
خالصه ای از دستورالعمل، پذیرش و ثبت نام برای دانشجویانی که به منظور پذیرش در برنامه های مقطع  

/کارشنایس دانشگاه فنی  اسکیشهیر از خارج از کشور مراجعه خواهند کرد.   کاردانی

ید   برای اطالعات بیشیر با ما تماس بگیر
ً
 لطفا

 اصول کل 

برای پذیرش در دانشگاه برای هر سال تحصییل توسط سنا پس از مشورت با واحدهای  سهمیه دانشجویان خارجی    -   4ماده  

ن یم شود.   مربوطه دانشگایه تعیی 

ط دریافت نمرات مشخص شده در ماده   ( این دستورالعمل، با دارا بودن هر یک  1)پیوست   8داوطلبان یم توانند به شر

 از مدارک زیر به سهمیه اعالم شده مراجعه کنند: 

ستان"،مدرک  •  " معدل دیپلم دبی 

ستان" •  ، مدرک "نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبی 

 مدرک نتیجه آزمون برگزار شده در خارج از کشور و مورد قبول از طرف "آزمون موسسات آموزش عایل" ،  •

بوده و در    YÖSنتیجه آزمون پذیرش دانشجوی خارجی یک موسسه آموزش عایل ترکیه که همطراز با آزمون   •

 رفته یم شود. سنا پذی 

که توسط سایر موسسات آموزش عایل ترکیه انجام شده است )اگر آنالین    YÖSدانشجویان خارج از کشور با نتایج آزمون  

ن یم کند که کدام نمرات  ط تأیید آنالین(، در دانشگاه فنن اسیک شهی  پذیرفته یم شوند. سنای دانشگاه تعیی  باشد به شر

ش دانشجوی خارجی که توسط موسسات آموزش عایل در ترکیه برگزار یم شود معتیی  به دست آمده از آزمون های پذیر 

توسط موسسات آموزش عایل ارائه دهنده آموزش در ترکیه دریافت یم    YÖSامتیاز از    50است. داوطلبانن که حداقل  

 کنند، یم توانند برای تحصیل در دانشگاه اقدام کنند. 

 مراجعه برای ثبت نام 

ن هر یک از مدارک مشخص شده در ماده  داوطل  –   7ماده   بان؛ یم توانند برای سهمیه های اعالم شده با در دست داشی 

 اقدام کنند.  4

 الزم برای ثبت نام امتیاز 

 موارد مورد قبول در پذیرش دانشجویان خارجی از طرف دانشگاه فنن اسیک شهی    –  8ماده 

 الف( امتحانات همسطح با آزمون موسسات آموزش عایل،

ستان و نمرات  آنها )پیوست  ب  ( ، 1-( انواع دیپلم دبی 

که توسط موسسات آموزش عایل ارائه دهنده آموزش در ترکیه دریافت    YÖSامتیاز از امتحان    50ج( داوطلبانن که حداقل  

 کرده و توسط سنا پذیرفته شده، یم توانند برای ثبت نام در دانشگاه درخواست دهند. 

 هزینه 

وط بر اینکه در    - 12ماده  شهریه ای که باید از دانشجویانن که از خارج در دانشگاه پذیرفته یم شوند اخذ شود مشر

ن یم شود.  ن شده توسط تصمیم رئیس جمهور عمل شود، هر سال با تصمیم هیئت مدیره تعیی   چهارچوب مبالغ تعیی 

 پذیرش، ترجیح و ثبت نام در برنامه ها  

کاربردی گروه ها/برنامه هانی که از خارج از کشور دانشجو یم پذیرند، روش های جاگذاری،  ارزیانی برنامه های    -  9ماده  

ه؛ امورات این کار از طریق و با همکاری معاونت دانشجونی دانشگاه و بخش پردازش اطالعات انجام یم   ثبت نام و غی 

 شود. 



