )  1نیم توانند سطح زبان تریک خود را باال بتی

 دست یم دهند. 

ند ، کسانن که زب5) ن داوطلبانن که در واحدهای آموزشر زبان های خارجی قرار یم گت  ان تریک آنها یم تواند در مدت  ( در بی 
( تحصیالت خود را پس از ثبت نام آغاز (C)( یا کسانن که زبان تریک آنها کافن نیست )سطح  (B)کوتایه بهبود یابد )سطح  

 یم کنند. 

 زبان آموزش 

 ( زبان آموزشر در دانشگاه ما تریک ، انگلییس و عرنی است. 1) - 8ماده 

 تعهدات دانشجویان خارجی 

 ( دانشجویان خارجی که برای دانشگاه درخواست یم کنند و/یا حق ثبت نام را کسب یم کنند ؛ 1) -11ماده 

ایط درخواست را به واحد مربوطه ارائه دهند،   الف( باید مدارک مشخص شده در شر

ات مربوط به وضعیت فردی ، زناشونی و تحصییل دانشگاه را ظرف    روز اطالع دهند،  15ب(  تغیت 

روز پس از انقضای مهلت مقرر در مجوزها ، از   15منظور تمدید اجازه اقامت خود ، با تأیید ادامه تحصیل ظرف ج( به 
 مقامات پلیس محیل  مجوز جدید اخذ  کنند ، 

 به مقامات مربوطه مراجعه کرده و ظرف  
ً
روز یک مجوز جدید    15د( اگر مجوز اقامت یا گذرنامه خود راگم کرده اند ، فورا

 دریافت کنند ، 

ات را ظرف   ساعت به دانشگاه و مقامات پلیس    48ه( اگر آدرس محل سکونت خود را تغیت  داده اند ، باید این تغیت 
 محیل محل سکونت قبلیشان و محل انتقال آدرس خود را به دانشگاه اطالع دهند. 
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 دانشگاه یالووا 
 درخواست ثبت نام  یبرا از یاسناد و مدارک مورد ن

   درخواست
به    حاتیتوض ناممربوط  ثبت  و  اه  درخواست  آدرس  در  ژوئن  ماه  در  سال  نتر یر  ما    نتر دانشگاه 

http://www.yalova.edu.tr   درخواست ها به اداره امور  یشده در ماه جوال  یی   تع  یخهایتار   ی   شود. ب  اعالم م ،
کت    م  رفته یدانشگاه ما پذ   در   هیکه بدون تسلط به زبان ترک  ان  یشود. دانشجو   ارائه م  انیدانشجو  شوند ، ملزم به شر

از    ا یدر کشور ما    هیترک  از مراکز آموزشر   مهارت ترک   از دانشگاه ما و گواه   آزمون مهارت زبان ترک   در  شعب خارج 
 شود.  نظر گرفته نیم  پذیرش در  در  کشور هستند. نمره به دست آمده از آزمون ترک 

 ارائه شود.  د ی با 1-  وستیآزمون مشخص شده در پ  جیاز نتا یک ،  ثبت نامدر زمان 
ارز از ج امتحانات مورد استفاده در  تأ  ن  دانشجو  یهابرنامه    ان  یمله    ی   در ح  آموزش عایل  یشده توسط شورا   د ییو 
ما   انیدانشجو   رش یپذ دانشگاه  به  کشور  از  خارج  هااز  دوره  در    ی؛  امتحانات  التحص  طراز معتت   فارغ    ل ی امتحانات 
، مدت  حال  نی( نامحدود است. با ا هت  و غ   Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi)  ستانت  دب

 شود.  کنکور دانشگاه به دو سال محدود م  همطراز با ( هت  و غ SATاعتبار امتحانات )
  ی برنامه ها  هیدرصد سهم  35شود و از    م  یی   واحد مربوطه تع  ئتیه  ماتی با تصم  خارج    انیدانشجو   یها  هیسهم

 کند.   تجاوز نیم  هیسهم  یو راهنما آخر  سال  OSYS آموزش عایل  یمندرج در برنامه ها
 درخواست های ثبت نام اب  یارز 
را پر کند    هیشود. دانشگاه آزاد است که سهم  نامزدها به طور کامل توسط دانشگاه انجام مپذیرش  برنامه ها و    ان  یارز 
بودن  .  ت  خ  ا ی ادارا  برا  ط یشر داوطلبان  ستی ن  کاف    پذیرش   یدرخواست  ز   .  ا  ر یکه  نمره  ،  ک  ی هر  دانشکده  توسط  ه 

