
اری از دانشجویان است که مایل به گذراندن دوران دانشگاه خود مله اهداف بسی، از ج 2023داروسازی ترکیه بدون کنکور

در کشوری خارجی هستند در این مقاله سعی داریم تمامی مراحل و روند اخذ پذیرش در دانشگاه های دولتی و خصوصی  

یم و بهترین مرکز ارائه ترکیه که دارای مدارک تحصیلی معتبر در ایران و جهان هستند در اختیار شما عزیزان قرارده 

را به  (yosland.org سامانه یوسلند به نشانی) خدمات تحصیلی در کشور ترکیه از طریق آزمون یوس و یا بدون آزمون

  .شما معرفی کنیم

ت. مهاجرت به کشوری با توجه به این که تنها راه ورود به رشته داروسازی در ایران شرکت در آزمون سراسری اس

ترکیه و تحصیل بدون کنکور در رشته داروسازی می تواند فرصتی عالی برای هر فرد باشد. در این  چون خارجی هم

را داریم. پس ما را  تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور  نوشته، قصد ارائه اطالعاتی ضروری را در رابطه با

 .اروسازی در ترکیه بدون کنکور دست پیدا کنیدهمراهی کنید تا به تمامی اطالعات مورد نیاز خود را در رابطه با تحصیل د
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 [caption/]یت های تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور چیست؟مز
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   مزیت های تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور چیست؟

تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور می تواند با مزایای زیادی برای شما به عنوان یک دانشجو همراه باشد. از میان  

 .در زیر اشاره کرداین مزایا می توان به موارد ذکر شده 

 امکان استفاده از تسهیالت دانشجویی و سایر برنامه های حمایتی دیگر .

 امکان انجام کار پاره وقت در کنار ادامه تحصیل در دانشگاه های ترکیه .

 وجود تشابهات مذهبی و فرهنگی بین کشور ترکیه و ایران .

 و کشورهای اروپایی امکان انجام کار بعد از ادامه تحصیل در کشور آمریکا .

 کم بودن هزینه تحصیل و زندگی در ترکیه .

 .فاصله کم بین ترکیه و ایران که امتیاز مهمی برای رفت و آمد محسوب می شود .

  

  

 هستند تحصیل بدون آزمون در رشته داروسازی دانشگاه های ترکیه یکی از بهترین مراکز دانشگاهی برای

  

  

   روسازی در ترکیه بدون کنکور پرداخت؟چگونه می توان به تحصیل دا

   شاید این سؤال برای شما هم مطرح شود که امکان تحصیل بدون کنکور در ترکیه چگونه می تواند برای من فراهم شود؟

در پاسخ باید عرض کنیم که شما امکان تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور را دارید اما باید در آزمون های داخلی  

 .محل پذیرش شرکت کنید و راه فراری برای شرکت نکردن در آن ها نداریددانشگاه 

 .است  YOSو  SATمستلزم شرکت در دو آزمون داروسازی در ترکیه در واقع، تحصیل در رشته هایی همچون

می پرسید که این سؤاالت   داروسازی اهمیت زیادی دارد. حتما   آزمون هایی که کسب نمره باال در آن ها برای ورود به رشته

 این آزمون ها به چه زبانی طرح می شوند و از طرفی مواد امتحانی آن ها چیست؟

به  SAT به زبان ترکی توسط طراحان سؤال طرح می شوند و سؤاالت آزمون YOS باید بگوییم که سؤال های امتحان

 .زبان انگلیسی هستند

 .انگلیسی و ریاضی است  SATریاضی، هندسه و هوش بوده و مواد امتحانی آزمون YOS آزمون تحانیمواد ام

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-yos/


  

  آماده شوم؟ SAT و یا YOS چگونه می توانم برای آزمون های

 آماده شوم؟ SAT و یا YOS حتما  این سؤال برای شما هم پیش آمده که چگونه می توانم برای شرکت در آزمون های

. دوره  در جواب باید عرض کنیم که برای پذیرش در آزمون های مذکور حتما  باید در دوره های آمادگی آن ها شرکت کنید

 .هایی جامع و کامل که هر آنچه که نیاز دارید را با شرکت در آن ها فرا می گیرید

به عبارت دیگر، به آسانی می توانید در انواع مؤسسات آموزشی واقع در ترکیه یا حتی ایران ثبت نام کنید و از تدریس  

 .بهترین مدرسان بهره بگیرید

  .هه می توانید نمره ای خوب و ایده آل را در این آزمون ها بدست آوریدما 6به این ترتیب و با گذراندن دوره ای 

البته به این موضوع هم توجه کنید که برای قبولی در هر یک از آزمون ها تسلط به زبان انگلیسی و یا ترکی هم کامال   

 .الزامی است

 .ها به خرج دهیددر نتیجه، باید تمام تالش خود را برای یادگیری و تسلط عالی به این زبان 

