
کند.  ، از جمله دالیلی است که معموال دانشجویان بین المللی را به خود جذب میتحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه

توان به هایی را برای داوطلبین دارد که می تحصیل در رشته پزشکی در بسیاری از کشورها همچون ایران محدودیت

سبب کلیه افراد عالقمند   به همین  ها برای پذیرش در پزشکی و لزوم قبولی در کنکور اشاره کرد.ظرفیت کم دانشگاه

 .تحصیل در این رشته به فکر مهاجرت هستند

های متعددی دارد. در  در کشورهایی که تحصیل در رشته پزشکی بدون آزمون است، برای متقاضیان این رشته جذابیت

ازیم تا  بپرد 2023ادامه قصد داریم به صورت کامل و جامع به بررسی مسئله تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه 

افرادی که آرزوی تجصیل در این رشته را دازند بتوانند به راحتی در این رشته بدون در نظر گرفتن آزمون و ظرفیت 

 .تحصیل کنند

  

امکان پذیر  مدرک زبان و همچنین با دارا بودن شرط معدل با توجه به تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه امکان ادامه

 .می باشد

  

 شکی بدون کنکور در ترکیه ؟چرا تحصیل پز

یکی از مواردی است  تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه .قبولی در پزشکی بدون نیاز به شرکت در کنکور محقق شد

با شرایطی   2019که شما را به آرزوی دور و دراز و دیرینه خود یعنی پزشکی کمک می نماید. تحصیل پزشکی در ترکیه 

 ایران تحصیل ین شرایط امکان ادامه تحصیل برای داوطلبان فراهم می گردد. این مقاله از سایتهمراه است که با توجه به ا

اختصاص داده ایم تا اطالعات مفیدی در  ترکیه را به صورت اختصاصی به موضوع تحصیل پزشکی بدون کنکور در

 .اختیار شما عزیزان قرار دهیم

تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه مزایایی دارد که به موجب آن شما بدون نیاز به تحمل استرس کنکور و همچنین  

کیه مورد تائید وزارت بهداشت  شرایط سخت آن می توانید نسبت به ادامه تحصیل در آن اقدام نمایید. خوشبختانه دانشگاه تر

دانشجویان فراغ التحصیل وجود نخواهد داشت. با ادامه با ما همراه باشید تا    می باشد و به همین هیچ گونه منعی برای کار

 .بپردازیم 2019به ارائه اطالعات بیشتری در رابطه با تحصیل پزشکی در ترکیه 

  

 مزیت تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه 

  

انطور که ذکر گردید، امکان تحصیل در رشته پزشکی ترکیه وجود خواهد داشت. اما این امکان برای دو دانشگاه مدنظر  هم

قرار داده شده است. دانشگاه های دولتی و دانشگاه های خصوصی دو نوع از دانشگاه هایی هستند که داوطلبان به نسبت  

داشته باشند و در رشته پزشکی و دندانپزشکی بدون نیاز به عبور از کنکور   پذیرش بدون کنکور انتخاب خود می توانند

 .ادامه تحصیل دهند

ه های دولتی مزیت هایی دارد . به عنوان مثال چنانچه یکی از دغدغه های  تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه در دانشگا

ی باشد، می توانید بدون نیاز به پرداخت شهریه فراوان نسبت به ادامه تحصیل در  م 98شهریه پزشکی بدون کنکور  شما

دانشگاه مورد نظر خود اقدام نمایید. در واقع هزینه این دانشگاه ها به حدی پایین است که می توان آن را در زمره دانشگاه 

 .های رایگان محصوب نمود

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://irantahsil.org/category/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


برای داوطلبانی است که در دانشگاه های خصوصی مشغول به  پذیرش پزشکی بدون کنکور در ترکیه نوع دیگری از

تحصیل می باشد. در واقع این دانشگاه ها با توجه به شرایط راحت تری که دارند، امکان ادامه تحصیل را برای داوطلبان  

ش در رشته های مورد فراهم می نمایند بدون اینکه نیاز به تالش بسیار زیاد برای قبولی باشند و یا اینکه نگران ظرفیت پذیر

 .انتخابی خود باشند

  

  

 .کلیک نمایید SAT شرایط ثبت نام آزمون جهت اطالع از

  

  

 2023ی بدون کنکور در ترکیه شرایط تحصیل پزشک

  

 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/


شرایط تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه همانطور که ذکر گردید با توجه به نوع دانشگاهی که انتخاب می نمایید می 

تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال چنانچه انتخاب شما دانشگاه های خصوصی باشد، می تواند بر اساس شرط معدل و 

 .و همچنین ارائه مدرک زبان خود نسبت به ادامه تحصیل در این مدارس اقدام نمایید ثبت نام پزشکی بدون کنکور همچنین