ایط گروه/برنامه ترجیح  گروه/برنامه را انتخاب کنند. روند قرا  3داوطلبان یم توانند حداکیر  ی و پذیرش با توجه به شر رگی 

 داده شده توسط داوطلبان انجام یم شود. 

آنها   برای   گروه ها/برنامه هانی که 
ن بی  دانشگاه  توسط  تواند  تکمیل ظرفیت یم  انتقال سهمیه ویا در  لزوم،  در صورت 

ایط درخواست را دارند مطابق امتیازات خود  درخواست نشده یا سهمیه ها پر نشده است، انجام شود.  داوطلبانن که شر

وط بر اینکه از   ن شده تجاوز    20رتبه بندی یم شوند. داوطلبانن که شهروندان یک کشور هستند؛ مشر درصد سهمیه تعیی 

تابعیت دوگ ند. داوطلبان دارای  انه هنگام  ننمایند، مطابق ترجیحات خود در گروه هاا/برنامه های مربوطه قرار یم گی 

تکمیل فرم درخواست آنالین باید اطالعات شهروندی مورد نظر خود را اعالم کنند. در صورت برابری در امتیاز بندی،  

ایط سنن کوچک در نظر گرفته یم شود.  ستان و سپس شر  ابتدا ترتیب ترجیح داوطلبان، سپس نمرات موفقیت در دبی 

گاه، داوطلب یم تواند اگر در تاریخن دیگر وی تابعیت کشور دیگری  پس از تکمیل فرایند درخواست در وب سایت دانش 

غی  از تابعیت خود را بدست آورد، یم تواند درخواست تغیی  در تابعیت را بدهد. در کنار این؛ ترجیح، مراحل ثبت نام و  

 کارهای مدرک بر اساس شهروندی مشخص شده در زمان درخواست انجام یم شود. 

م ثبت اطالعات گذرنامه/هویت شهروندی که در هنگام ثبت نام نهانی در درخواست ذکر کرده  داوطلب؛ در صورت عد

 است، حق ثبت نام خود را از دست یم دهد. 

ایط   ل اسناد نهانی ثبت نام نکند؛ اگر مشخص شود که شر
اگر داوطلنی که حق ثبت نام دارد در مدت اعالم شده یا در کنی 

 قانونن درخواست داده است، ثبت نام وی حن  در صورت ثبت نام حذف یم شود. درخواست را ندارد و با سند غی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه فنی اسکیشهیر  

 اسناد و مدارک مورد نیاز برای درخواست ثبت نام 

ی الملل دانشگاه فنی اسکیشهیر   معیارهای ثبت نام دانشجویان بیر

سال(" مورد قبول توسط دانشگاه فنن اسیک شهی     2یل )مدت اعتبار  داوطلبان یم توانند در آزمون "موسسات آموزش عا

ستان" و "آزمون انتخاب   ستان یا نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبی  برای پذیرش دانشجویان خارجی ، "درجه دیپلم دبی 

یط که بتوان آن را به صورت آنالین تأیید کرد( یم توانند YÖSدانشجویان خارجی ) کت کنند )به شر برای ثبت نام در  ( شر

دانشگاه اقدام نماید. اطالعات مربوط به امتحانات همسطح با آزمون موسسات آموزش عایل )مدت اعتبار دو سال( ،  

" و سطوح مهارت   ستان" و "آزمون انتخاب دانشجوی خارجی ستان یا نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبی  "درجه دیپلم دبی 

 داوطلبان در زیر آورده شده است. 