 .برای افرادی که قصد دارند در این آزمون شرکت داشته باشندyosland.org  سامانه یوسلند به نشانی

  

  

https://yosland.org/
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 [caption/]شرایط تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور چیست؟

  

  

در نظر  YOS آزمون و یا SAT آزمون های ترکیه برای پذیرش در رشته داروسازی شرط قبولی در یکی ازدانشگاه 

  .اندگرفته

  

  دانشگاه های پذیرنده داروسازی بدون آزمون را می شناسید؟

  .ساله دارد 4در ابتدا باید عرض کنیم که تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور نیاز به گذراندن دوره ای 

 .نیز اقدام کند البته بعد از اتمام این چند سال فرد در صورت تمایل می تواند برای دوره های باالتر

 در رابطه با دانشگاه های ارائه دهنده تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور چه می دانید؟ 

 آیا در جریان هستید که ادامه تحصیل در رشته داروسازی در این کشور با بازار کار عالی در آینده همراه است؟



ون کنکور هستید اما اطالعاتی در رابطه با شرایط در صورتی که جزء افراد متقاضی تحصیل داروسازی در ترکیه بد

در این رابطه   ایران تحصیل تحصیل در دانشگاه ها ندارید و حتی اسامی دانشگاه های پذیرنده را هم نمی دانید با مشاوران

 .تماس حاصل فرمایید

 دانشگاه های داروسازی بدون کنکور ترکیه 

صورتی که شما قصد دارید تا در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه تحصیل کنید، قادر نخواهید بود تا در دانشگاه   در

دولتی این کشور درس بخوانند. بنابراین ممکن است برای شما سوال باشد که کدام یک از دانشگاه های خصوصی ترکیه، در  

های خصوصی این سوال جواب دهیم باید گفت که برخی از دانشگاهرشته داروسازی دانشجو می پذیرد؟ برای اینکه به 

 :ها عبارت است ازترکیه نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام کنند. برخی از دانشگاه

 دانشگاه کوچ  •
 دانشگاه یدی تپه  •
 دانشگاه باشکنت •
 دانشگاه باهچه شهیر •
 دانشگاه آجی بادام •
 دانشگاه آلتین باش •
 دانشگاه مدیپول  •

بایست دانشگاهی را در نظر بگیرید که وزارت علوم تایید کند و به نوعی خوب است بدانید که در زمان انتخاب دانشگاه می

 .مورد تایید اروپا باشد

  

   تحصیل داروسازی بدون آزمون ترکیه در کدام دانشگاه ها میسر است؟

زی را در انواع دانشگاه های ترکیه دارید اما جهت تحصیل داروسازی ببینید دوستان شما امکان تحصیل در رشته داروسا

 .در ترکیه بدون کنکور فقط می توانید از طریق دانشگاه های خصوصی اقدام کنید

در واقع، تنها دانشگاه های خصوصی امکان تحصیل در رشته داروسازی بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری را 

 .برایتان فراهم می کنند

  

https://irantahsil.org/
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 [caption/]ل داروسازی بدون آزمون ترکیه در کدام دانشگاه ها میسر است؟تحصی 

  

محسوب  رشته داروسازی  مندان به تحصیل درراهی مطمئن و آسان برای عالقه  تحصیل داروسازی بدون آزمون در ترکیه

 .شودمی

  

   هزینه تحصیل در داروسازی بدون کنکور ترکیه چقدر است؟

  آن هم در دانشگاه های ترکیه می تواند امتیاز بسیار مهم و خوبی برای هر فرد مایل به داشتن تحصیل در رشته داروسازی

 .شمار رود دانشگاهی در ترکیهتحصیالت 

اما آیا اطالعی از هزینه تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور دارید؟ آیا می دانید برای هر ترم تحصیل در رشته 

 داروسازی در دانشگاه های خصوصی باید چه مبلغی را پرداخت کنید؟ 

انشگاه های ترکیه امکان افزایش بیشتر شهریه برای آیا به نظر شما با توجه به ورود بدون کنکور به رشته داروسازی در د

 شما در مقایسه با ورود با آزمون به این رشته وجود دارد؟ 

برای کسب اطالعات بیشتری در این رابطه و این که چه هزینه ای را باید برای تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور  

 .ییدپرداخت کنید با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرما

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/


  

  

  مدارک الزم برای ورود بدون آزمون به رشته داروسازی در ترکیه چیست؟

ورود بدون کنکور به رشته داروسازی در دانشگاه های ترکیه به تهیه مدارکی هم نیاز دارد. مدارکی همچون مدارک  مسلما  

 .مختلف تحصیلی که هر فرد باید از قبل آن ها را آماده کند

  ز لیست مدارک الزم برای تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور دارید؟آیا اطالع دقیقی ا