ستان و دانشکده مربوطه تع  ا  ر یکه سا   درخواست و کسان    ی از امتحانات معتت  برا  کی  ر شده است از ه  یی   هت    ط یشر
ند را  نمره نیم درخواست   ، تبدند ت  گ  ارند  نمودار  ب  لی.  تبد   الملل   ی   امتحانات  ارز   لیدر  شود.    استفاده م   ان  ینمرات 

شوند و    م   یی   تع  تیاولو   بی به ترت  اصل  یشود. نامزدها  انجام م   تینمره و اولو   بی رتبر اساس دانشگاه ، به ت   ان  یارز 
وع م   از یامت  ن یبا باالتر   ی از نامزد وط بر ا  م   یی   تع  ت ینمره و اولو   ب ی به ترت  ه ت  ذخ  یشود. نامزدها  شر   نکه یشوند ، مشر

 بخش تجاوز نکنند.   یشده برا  یی   تع  یها هیاز تعداد سهم
،  خود قرار گرفته است   حاتیاز ترج  ک یدر    ن یگز یجا  ا ی  داوطلب که به عنوان دائیم   حاتیترج  ر ی، ساان  یارز   جهیدر نت 

 . د ت  گ  مورد توجه قرار نیم 
در    مراکز آموزش ترک  دانشگاه ما   توسط مهارت زبان ترک  ، آزمون ترک را ندارند   که مهارت زبان ترک  ان  یدانشجو   یبرا

( در  100-80)  ی   ب  نمره های اخذ شده  ترک  امتحان  جهی شود. در نت   ر انجام م شعب آن در خارج از کشو   ا ی کشور ما  
 باید باشند.   ( C ( در )59-0) ی   و ب  ( B) سطح  ( در 79-60) ی   ، ب  (Aسطح )
وع به   مدانشجو . در حد قابل قبول م باشد  زبان ترک  :   A  سطح   کند. تحصیل  تواند شر
وع به  م دانشجو . ابد یبهبود   تاه تواند در مدت کو   م زبان ترک  B :سطح  کند.   تحصیلتواند شر
 . ستی ن کاف    زبان ترک : C سطح
شعب   ا یدر کشور ما  هیترک  که توسط مراکز آموزشر  ترک  ( سال در کالس مقدمانر 1) کیبه مدت   ترک لیاز تحص پس

ا آغاز کنند. آنها موظفند سطح  خود ر   الت یتحص  کاف    از ی توانند پس از کسب امت  ، مخارج از کشور افتتاح شده است
یط)د را خو  زبان ترک   رتقا دهند. شده ا یی   به سطح تع (باشد (B که حداقل سطح )  به شر

 

 

 

 

 

 در نظر گرفته شود د یبا خارج    انیدانشجو  رشیدر پذ معدل های موفقیت که  – 1 وستیپ
نوع آزمون و مدت   حداکثر امتیاز  حداقل امتیاز  توضیحات کشور/نام آزمون 

 عتبارا

  GCEآزمون 
 ( A)سطح  

از آنها  کیحداقل  عموم   لیمدرک تحص
گروه مربوط به  

آزمون اتمام   3 5
ستان   دبت 
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 نامحدود  . مورد نظر باشد 

IB ی   ب پلمید  
 International)الملل

Baccalaureate) 

  معدلحداقل 
 پلم ید

آزمون اتمام   42 28
  ستانت  دب

 نامحدود 

LYS     LYS  وه  از نوع امتیاز گر
مورد انتخاب کمتر 

 LYSاز 

 یامتحان ورود 500 180
 دانشگاه

  1)مدت اعتبار 
 سال( 

SAT 1 Scholastic Assessment 
Test 

 یامتحان ورود 1600 1000 حداقل نمره کل
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

 800 500 اض  ی نمره ر 

TÜBİTAK ی   ب  علیم یادهایدر المپ  
  TÜBİTAKکه توسط   الملل
   شده   هشناخت

داشیر  مدال طال ،  
 نقره ، برنز 

 نامحدود   

اتمام  آزمون  ABİTUR  4 1 آلمان
ستانت  دب   
 نامحدود 

ایاالت متحده 
 آمریکا

American College Test 
(ACT) 

حداقل مجموع در  
  اض  ی ر  یها نهیزم

 فت   علومو 
 ( )استدالل علیم

 یامتحان ورود 36 20
 دانشگاه
(   2مدت اعتبار 
 (سال 

امتحان ورودی دانشگاه  ستان  افغان
 )کنکور( 

 یامتحان ورود 350 230 
 دانشگاه
(   2اعتبار مدت 
 (سال 

آزمون اتمام   Arjantin Bakaloryası  6 10 آرژانتی   
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون اتمام   Matura  5 3 اتریش  
ستانت  دب   