 الف(  امتحانات همسطح آزمون موسسات آموزش عایل

 امتیاز ثبت نام آزمون ثبت نام

 ACT   آزمون کالج آمریکانی برای تحصیالت دانشگایه در:

 .)  ایاالت متحده )آزمون کالج آمریکانی
نمره   )  21حداقل  پایه  علوم  در  نمرات   Scienceاز کل 

Reasoning)( ریاضیات ،Math)  ACT 

  GAOKAO   :  در دانشگایه  تحصیالت  برای  امتحان 
 . ن  جمهوری خلق چی 

حداقل   آوردن  بدست  از    480برای  نوع    750امتیاز  در 
دانشگاه   ورودی  آزمون  در  استفاده  مورد  برنامه  امتیاز 

 ((GAOKAOمرکزی 

دانشگاه    کنکور:  شاشی  ورودی  آزمون 
 (. .(Konkursافغانستان

نمره   حداقل  آز   350از    300کسب  ورودی  در  مون 
 ((KONKUR- Baccaluriaدانشگاه میل افغانستان 

در  شده آزمون ورودی دانشگاه مرکزی: امتحان انجام 
    TQDK توسط آذربایجان

حداقل   از    400دریافت  ورودی    700امتیاز  آزمون  از 
توسط   مرکزی که  انجام    TQDKدانشگاه  آذربایجان  در 

 شده است. 

 SAT 1   امتحان تحصیالت دانشگایه در ایاالت متحده :

Scholastic Aptitute Test).) 
ریاضیات و ریاضیات + از    550حداقل    SAT 1در آزمون  

 . 1000خواندن از مجومع 

UN  آ  :( اندونزی  در  دانشگایه  آموزش   Ujianزمون 
Nasional ) 

نمره   آزمون    60از    53حداقل   Ujian Nasionalدر 
(UN). 

 WAEC   :   نیجریه )شورای در  دانشگایه  آموزش  آزمون 
 امتحان غرب آفریقا(. 

از جمله    B3دریافت حداقل    ، دوره  از شش  یک  هر  از 
آزمون    در   ، غرب    WAECریاضیات  امتحانن  )شورای 

 آفریقا( که در نیجریه برگزار یم شود، 

 

ستان « ستان«  یا  »نتیجه آزمون فارغ التحصییل دبی   ب( »معدل دیپلم دبی 

 امتیاز ثبت نام آزمون ثبت نام

 ABITURستان از آلمان  گرفته اند.   4‒1امتیاز      ABITURکسانن که از امتحان  : امتحان پایان دبی 
پذیرفته نیم    FACHABITUR)درخواست بدون آزمون با  

 شود(. 

Apolytirion of Lykeo/Secondary School 
Leaving Certificate   : معدل مدرک یونان 

"Apolytirion of Lykeo/Secondary Leaving    
Certificate"  20از  15اقل معدل دیپلم یونان حد . 

ستان مرکزی بوسنن و هرزگوین   آزمون فارغ التحصییل دبی 
 )ماتورا(

حداقل   فارغ    90کسب  آزمون  در  موفقیت  از  امتیاز 
ستان مرکزی بوسنن و هرزگوین )ماتورا(.   التحصییل دبی 

Certificat d'Enseignement Secondaire 
Supérieur/Diploma (previously 

Getuignschrift) van Hoger Secundair 

Belgium Certificat d'Enseignement 
Secondaire Supérieur/Diploma 
(Getuignschrift) van Hoger Secundair 
Onderwijs/Abschlusszeugnis der Oberstufe 



Onderwijs/Abschlusszeugnis  der 
Oberstufe des Sekundarunterrichts 

ستان بلژیک.   دیپلم فارغ التحصییل از دبی 

des Sekundarunterrichts    حداقل دیپلم  درجه  با 
14/20. 

 DIPLȎME DU BACCALAUREAT 
GENERAL    تحصیالت برای  فرانسه  در  امتحانن که   :

 دانشگایه برگزار یم شود 

DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL  
ن مدرک دیپلم حداقل   )مدرک کارشنایس فرانسوی( ، داشی 

 در شاخه مربوط به برنامه 20از  14

در آزمون کارشنایس    20امتیاز از    16برای کسب حداقل   امتحان لیسانس آموزش متوسطه مراکش  
مراکش )کارشنایس آموزش متوسطه( ، مربوط به برنامه  

 مورد درخواست است. 