به زبان فارسی نخواهد بود، لذا داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل    2019ر ترکیه تحصیل پزشکی د با توجه به اینکه

پزشکی بدون کنکور در ترکیه می باشند، حتما الم است یکی از مدارک آن ترکی استنباولی و یا زبان انگلیسی را داشته 

سیار مهم این دانشگاه برای پذیرش داوطلبان باشند تا بتوانند نسبت به ادامه تحصیل اقدام نمایند. زیرا یکی از مالک های ب

 .ارائه مدرک زبان و گزینش بر اساس همین مدرک خواهد بود

با توجه به شرایطی امکان پذیر خواهد بود به عنوان مثال  تحصیل پزشکی بدون کنکور در خارج  به طور کلی می توان گفت

پذیرفته شوند و   SAT برای قبولی در دانشگاه های دولتی ترکیه در رشته پزشکی هر یک از داوطلبان الزم است در آزمون

مرات آنان از نمرات باالیی برخوردار باشد به همین دلیل در هر نوع پذیرشی که باشد، الزم است از شرایط معدلی همچنین ن 

 .الزم برای قبولی برخوردار باشید

  

  

 مزایای و معایب تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه

تمامی داوطلبین و عالقمندان تحصیل در رشته پزشکی بدون کنکور ترکیه، پس از اینکه این کشور را برای ادامه تحصیل  

 :ها به ارمغان بیاورد در ادامه این موارد را لیست خواهیم کردتوانند مزایا و معایب بسیاری را برای آنانتخاب کردند می

 یهمزایای تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترک

 امکان استفاده از سیستم تبادل دانشجو با دانشگاه های برتر اروپایی و آمریکایی  •

 برابری کیفیت آموزش در دانشگاه های ترکیه با دانشگاه های آمریکا  •

هزبنه و شهریه تحصیل اگر هزینه تحصیل در این کشور را با بقیه کشور های اروپایی مقایسه کنیم خواهیم یافت  •

 .پایین است

 مدارک اخذ شده از دانشگاه های ترکیه را تایید می کند  وزارت علوم ایران •

 .ترکیه در نزدیکی ایران است و فرهنگ و آداب و رسوم مشابه بین این دو کشور وجود دارد •

 وند دانشجویان می توانند از بورسیه بهره مند ش •

 .دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند اقامت و اجازه کار دریافت کنند •

 .تحصیل در ترکیه برای ایرانیان نیازمند دارا بودن ویزا نیست •

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac/
http://www.msrt.ir/


 

 ب تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیهمعای

ترین توان جزو اصلی در صورتی که در زمینه زبان ترکی هیچگونه مهارتی فرد نداشته باشد این مورد را می •

 .معایب تحصیل وی قلمداد کرد

ور از آنجاییکه که تعداد اندکی خوابگاه برای دانشجویان فراهم است، دانشجویان هزینه بسیاری را برای این منظ •

 .باید پرداخت کنند که به نوعی هزیه نسبتا باالیی برای این افراد خواهد شد

  

 کلیک کنید  مراحل دریافت ارز دانشجویی جهت اطالع از

  

  

 شرایط پزشکی بدون کنکور ترکیه در دانشگاه پزشکی استانبول 

حتما باید مد نظر قرار دهید، موضوع  تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه یکی از موارد بسیار مهمی که برای ادامه

وزارت بهداشت ایران می باشد. به عنوان مثال یکی از دانشگاه های  تائید و یا عدم تائید دانشگاه محل تحصیل شما برای

مورد تائید ایران دانشگاه پزشکی استانبول می باشد این دانشگاه با توجه به سابقه درخشان خود توانسته است تائیده ایران را 

 .برای ادامه تحصیل داوطلبان فراهم نماید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


ها در ترکیه می باشد که به دو زبان انگلیسی و ترکی دانشجویان خود را آموزش  دانشگاه استانبول یکی از بهترین دانشگاه 

می دهد. به همین دلیل است که یکی از شرایط مورد نظر برای تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه را می توان قبولی 

سئله موجب شده است مهاجرت  دریافت مدرک زبان دانست. امکانات و سطح علمی این دانشگاه بسیار باال می باشد همین م

 .های زیادی را بری ادامه تحصیل به این دانشگاه ها داشته باشیم

شما نیازمند مدارکی همچون : ترجمه رسمی دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی   2019برای ادامه تحصیل پزشکی در ترکیه 

کس پاسپورتی، شناسنامه ، گواهی تمکن مالی، به زبان ترکی یا انگلیسی، مدرک زبان ترکی ) تومر (، پاسپورت معتبر، ع

