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 آنکارا  اجتماع دانشگاه علوم 

خالصه ای از دستورالعمل های درخواست پذیرش و ثبت نام دانشجویانی  که در برنامه های کاردانی و کارشنایس  
 پذیرفته یم شوند. 

 در خواست ها 
ن یم شود و در وب سایت  1)  - 7ماده   ایط و تاری    خ درخواست توسط مجلس سنا تعیی    آنکارا   اجتمایع  علوم  دانشگاه( شر

ن الملیل باز نگه   آنالین بر    ثبت نام هایبرای    داشت. اعالم یم گردد. برنامه ها را یم توان در طول سال از طریق دفتر بی 
ن الملیل ارزیابی خواهد شد. درخواستهابی که قابل ارزیابی    ثبت نام ها اساس تقویم   ن از طرف دفتر بی  در مدت زمانهای معی 

ن الملیل یم باشند، برای اعال   ارسال یم شوند.  آنکارا  اجتمایع علوم دانشگاهم نتایج نهابی به کمیته پذیرش دانشجویان بی 
ن الملیل دانشگاه علوم  2) خود را برای برنامه هابی که مایل    ثبت نامآنکارا    اجتمایع( داوطلبان از طریق وب سایت دفتر بی 

   د. نبه تحصیل هستند را به صورت آنالین ارائه یم ده
 ون استعداد ویژه )در صورت وجود برنامه های مرتبط( آزم

 که برای برنامه هابی که دانش ( داوطلب1)  -  9ماده  
با آزمون استعدادهای درخشان پذیرش یم شوند، برای درخواست  جو  ابن

ایه و/یا  آنکارا باید حداقل ییک از نمرات پ اجتمایعپذیرش دانشجوی کارشنایس از خارج از کشور در آزمون دانشگاه علوم 
 لیست دیپلم معتتی الزایم یم باشد. 

ن الملیل    ثبت نام های ن الملیل به کمیسیون پذیرش دانشجویان بی  ایط یم باشند، توسط دفتر بی  داوطلبابن که واجد شر
ن   آنکارا   اجتمایع  علوم   دانشگاه ن الملیل دانشجویان به اندازه تعداد سهمیه ها از بی    ارسال یم گردد. کمیسیون پذیرش بی 

ایط الزم را دارا یم باشند  ن یم کنند. انجام یم شود نامزدهابی که شر    ، داوطلبان اصیل و جایگزین را تعیی 
 کمیسیون یم تواند در پذیرش از روی مجموعه سهمیه های هر دانشکده، رتبه کشوری را هم اعالم نماید.  

ن الملیل  4) ؛ لیست دانشجویابن  آنکارا   اجتمایع  علوم   دانشگاه ( با توجه به نتیجه ارزیابی کمیسیون پذیرش دانشجویان بی 
 که مجاز به ثبت نام هستند با تصمیم هیئت اجرابی دانشگاه نهابی یم شود. 

ن الملیل دانشجویان( در ا5) وط دانشجو در مورد ثبت  رزیابی های بی  ن یم تواند در مورد پذیرش مشر ، کمیسیون همچنی 
ی کند.   نام تصمیم گت 

 اعالم نتایج 
 امور دانشجوبی اعالم یم گردد. 1) - 11ماده 

ن الملیل و دفتر  ( نتایج درخواست در وب سایت دفتر بی 
ن الملیل برای داوطلبابن که حق ثبت نام در دانشگاه را کسب کرده اند صادر یم شود.  2) ( "نامه پذیرش" از سوی دفتر بی 

ن الملیل که حق ثبت نام را کسب   . ثبت نام  یم گردد کرده اند در نامه پذیرش اعالم  تاری    خ دقیق ثبت نام دانشجویان بی 

 برای ثبت نام 
ً
 امور دانشجوبی انجام یم گردد. داوطلبان باید شخصا

، ثبت مراجعه نمایند. در غت  این صورت  توسط دفتر
و یا از طریق    نام یم تواند توسط نماینده قانوبن )وکالت داده شده از دفتر اسناد رسیم( انجام پذیرد. امکان ثبت نام آنالین

 پست وجود ندارد. 
 کمک هزینه / شهریه 

تصمیم در مورد هزینه    ،( شهریه تحصییل داوطلبان خارجی که حق تحصیل در دانشگاه را کسب کرده اند 1)  -  12ماده  
ن الملیل مقطع کارشنایس که دارای حق تحصیل در دانشگاه ما هستن  یعنن   تحصییل ان شهریه که باید از دانشجویان بی  ن د  مت 

 میگردد، هزینه های دانشجوبی در حال حاضن هزینه خدمات در موسسات  دریافت شود  
ن از طرف ریاست جمهوری تعیی 

ن شده برا  ایط تعیی  ن شهریه باید مطابق با شر ، شهریه سالیانه ای  ی سال مربوطه باشد. عالوه بر اینآموزش عایل و تعیی 
ن شده از طرف که باید در سال ثبت نام توسط دانشجو پرداخت شود تو  ن یم شود. هزینه های تعیی  سط دانشگاه تعیی 

ن الملیل تا پایان تحصیالت دانشجو معتتی خواهد ب ود. در صورت درخواست حذف ثبت  مجلس سنا برای دانشجویان بی 
 ، هزینه ای که پرداخت یم شود به دانشجوبی که حق ثبت نام دارد و ثبت نام شده است بازگردانده نیم شود. نام

 استانبویل  به زبان تریک تسلط
 که در برنامه هابی که زبان تدریس آنها تریک استانبویل یم باشد پذیرفته شده اند، یم توانند پس  1) -  15ماده 

( داوطلبابن
( زبان تریک  مراکز آموزش  نام در  ثبت  با  برای آغاز تحصیالت  نام  ثبت  آموزش زبان  TÖMERاز  تحقیقابر  مراکز  ( ویا 

(DİLMER و دیگر )    آزمون های تریک در سطحTYS    وابسته به دانشگاه خود اقدام نموده و حداقل امتیازC1    را از مراکز
ستان های ترکیه وابسته به وزارت   مربوطه کسب نمایند. داوطلبابن که تمام تحصیالت دوره متوسطه خود را در دبت 

  را ندارند.  لزوما نیازی به آموزش زبان تریکزش و پرورش به پایان رسانده اند آمو 
 