ن آزمون فارغ التحصییل دب ستان مرکزی فلسطی  حداقل   ی  ن  برنامه  85داشی  به  مربوط  شاخه  در  معدل   ٪
ستان مرکزی.   مورد استفاده در آزمون فارغ التحصییل دبی 

GCE AL    در دانشگایه  تحصیل  برای  که  امتحانن   :

س شمایل گرفته شده است )  Generalجمهوری ترک قیی
Certificate Education‒Advanced Level,) 

س  س شمایل    شهروند قیی  که در قیی
شمایل بودن ؛ کسانن

س   قیی در  را  خود  متوسطه  تحصیالت  و  یم کنند   
ی

زندگ
آزمون   نتایج  و  اند  و    GCE ALشمایل گذرانده  دارند  را 

ستان های سایر  یا دبی  ها  نام در کالج  ثبت  با  کسانن که 
ن سال های    GCEنتایج آزمون    2010تا    2005کشورها بی 

AL اشت. را دارند یا خواهند د 

GCE    : انگلستان در  دانشگایه  تحصیالت  امتحان 
(General 

Certificate Education) 

در حداقل دو گروه ، حداقل ییک از    GCE (A level)نمره  
آنها مربوط به گروه/برنامه ای که درخواست انجام شده  

 باشد. 

جنونی   کره  کالج  مکتنی  توانمندی   (CSAT)آزمون 
[Suneung]. 

حدا ن  داشی  امتحان  75قل  برای  در  موفقیت  ن  میانگی   ٪
و گذراندن    [Suneung] (CSAT)توانانی اسکالتیک کالج  

سطح   در  ریاضیات  برای   Bدوره  معیار  این  بر  عالوه 
دانشکده مهندیس ، دانشکده معماری و دانشکده هین و  

 علوم برنامه های علیم 

از   پس  دیپلم  در    12اخذ  ستانن  دبی  تحصیالت  سال 
 - Higher Secondary School Certificatesهند)

Indian School Certificate (ISC) / Intermediate 
Certificate / Higher School Certificate / 
Higher Secondary Certificate / All India 
Senior School Certificate / Pre- University 
course - awarded on completion of Standard 

XII) 

ستان عایل    12دیپلم   ستان )گواهینامه های دبی  ساله دبی 
-  ( هندی  مدرسه  متوسط   / (ISCگوایه    / گواهینامه 

  / باالتر  متوسطه  / گواهینامه  عایل  مدرسه  گواهینامه 
ستان تمام هند / دوره پیش دانشگایه   با    -گواهینامه دبی 

ن    75درجه به حداقل   (XIIاتمام استاندارد   درصد میانگی 
در   داشته  موفقیت  را  برنامه کاربردی  به  مربوط  شاخه 

 باشند. 

ستان( ستان مرکزی ایران )دبی  حداقل   آزمون فارغ التحصییل دبی  ن  از    18داشی  از    20امتیاز  پایانن  امتحان  در 
سال   چهار  پایان  در  که  ستان(  )دبی  مرکزی  ستان  دبی 
ن حداقل   داده شده است ویا داشی  ستان  تحصیالت دبی 

از    18 )پیش    20امتیاز  دانشگایه  پیش  آموزش  در 
ستان(   ستان مرکزی )دبی   از دبی 

دانشگایه( و امتحان پایانن
ستان داده شده است.   که در پایان سه سال آموزش دبی 

ستان مرکزی قطر  حداقل   آزمون فارغ التحصییل دبی  ن  برنامه  95داشی  به  مربوط  شاخه  در  معدل   ٪
س دبی  التحصییل  فارغ  آزمون  در  درخواست  تان  مورد 

 مرکزی. 

بلوغ    90حداقل کسب   امتحان فارغ التحصییل دولن  کوزوو آزمون  در  موفقیت  ن  میانگی  در 
 دولن  )ماتورا(. 

حداقل   آزمون بلوغ دولن  مقدونیه شمایل بلوغ    90کسب  آزمون  در  موفقیت  ن  میانگی  از 
 دولن  مقدونیه شمایل )ماتورا(. 