تکمیل فرم درخواست پذیرش و پرداخت هزینه پذیرش می باشد. بنابراین قبل از ثبت نام برای تحصیل پزشکی بدون کنکور  

 .در ترکیه بهتر است مدارک مورد نظر را تهیه نمایید

  

 

 .در ترکیه کلیک کنید شرایط تحصیل –تحصیل در ترکیه  برای اطالع از

  

  

 مدارک الزم برای پذیرش در رشته پزشکی در ترکیه

های ورودی هر دانشگاه شرکت کنند و با  بایست در آزمونهای کشور ترکیه را دارند میافرادی که قصد ورود به دانشگاه

موفقیت این مرحله را سپری کنند، در کنار این موارد برای تحصیل در رشته پزشکی ترکیه باید مدارک موردنیاز خود را به 

 :کنیمائه کنید در ادامه به این مدارک اشاره میهمراه داشته باشید که به دانشگاه فوق ار

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


 تکمیل کردن فرم درخواست پذیرش بوسیله دانشجو •

 مدرک دیپلم •

 .اگر قصد تحصیل به زبان انگلیسی داشته باشید الزم است؛ گواهینامه مهارت زبان انگلیسی را دارا باشید •

 اثبات تمکن مالی برای پرداخت هزینه تحصیل در ترکیه  •

  هزار دالر آمریکا 100تا  35هزینه درخواست به مبلغ رسید واریز  •

  

 2023 هزینه تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه

  

 

ر ترکیه از موارد مهم و کاربردی است که در تصمیم گیری برای کشور مقصد هزینه تحصیل پزشکی بدون کنکور د

دانشجویان بسیار تاثیر گزار می باشد ضمنا هزینه تحصیل در رشته پزشکی در ترکیه از تمامی کشور های دیگر کمتر می  

تحصیل در   آفر های خاصباشد و همچنین دانشجویانی که این کشور را برای تحصیل در رشته پزشکی انتخاب می کنند از 

 .استفاده می کنند که در ادامه به آن اشاره خواهیم داشت ترکیه

می تواند شرایط متفاوتی را داشته باشد. که در این مقاله تالش نمودیم تا به برخی از آنان  2023ترکیه تحصیل پزشکی در  

اشاره نماییم. اما آنچه عالوه بر شرایط پذیرش الزم است از آن مطلع شوید، در رابطه با شهریه این دانشگاه می باشد. به  

ساله در حال تغییر و افزایش می باشد. به همین دلیل اطالع دقیق از   عنوان مثال شهریه تحصیل در دنشگاه های استانبول هر

 .شرایط در نظر گرفته شده برای ثبت نام امری الزم و ضروری می باشد

https://irantahsil.org/category/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/category/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/category/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/category/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


الزم به ذکر است که داوطلبان توجه نمایند تنها فراغ التحصیالن دیپلم تجربی و همچنین دیپلم ریاضی خواهند توانست نسبت  

اقدام نمایند بنابراین مالک های متفاوت برای پذیرش در نظر گرفته شده   شکی بدون کنکور در ترکیهبه ادامه تحصیل پز

است. همچنین دارا بدن مدرک تافل و آیلتس به تنهایی برای قبولی کفایت نخواهد کرد . کسب نمره الزم در این زمینه از 

 .امور بسیار مهم می باشد

  

 های پزشکی ترکیهمعرفی دانشگاه

آورند، خصوص هستند و در هایی که برای متقاضیان امکان تحصیل پزشکی بدون کنکور را فراهم میبسیاری از دانشگاه

های مذکور را نام ببریم تا افراد  شهرهاای ازمیر، استانبول و آنکار قرار دارند. در لیست زیر قصد داریم برخی از دانشگاه

 .کنند بتوانند در رشته پزشکی بدون کنکور تحصیل

 دانشگاه یدی تپه 

در این دانشگاه درس خواندن در رشته پزشکی بدون کنکور است. زبان تحصیل در این دانشگاه زبان انگلیسی است و هزینه 

 .هزار دالر است 25ای که بابت تحصیل در این دانشگاه قابل پرداخت است در طول سال تحصیلی برابر با 

 دانشگاه باشگنت  •

شود، مالک پذیرش در این دانشگاه به هیچ وجه کنکور نیست و هزینه و یل به زبان ترکی انجام میدر این دانشگاه تحص

 .هزار دالر است 10ایی که هر فرد باید در طول یک سال تحصیلی پرداخت کنند حدودا شهریه

  

 دانشگاه اوکان •

هزار دالر در طول سال تحصیلی صورت می  24رشته های پزشکی و دندانپزشکی بدون کنکور و با هزینه ای حدود 

