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آزمون دانشجویان خارجی دانشگاه استانبول در پنج قاره

تحصیالت در استانبول عالی است

تاریخ ثبت نام
14 دی 1394  6 فروردین 1395

تاریخ آزمون
11 اردیبهشت 1395

براى ثبت نام
h�ps://yos.istanbul.edu.tr

دفترچه راهنمای 
داوطلبان

- اتباع خارجی*
- اتباع ترکیه که دارای مجوز اقامت دائم در خارج از کشور هستند*

- اتباع جمهوری ترکی قبرس شمالی*
*جزئیات موجود در صفحه اول را مطالعه کنید.

افراد مجاز به ثبت نام:
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آزمون دانشجویان خارجی دانشگاه استانبول چیست؟

امتحان سنجش توانایی های یادگیری پایه ای در رابطه با 
دانشجویان بین المللی مایل به تحصیل در دانشگاه های 

ترکیه است. امتحان شامل 40 سوال استعدادهای عمومی و 
30 سوال ریاضی است.

نتایج آزمون از سوی کدام دانشگاه ها پذیرفته می شود؟

نتیجه آزمون دانشجویان خارجی دانشگاه استانبول عالوه 
بر دانشگاه استانبول، مورد پذیرش تقریبًا 100 دانشگاه در 
ترکیه می باشد. جهت مشاهده فهرست بروزشده به سایت 

yos.istanbul.edu.tr مراجعه کنید.

آزمون به چه زبانهایی برگزار می شود؟

سواالت آزمون به سه زبان تهیه می شوند. دفترچه سواالت به 
زبانهای ترکی، انگلیسی و عربی در یک کتابچه چاپ می شود.

محتوای آزمون چیست؟

آزمون دانشجویان خارجی دانشگاه استانبول به صورت 
چندگزینه ای و با هدف ارزیابی سطح تفکر انتزاعی 

داوطلبان تدوین می گردد. این آزمون تاکید کمی بر گرامر 
عمومی داشته و در کنار آن از سواالت استعدادهای عمومی 

و ریاضی تشکیل شده است.

میزان دشواری آزمون

سواالت آزمون از سواالت آسان، متوسط و دشوار تشکیل 
شده است.

چه کسانی می توانند در آزمون ثبت نام کنند؟

1- از بین متقاضیانی که دانش آموز سال آخر یا 
فارغ التحصیل دوره تحصیالت متوسطه باشند، ثبت نام افراد 

ذیل پذیرفته می شود:

الف( کسانی که تابعیت جمهوری ترکیه ویا جمهوری 
ترکی قبرس شمالی را ندارند )اتباع خارجی(،

ب( کسانی که در هنگام تولد تابعیت ترکیه داشته، لیکن 
پس از آن با کسب اجازه از وزارت امور داخله جمهوری 

ترکیه از تابعیت ترکیه خارج شده باشند و همچنین 
کودکان نابالغ ایشان که نامشان در برگه خروج از تابعیت 
ترکیه آنان ذکر شده و قادر به اثبات بهره مندی از حقوق 

موضوع ماده 5203 قانون هستند،

پ( کسانی که متعاقبًا تابعیت جمهوری ترکیه را 
پذیرفته اند و افراد دارای تابعیت دوگانه،

ت( از میان دانش آموزان تبعه جمهوری ترکیه که پیش از 
تاریخ 13/11/1391 در خارج از کشور مشغول به تحصیل 

بوده اند، کسانی که سه سال آخر تحصیالت متوسطه 
خود را در یک کشور خارجی به استثنای جمهوری ترکی 
قبرس شمالی گذرانیده باشند )از جمله کسانی که تمامی 

دوره تحصیالت متوسطه خود را در مدارس ترکیه ای 
تاسیس شده تحت نظارت وزارت آموزش ملی جمهوری 

ترکیه در یک کشور خارجی به استثنای جمهوری ترکی 
قبرس شمالی گذرانیده باشند(

از میان متقاضیانی که پس از تاریخ 13/11/1391 در 
خارج از کشور آغاز به تحصیل نموده اند، کسانی که تمامی 

دوره تحصیالت متوسطه خود را براساس ظرفیت اخذ 
پذیرش از کشورهای خارجی در یک کشور خارجی به 

استثنای جمهوری ترکی قبرس شمالی گذرانیده باشند )از 
جمله کسانی که تمامی دوره تحصیالت متوسطه خود را در 

مدارس ترکیه ای تاسیس شده تحت نظارت وزارت آموزش 
ملی جمهوری ترکیه در یک کشور خارجی به استثنای 

جمهوری ترکی قبرس شمالی گذرانیده باشند(

ث( اتباع جمهوری ترکی قبرس شمالی که در جمهوری 
ترکی قبرس شمالی اقامت داشته و تحصیالت دوران 

متوسطه خود را در جمهوری ترکی قبرس شمالی گذرانیده 
 GCE AL (The General Certificate و دارای مدرک
of Education-Advanced Level) هستند، همچنین 
کسانی که در فاصله سالهای 2005 تا 2010 میالدی در 

کالج ها و دبیرستان های کشورهای دیگر ثبت نام و تحصیل 
نموده و مدرک GCE AL را داشته یا خواهند گرفت.