 نامحدود 

فارغ   یآزمون مرکز  آلبان  
  ستانت  دب لیالتحص

Certificate of) 
Maturity) 

از   کیاز هر 
امتحانات 
  یاجبار  موضویع

و   اتی)ادب
  ( و اتیاض یر 

امتحانات 
  انتخان   موضویع

مربوط به برنامه  
 . یکاربرد

آزمون اتمام   10 6
ستانت  دب   

 نامحدود 

 
 یآزمون ورود آذربایجان 

 (TQDKدانشگاه )
 یامتحان ورود 700 200 

 دانشگاه
  2)مدت اعتبار 

 سال( 

رکزی پایان  آزمون م بحرین 
ستان  (Tawjihi)دبت 

حداقل در شاخه  
مربوط به رشته 

 انتخاب مورد 

آزمون اتمام   %100 %75
  ستانت  دب

 نامحدود 

دیپلم اتمام   بنگالدش 
ستان   دبت 

 نهیزم 3حداقل در 
رشته مربوط به 

 مورد انتخاب 

آزمون اتمام   %100 %65
  ستانت  دب

 نامحدود 

 یآزمون مرکز  بالروس 
 بالروس 

 یامتحان ورود 600 350 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 
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آزمون بالغ  هرزگووین بوست  و 
(Matura) 

آزمون اتمام   3 5 
  ستانت  دب

 نامحدود 

آزمون اتمام   20 10  ر یالجزا دیپلم الجزایر
ستانت  دب   

 نامحدود 

 یآزمون ورود جمهوری خلق چی   
 (GAOKOدانشگاه )

حداقل نمره در 
 رشته مورد انتخاب

 یامتحان ورود 750 500
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

آزمون پایان   دانمارک  
ستان   دبت 

آزمون اتمام   13 7 
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون اتمام   ABİTUR  4 1 فنالند 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 Ujian Akhir اندونزی 
Nasional (UAN/ 

UN) 

 یامتحان ورود 60 40 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

ون ورودی آزم اتیون  
 دانشگاه

حداقل در شاخه  
رشته مربوط به 

 مورد انتخاب 

 یامتحان ورود %100 %70
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

آزمون اتمام   20 11  دیپلم مغرب  مغرب 
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون پذیرش   فیلیپی   
دانشگاه فیلیپی   

(PEPT) 

حداقل در شاخه  
مربوط به رشته 
 مورد انتخاب 

 یتحان ورودام %100 %60
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

آزمون فارغ   فلسطی   
آموزش   لیالتحص

متوسطه  
(Tawjihi ) 

حداقل در شاخه  
مربوط به رشته 
 مورد انتخاب 

آزمون اتمام   100 75
ستانت  دب   

 نامحدود 

دیپلم فرانسه  فرانسه
(French 

Baccalaureate) 

آزمون اتمام   20 10 حداقل معدل دیپلم 
ستانت  دب   

 امحدود ن

 
 
 
 
 
 

 Attestat o گرجستان  
Srednem 

(Polinom) 
Obshchem 

Obrazovanii 

 حداقل معدل دیپلم 
 

آزمون اتمام   3 5
ستانت  دب   

 نامحدود 

 آزمون مهارت  کره جنون  
(C SAT  ) 

حداقل در شاخه  
مربوط به رشته 
 مورد انتخاب 

 یامتحان ورود 800 400
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

امتحانات فارغ   هندوستان 
  ستانت  دب لیالتحص

حداقل در شاخه  
مربوط به رشته 

آزمون اتمام     %100 %60
ستانت  دب   



 4 

 نامحدود  مورد انتخاب  هند

آزمون اتمام   3 5 پلم یحداقل معدل د Matura کرواش  
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون فارغ   عراق
  ستانت  دب لیالتحص
 یمرکز 

اتمام   آزمون 100%   80% پلم یحداقل معدل د
ستانت  دب   

 نامحدود 

و   ستانت  ب د پلمید ایران 
 دانشگاه شیپ

آزمون اتمام   20 10 پلم یحداقل معدل د
ستانت  دب   

 نامحدود 

  عموم نامهیگواه کامرون 
 (GCEآموزش ) 
ا  /  طیواجد شر

  مدرک کارشناش
 ی فرانسو 

آزمون اتمام   20 10 پلم یحداقل معدل د
ستانت  دب   

 نامحدود 

  آزمون فارغ قطر 
  ستانت  دب لیالتحص

یمرکز   
  هیالثنو  الشهداء
 االماء

آزمون اتمام   240 160 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 یامتحان ورود 120 80  دانشگاه  آزمون مل قزاقستان 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