 .پذیرد

 دانشگاه بیلکنت  •

دانشجویان در این دانشگاه به سه زبان روسی، انگلیسی و ترکی می توانند تحصیل کنند. تحصیل در این دانشگاه هم بدون 

 .هزار دالر خواهد داشت 16ای بیش از کنکور قابل انجام است و هزینه  

 دانشگاه اوکونومی  •

های پزشکی و دندانپزشکی بدون کنکور تحصیل توانند در رشتههایی است که متقاضیان میاین دانشگاه یکی از دانشگاه

که در  کنند، تحصیل در این دانشگاه به دو زبان ترکی و انگلیسی امکان پذیر است. در خصوص هزینه و شهریه بای گفت

 .هزار دالر پرداخت کند 25طول یک سال فرد باید 

  

 هزینه تحصیل پزشکی در ترکیه چه تفاوتی با هزینه تحصیل در ایران دارد؟



قطعا میزان هزینه ها از جمله اموری است که نگرانی داوطلبان و متقاضیان ورود به این دانشگاه و رشته ها را ایجاد می 

هزینه  د بگوییم خوشبختانه به دلیل هزینه پایینی که برای این دانشگاه وجود دارد، تقریبا میزان ایننماید که در این زمینه بای

ها یکسان می باشد. عالوه بر آن برای دانشجویان ترکیه تخفیف ها و سهمیه هایی در نظر گرفته می شود که می توان به 

همچنین از دیگر مزایای این دانشگاه نیز می توان به  درصدی حمل و نقل برای دانشویان اشاره نمود.  50تخفیف های 

 .رایگان بودن درمان برای دانشجویانی که نیازمند خدمات درمانی می باشند نیز اشاره کرد

 تعداد سال های تحصیل دوره های پزشکی ، پیراپزشکی و دندانپزشکی ترکیه چند سال می باشد؟

سال مدت   5سال می باشد و همچنین برای دوره دندانپزشکی نیز  6نشگاه طول دوره پزشکی ترکیه برای دانشجویان این دا

سال مدت زمان تحصیل همراه خواهد بود. در رابطه با  5زمان تحصیل در نظر گرفته شده است. رشته دارو سازی نیز با  

صیلی از مهر ماه آغاز می شروع ترم در این دانشگاه نیز آنچنان تفاوتی با سایر دانشگاه های ایران نخواهد داشت. ترم تح

 .و حدودا تا دی ماه ادامه خواهد داشت. ترم دوم نیز از اواخر بهمن ماه آغاز و تا تیرماه ادامه خواهد یافت  گردد

  

  اخبار پیرامون تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه

 های پزشکی بدون کنکور نشین؛ تحصیل در بهترین رشتهخواسته دانشجویان خارج •

ای از دانشجویان ایرانی های موثق از شکایت عدهدانشجویان وزارت بهداشت، شنیده اعالم شورای صنفی مرکزی براساس

به بعد( برای اخذ انتقالی به داخل کشور حکایت دارد و شوراهای صنفی و  2019محصل در خارج از کشور )ورود ژانویه 

  .نه به شدت مخالف هستنددانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با این موضوع ناعادال

  اعتراض به پذیرش دانشجوی پزشکی بدون کنکور/ برای دانشجویان انتقالی سهمیه خاص ایجاد نکنید •

کامیار جدیدالسالم، با بیان اینکه پس از آغاز نزاع نظامی ببین روسیه و اوکراین بسیاری از دانشجویان ایرانی که در 

بودند سرگردان شدند، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط اضطراری این کشور   های آن کشور مشغول به تحصیلدانشگاه

باعث شده است تا وزرای علوم و بهداشت برای حفظ جان و امنیت دانشجویان ایرانی برای انتقال به کشور و ادامه تحصیل 

 .اندیشی کنندآنها چاره

  

 .مطالب این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

 سخن آخر 

های زیاد در زمان قبولی داوطلبین در کنکور پزشکی هستیم، از آنجاییکه ظرفیت قبولی  همه ما مردم ایران از سخت گیری

های مطرح بسیار کم است، داوطلبین متعددی در آرزوی پوشیدن لباس سفید پزشکی سالیان سال پشت  در ایران برای دانشگاه

  .خوانندکنکور درس می

رویای   تحصیل پزشکی بدون کنکور ترکیه توانند در این رشته بدون آزمون شرکت کنند،اندکی هزینه می توان گفت بااما می

توانید  کند. در صورتیکه قصد دارید تا در این کشور و در این رشته تحصیل کنید میبسیاری از دانشجویان را فراهم می

توانند با  مطالبی که در این مقاله ذکر شد را مطالعه کرد. در صورتیکه هرگونه ابهام و مشکلی برای افراد به وجود آمد می

 .صیل تماس حاصل فرمایندمشاورین ما در مجموعه ایران تح



  

 