نمره   متوسطه عمویم(. آزمون لیسانس لبنان )گوایه آموزش   لبنان    20از    16حداقل  کارشنایس  آزمون  در 
)گواهینامه آموزش متوسطه عمویم( ، در شاخه مربوط  

 به گروه مورد درخواست. 

 MATURA  :   برای ستان  دبی  التحصییل  فارغ  آزمون 
 تحصیالت دانشگایه در اتریش. 

   (Matura Reifezeugnisکسانن که از آزمون ماتورا)
 کسب کرده اند.   4-1امتیاز 

MATURA  :   تحصیالت برای  ستان  دبی  پایان  امتحان 
 دانشگایه در سوئیس. 

امتیاز   حداقل  سوئیس    3.5کسب  دیپلم  درجه  از 
MATURA. 

تونس) متوسطه  کارشنایس  Baccalaureateامتحان 
 of Secondary Education) 

در آزمون کارشنایس تونس    20امتیاز از    16کسب حداقل    
وزش متوسطه( ، در شاخه مربوط به برنامه  )لیسانس آم

 مورد درخواست. 

اوکراین   مرکزی  آزمون   Ukrainian Externalاز 
Independent Test) 

در امتحان مرکزی اوکراین )آزمون مستقل خارجی اوکراین(  
حداقل   از    180،  به    200امتیاز  مربوط  های  در گروه 

 برنامه مورد درخواست شامل حداقل دو گروه. 

  : هلند  ستان  دبی   
پایانن  VWO Certificateامتحان 

(Voorbereidend Wetenschappelijk 
Onderwijs ≡ Secondary School

 Leaving Certificate)/HAVO (Hoger 
Algemeen Voortgezet Onderwijs ≡ Senior 

General Secondary Education): 

نمره   از گواهینامه    10از    7حداقل  ییک    هلند   VWOاز 
(Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs Cert Certificate    پایان
ستان/   HAVO (Hoger Algemeen Voortgezetدبی 

Onderwijs Education Education General 
Secondary Education). 

 

 ((YÖSج( آزمون انتخاب دانشجوی خارجی 

دانشگاه   توسط  خارجی که  دانشجوی  پذیرش  امتحانات 
کیه در سال تحصییل پذیرفته شده و توسط سنای  های تر 

دانشگاه پذیرفته شده است و در آن داوطلب برای اخذ  
یط که بتوان آنها را   پذیرش درخواست کرده است )به شر

 به صورت آنالین تأیید کرد(. 

حداقل   که  پذیرش   50داوطلبانن  امتحان  از  امتیاز 
توسط   که  آنالین(  تأیید  ط  شر )به  خارجی  دانشجوی 

ترکیه در سال تحصییل که در آن داوطلب  د انشگاههای 
تقاضا کرده است، دریافت کرده اند ، یم توانند برای ثبت  

 نام نهانی در دانشگاه اقدام کنند. 

 

 مدرک تسلط به زبان تریک

/دانشجونی که از خارج پذیرفته شده است و در    -   11ماده   گروه/برنامه ای که زبان آموزش  برای اینکه یک شهروند خارجی

وع کند، باید؛   آن به زبان ترگ است کند، برای ثبت نام در گروه /برنامه ای که یم خواهد شر

 یونس امره برگزار شده و مدت اعتبارش به پایان نرسیده است، از دستیانی    •
ی

آزمون هانی که از طرف مرکز فرهنیک

( « یا »آزمون مهارت   (TYSاز »آزمون مهارت ترکیه  (B2) (ADP)به همسطح بودن با نمونه های زبان اروپانی 

 انجام شده است،  (TÖMERترگ« که توسط موسسات آموزش عایل ترکیه مراکز آموزیسر و تحقیقان  ترکیه ) 