سواالت ریاضی
)30 سوال(

سواالت توانایی های یادگیری 
پایه ای)40 سوال(

آزمون دانشجویان خارجی دانشگاه 
استانبول )110 دقیقه(



نحوه ثبت نام:

yos. تکمیل فرم ثبت نام آنالین از طریق سایت -
istanbul.edu.tr

- بارگذاری اسناد درخواست شده در فرم

- دریافت ایمیل تاییدیه پس از اتمام موفقیت آمیز ثبت نام

آیا آزمون دارای هزینه است؟

آزمون دارای هزینه است. برای کسب اطالعات درباره 

هزینه بروزشده آزمون به سایت IUYOS مراجعه فرمایید.

محل های برگزاری آزمون:

آزمون بطور همزمان از سوی دانشگاه استانبول در مراکز 

بسیاری در سطح جهان برگزار می گردد. جهت مشاهده 

مراکز برگزاری آزمون به سایت IUYOS مراجعه فرمایید.

تاریخ تقویم آزمون

 دوشنبه 14 دی 1394 
جعمه 6 فروردین 1395

 تاریخ ثبت نام آزمون دانشجویان 
خارجی دانشگاه استانبول 2016

شنبه 11 اردیبهشت 1395
 تاریخ برگزاری آزمون دانشجویان 
خارجی دانشگاه استانبول 2016

دوشنبه 10 خرداد 1395 تاریخ اعالم نتایج آزمون

 دوشنبه 31 خرداد 1395
دوشنبه 14 تیر 1395

تاریخ انتخاب رشته

دوشنبه 21 تیر 1395 اعالم نتایج نهایی

درباره دانشگاه استانبول

تاسیس:

1453 •

بخش های آکادمیک:

دانشکده: 22

موسسه عالی: 1

موسسه عالی فنی وحرفه ای: 7

بخش: 3

رشته دارای مدرک: 767

کارکنان:

کادر آموزشی: 5100

دانشجویان:

کاردانی: 10314 نفر

کارشناسی: 81410 نفر

کارشناسی ارشد: 17177 نفر

آموزش غیرحضوری و از راه دور: 70000 نفر

جمع کل تقریبی: 178901 نفر

پردیس دانشگاهی:

تعداد پردیس: 12



ترکیه
استانبول، آنکارا، غازی عینتاب، 
شانلی اورفا، وان، ایپساال، ازمیر، 

ارضروم

آلمان
کلن، مونیخ، برلین، مانهایم

فرانسه
پاریس، لیون

سوئیس
برن

بلژیک
بروکسل

سوئد
استکهلم

هلند
روتردام

مولداوی
گاگائوزیا )کونگاز(

بوسنی هرزگوین
سارایوو

کوزوو
پریشتینا

مقدونیه
اسکوپیه

لهستان
ورشوا

یونان
آتن

بلغارستان
کرجالی

آلبانی
تیرانا

رومانی
کنستانتا

مجارستان
بوداپست

مغولستان
اوالن باتور

قزاقستان
آلماتی، آستانا

قرقیزستان
بیشکک

آذربایجان
باکو، نخجوان

ایران
تهران

تاتارستان
کازان

تاجیکستان
دوشنبه

گرجستان
تفلیس

جمهوری آفریقای جنوبی
ژوهانسبورگ

مراکش
رباط

سودان
خارطوم

تونس
تونس

الجزایر
الجزیره

تانزانیا
دارالسالم

مصر
قاهره

نیجر
نیامی

عراق
اربیل

لبنان
بیروت

عربستان سعودی
جده، ریاض، مدینه

اردن
عمان

قبرس
لفکوشا

پاکستان
کراچی، الهور

مالزی
کواالالمپور

هندوستان
دهلی نو

افغانستان
کابل، مزار شریف

استرالیا
ملبورن

ایاالت متحده آمریکا
نیویورک، لس آنجلس

کانادا
مونترال

نشانی: استانبول، فاتح، بایزید، پردیس 
مرکزی دانشگاه استانبول، کدپستی 34452

تلفن  : 44 000 44 212 90+
فاکس: 45 000 44 212 90+

yos@istanbul.edu.tr :ایمیل
http://yos.istanbul.edu.tr :وب سایت

موسسات همکار

دانشگاه استانبول تا 15 روز پیش از 
روز آزمون، حق اعمال تغییرات در 

مراکز برگزاری آزمون را داراست.

محل برگزاری آزمون )2016(