ستان   یآزمون ورود قرقت  
 دانشگاه مل

 یامتحان ورود 250 150 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

بلوغ در   امتحان کوزووا 
ه یکوزوو و مقدون   

 

آزمون اتمام   %100 %40 
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون فارغ   کوویت 
  ستانت  دب لیالتحص

یمرکز   
  هیالثنو  الشهداء

 االماء

آزمون اتمام   240 160 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 Al-Shahada-Al لیت  
Thanawiyya 

Sınavı 

حداقل در شاخه  
مربوط به رشته 
 مورد انتخاب 

آزمون اتمام   %100 %70
ستانت  دب   

 نامحدود 

در  لیسانس  آزمون لبنان 
   لبنان

(Baccalaureate 
Libanais) 

نمره اخذ   ی   انگیم
شده از آزمون 
مربوط به گروه 
 مورد درخواست 

 

آزمون اتمام   20 13
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون فارغ   مقدونیه 
  ستانت  دب لیالتحص
 )ماتورا(  یمرکز 

  اتمامآزمون  3 5 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 
 

 لیآزمون فارغ التحص مص 
-Al یمرکز  ستانت  دب

Shahada-Al 
Thanawiyya Al 

- Amma 

آزمون اتمام   240 160 
ستانت  دب   

 نامحدود 

دانشگاه  یآزمون ورود مغولستان 
 )کنکور(  یمرکز 

از چهار   کیدر هر 
حوزه مربوط به  

 یامتحان ورود 800 600
 دانشگاه
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درخواست گروه 
 شده

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

از دو آزمون که در   آزمون کارشناش  مولداوی 
رابطه با گروه  

درخواست شده  
 است 

آزمون اتمام   10 7
ستانت  دب   

 نامحدود 

 Attestat o ازبکستان 
Srednem 

(Polinom) 
Obshchem 

Obrazovanii 

آزمون اتمام   3 5 
ستانت  دب   

 نامحدود 

  لیفارغ التحص پلمید پاکستان 
 Higher) انستت  دب

Secondary 
Certificate - HSC) 

حداقل در سه 
حوزه مربوط به  

 گروه مورد مراجعه 

آزمون اتمام   %100 %65
ستانت  دب   

 نامحدود 

 / Matura لهستان 
Swiadectw 
Dojrzalosci 

آزمون اتمام   %100 %60 
ستانت  دب   

 نامحدود 

دانشگاه  یآزمون ورود پرتقال 
 یمرکز 

Concurso Nacional 
De Candidatura 

Do Ensino 
Superior) 

 یامتحان ورود 20 16 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

آزمون اتمام   10 6  رومان   سانسیل رومان  
ستانت  دب   

 نامحدود 

 ونیدانشگاه فدراس روسیه 
ه یروس  

  دولتر  یورود آزمون
(EGE) 

 یامتحان ورود 400 250 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

  رصبستان 
Matura 

آزمون اتمام   3 5 
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون اتمام   20 15  سنگال  کارشناش سنگال 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 -Kudrat sınavı / Al عربستان صعودی 
Shahada-Al 

Thanawiyya- Al-
Amma (Merkezi 

Lise Bitirme 
Sınavı) 

اتمام  آزمون  100 70 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 Suriye’de Yapılan سوریه 
Al- Shahada-Al 

Thanawiyya 
(baccalaureate) 

sınavı 

حداقل در شاخه  
 scientific)فت  

stream ) 

آزمون اتمام   240 185
ستانت  دب   

 نامحدود 

حداقل در شاخه  
 اجتمایع 

170 240 

 Attestat o تاجیکستان 
Srednem 

(Polinom) 
Obshchem 

Obrazovanii 

آزمون اتمام   3 5 
ستانت  دب   

 نامحدود 

 یامتحان ورود 200 150حداقل در سه مستقل  یآزمون ورود رایناوک
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حوزه مربوط به    (ZNOدانشگاه)
 گروه مورد مراجعه 

 دانشگاه
  2)مدت اعتبار 

 سال( 

 

حداقل امتیاز از نوع   Tawjihi اردن
 گروه مورد مراجعه 

آزمون اتمام   %100 %75
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون مرکزی پایان   یمن
ستان   دبت 

در شاخه   حداقل
مربوط به رشته 
 مورد انتخاب 

آزمون اتمام   %100 %70
ستانت  دب   

 نامحدود 

آزمون ورودی  یونان 
 دانشگاه یونان 

 یامتحان ورود %100 %40 
 دانشگاه

  2)مدت اعتبار 
 سال( 

 

 