 ویا

 .کسب کرده باشید آنادولویوس«  امتیاز از »آزمون ترگ  70باید حداقل  •

ایط زیر  با این حال، هیچگونه مدرگ در مورد  مهارت زبان ترگ در چهارچوب این دستورالعمل از دانشجویانن که شر

وع گروه ها/برنامه های خود کافن است.   را دارند، الزایم نیست و سطح ترگ آنها برای شر

ستانهای ترکیه وابسته به وزارت آموزش و پرورش به پایان    که تحصیالت متوسطه خود را در دبی 
الف( کسانن

 ، رسانده اند 



ب( کسانن که تحصیالت متوسطه خود را در خارج از کشور در مدارس ترکیه که توسط وزارت آموزش و پرورش  

 افتتاح شده است، گذرانده اند، 

ستان آموزش عایل باز وزارت آموزش و پرورش خارج    که تحصیالت متوسطه خود را در برنامه های دبی 
ج( کسانن

 از کشور به پایان رسانده اند، 

نن که از طریق تولد شهروندان ترکیه هستند اما با اخذ مجوز از وزارت کشور برای ترک تابعیت ترکیه، تابعیت  د( کسا

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

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

بیان یم کند که "کودگ که در داخل یا خارج از ترکیه از مادر یا پدر شهروند ترکیه متولد شده است و   5901شماره  

اییط را که در باال ذکر شد دارا نیستند درخواست ثبت نام آنها پذیرفته نخ  واهد  شهروند ترکیه است"، کسانن که شر

 شد.(

 چ( کسانن که تابعیت جمهوری ترکیه را دارا هستند،

 ح( شهروندان دو تابعین  که ییک از تابعیت آنها کشور ترکیه یم باشد،

 خارجی است ثبت نام کرده اند، هیچ گونه اسنادی در 
ً
 که در گروه ها/برنامه هانی که زبان آموزش آنها کامال

از دانشجویانن

 الزم نیست. مورد مهارت زبان ترگ 

دانشجونی که در گروه/برنامه ای ثبت نام کرده است اما زبان ترگ آن ناکافن است و تشخیص داده شود که به مدت یک  

توسعه دهد.    TOMERسال از گروه/برنامه خود در مرخیص باشد یم تواند زبان ترگ خود در برنامه آماده سازی ترگ   

ط تأیید وضعیت وی به وی تعلق   اگر دانشجو نتواند در این مدت به سطح کافن از زبان ترگ برسد، یک سال دیگر به شر

د. دانشجویانن که در مرخیص به حساب یم آیند هزینه شهریه گروه/برنامه ای را که در آن ثبت نام کرده اند نیم   یم گی 

فه، دانشجونی که نیم تواند سطح  پردازند و نیم توانند از حقوق دانشجونی خود بهره مند شوند. در پایان دوره وقت اضا

 ترگ خود را به اندازه کافن برساند، از گروه/برنامه محل ثبت نام خود حذف یم شود. 

ک زبان اروپانی ، سطوح مهارتهای زبان ترگ و چهارچوب نمرات  
در زیر آورده شده    ESTÜYÖSبا توجه به معیارهای مشی 

 است: 

 سطح مهارت های تریک

ک زبان  سطوح چارچوب  مشیر
 اروپان  

 توضیحات  امتیاز

C2 95-100  زبان ترگ دانشجو کافن است. او یم
تواند تحصیالت خود را در دانشگاه  

 آغاز کند. 
C1 85-94 

B2 75-84 

B1 60-74  زبان ترگ دانشجو کافن نیست. به
منظور ادامه دوره مقدمان  ترکیه ، 

ساله از  1وی به عنوان مرخیص 
گروه/برنامه ای که ثبت نام کرده  
است در نظر گرفته یم شود. برای 

وع برنامه تحصییل که در آن ثبت  شر
نام کرده است، باید سطح مهارت 

سال به   1زبان ترگ خود را در پایان 
 برساند.  B2حداقل 

A2 30-59 

A1 0-29 

 

 



 

 

 

 


