
 خارجی   پذیرش برای دانشجویان و  خالصه ای از دستورالعمل های درخواست
 پذیرفته یم شوند.  آتاتورککه در برنامه های کاردانی و کارشنایس دانشگاه 

ید.   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگت 
ً
 لطفا

ایط اقدام   شر
ا  ی دار   د ی دهند با  است یمکه درخو   ( داوطلبان  1)  - 6ماده   خارج    انیدانشجو   رش یموجود در اصول مربوط به پذ   ط یشر

 منتشر شده است ، باشند.  آموزش عایل یاز کشور را که توسط شورا
پدر شهروند    ا یاز مادر    هی خارج از ترک  ا یکه در داخل    ، "کودیک  5901شماره    هیترک  یقانون شهروند  7( با توجه به ماده  2)

  ATAYÖSکه با    داوطلبان    یحکم، درخواستها  نیاست." مطابق با ا   هیبعد از ازدواج متولد شده است ، شهروند ترک   هیترک
 ستانی  که از دب  حال ، کسان    نیشوند. با ا   نم   رفته یترک پذ  ستان ی  دب  پلم یدرخواست خواهند کرد در صورت داشت   د 

آموزش و انضباط وزارت آموزش و    ئتیشده اند را، مطابق نظر ه  لیفارغ التحص  غرن   یآموزش از راه دور که در اروپا
کشور گذرانده اند    ز در خارج ا  هیمتوسطه را در مدارس ترک  التیکه تحص  ی"درخواست افراد  نکهیبر ا  مبن    پرورش مل 

س شمایل توان در    اخذ کنند" ، یم  از خارج از دانشگاه قبویل  انیدانشجو   رشیتوانند در تحت عنوان پذ  ( یم)به جز قی 
 کرد.   ان  یمحدوده ارز  نیا
در مدت اعتبار   ن  یمحدود  چیدهند، ه  ، به دانشگاه درخواست یم  ATAYÖSآزمون    جهی که با نت   ان  یدانشجو   ی(  برا3)

(  Abitur) مانند    ستانی  دب  لی ، امتحانات معادل با  امتحانات فارغ التحص  آموزش عایل  یشورا   د ییدوره امتحانات مورد تأ
دانشگاه است، دو سال است. درخواست    ی و ...( که معادل با آزمون ورود  SATوجود ندارد. اما مدت اعتبار امتحانات )

مطابق با     ه ی  ذخ  یها  تی شود. استفاده از ظرف  یم  رفتهیآزمون ها پذ  نیا   جیبر اساس نتا  هی  ذخ  یها  تیظرف   یها برا
 شود.  یم  ان  ی" ارز خارج از کشور توسط موسسات آموزش عایل انیدانشجو  رش یپذ یارهای"مع

 ATAYOS آزمون
دانشگاه   و کارشنایس  کاردان    یبرنامه ها  یبرا  خارج    انیدرخواستها و انتخاب رشته که توسط دانشجو   ت   ( اول 1)  -7ماده  

  شده است ، انجام یم که توسط دانشگاه آتاتورک سازماندیه  ATAYÖSآزمون  جیشود ، مطابق با نتا آتاتورک انجام یم 
کت کنند ، با  ATAYÖSخواهند در آزمون    که یم  شود. داوطلبان   برنامه در وب    نک یل  قیدرخواست خود را از طر   د یشر

انجام    پسن    ا ی  شده توسط دانشگاه به صورت دسن    یت   تع  یخهایتار   ت   که ب   ن  هاکنند. درخواست  لیدانشگاه تکم  تیسا
 شوند.  نم  رفتهیانجام نشده باشند ، پذ نیو به صورت آنال  شده

درخواست "   ی، در "راهنما مراکز امتحان   ژه یمسائل مربوط به آزمون ، به و  ر ی، زمان و ساATAYÖSامتحان  خی    ( تار 2)
 شود.  منتشر شده است ، اعالم یم / http://oia.atauni.edu.trشده و در  هیکه به شکل دستورالعمل ته

 شود.  دانشگاه انجام یم استیشده توسط ر  لیتشک ونیس ی امتحان توسط کم ند یمربوط به فرا ( سازماندیه3)
 

 موزش زبان آ
با  ان  یدانشجو   است. سطح دانش زبان خارج    ( زبان آموزش  در دانشگاه تریک 1)  - 11ماده   زبان   دوره مقدمان    د ی که 
شود ، با آزمون    استفاده یم  هستند که در آنها از زبان خارج    ن  حق ثبت نام در برنامه ها  یدارا  ا یرا بگذرانند و    خارج  

 شود.   یم یت   سطح تع یت   مهارت و تع
وع به تحص2) است ، با    که زبان آموزش آنها تریک  ن  شده در واحدها  رفتهی ذداوطلبان پ   لی( پس از ثبت نام، زمان شر

 شود.  معادل با آن است،. مشخص یم  ا یو  شود ی که توسط دانشگاه انجام م  سطح زبان تریک یت   آزمون تع ج یتوجه به نتا
 زبان آموزش 

 - 11ماده 
دانشگاه تریک1) آموزش  در  زبان  زبان خارج    (  دانش  با  ان  یدانشجو   است. سطح  را    زبان خارج    دوره مقدمان    د ی که 

شود ، با آزمون مهارت و    استفاده یم  هستند که در آنها از زبان خارج    ن  حق ثبت نام در برنامه ها  یدارا  ا یبگذرانند و  
 شود.  یم  یت   سطح تع یت   تع
وع به تحص2) است ، با    که زبان آموزش آنها تریک  ن  شده در واحدها  رفتهی داوطلبان پذ   لی( پس از ثبت نام، زمان شر

 شود.  معادل با آن است،. مشخص یم  ا یو  شود ی که توسط دانشگاه انجام م  سطح زبان تریک یت   آزمون تع ج یتوجه به نتا
 