 .اگر نمی دانید چه مدارکی را باید قبل از اقدام برای تحصیل داروسازی بدون کنکور آماده کنید ادامه مطلب را مطالعه کنید

بایست مدارکی شرایط مذکور می شما عزیزان عالقمند به تحصیل در رشته داروسازی بدون آزمون ترکیه، در کنار داشتن

 .را برای ثبت نام در دانشگاه مدنظر خود ارائه کنید

کنند. لذا کلیه های خصوصی این کشور برای انجام مراحل ثبت نام شما، این مدارک را از شما طلب میدر حقیقت دانشگاه

 :ترین مدارکی که باید داشته باشید عبارت است ازایت مدارک را آماده کنید و با خود داشته باشید. بسیاری از مهم

را   SAT زبان انگلیسی تدریس می شوند، باید کارنامه قبولی در آزمون در صورت ثبت نام و تحصیل در کالس هایی که به  •

 .به همراه داشته باشید
 .حتما باید اصل پاسپورت را به همراه کپی آن نزد خود داشته باشید •
 .شما عزیزان باید ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشید •
 .خود را که اخیرا گرفته اید، با خود ببرید ۳*۴الی سه قطعه عکس شما داوطلبان عزیز، حتما باید دو  •
اصل تمامی مدارک و ترجمه آن ها را به همراه داشته باشید. ) فارغ التحصیالن نظام جدید باید گواهی دیپلم و ریز نمرات    •

اهی دیپلم، ریز نمرات پیش  دیپلم را باید داشته باشند. فارغ التحصیالن نظام قدیم نیز باید گواهی پیش دانشگاهی، گو
 دانشگاهی و ریز نمرات دیپلم را داشته باشند. ( 

  

  

  

   بهترین دانشگاه ها برای تحصیل داروسازی به صورت بدون آزمون در ترکیه کدام ها هستند؟

  آیا می دانید بهترین دانشگاه های خصوصی برای تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور کدام ها هستند؟

 .گاه هایی که بتوانند نیاز شما را از جهت آموزشی و همین طور تفریحی به بهترین نحو ممکن برآورده کننددانش

به عنوان مثال، بهترین اساتید در آن ها مشغول به تحصیل باشند، بهترین امکانات رفاهی را در اختیار دانشجویان قرار دهند 

 .ابقی دانشگاه ها باشدو همین طور هزینه تحصیل در آن ها پایین تر از م

اگر به دنبال شناخت بهترین دانشگاه های خصوصی ترکیه برای تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور هستید با  

 .مشاوران مجموعه ما تماس حاصل فرمایید تا بدین ترتیب به اطالعات درست و موثقی در این رابطه دست پیدا کنید
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 [caption/]تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی 

  

 تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی 

زیاد تحصیل در رشته پزشکی باعث شده تا افراد بسیاری به ادامه تحصیل در رشته هایی خاص همچون پزشکی   مزایای

 .عالقمند شوند

امکانات آموزشی و رفاهی، نزدیکی ترکیه به اروپا و همین طور ایران، وجود دانشگاه های بسیار شناخته شده و معتبر و  

فرصت ها را برای تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی در اختیار افراد قرار  هزینه مناسب جهت تحصیل همه و همه بهترین 

 .می دهند

 آیا شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که عالقه زیادی به تحصیل در رشته پزشکی دارند؟ 

 آیا می دانید مزیت های فوق العاده عالی تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی چیست؟

 در رشته پزشکی تحت شرایط سنی برای افراد انجام می شود؟ آیا برای تحصیل در ترکیه 

نیاز به شرکت در کنکور سراسری دارد یا نه به صورت بدون کنکور هم می توان  تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی آیا

 برای تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی اقدام کرد؟ 

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%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


شرایط تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی شامل چه مواردی می شود؟ چه مدارکی برای تحصیل در ترکیه در رشته 

 ت؟پزشکی نیاز اس

  دانشگاه های ارائه دهده تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی کدام ها هستند؟

اگر در جستجوی یافتن پاسخ کلیه سؤاالت مطرح شده در باال هستید و تمایل زیادی به تحصیل در ترکیه در رشته پزشکی آن 

 .وزه صحبت کنیدهم در دانشگاهی معتبر در ترکیه را دارید با مشاورانی خبره و کارآزموده در این ح

حوزه مهاجرت و تحصیل در کشورهای خارجی با  مشاوران مجموعه ایران تحصیل به عنوان یکی از بهترین مشاوران در

 .داشتن اطالعاتی باال و کامل در خدمت شما هستند

 شرایط تحصیل در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه

توانید به های این کشور تحصیل کنید میدر صورتی که شما عالقمندان رشته داروسازی ترکیه بخواهید در یکی از دانشگاه

های این کشور اقدام کنید و یا بدون کنکور در رشته داروسازی ترکیه های ورودی در دانشگاهواسطه شرکت در آزمون

 .شرکت کنید

شما بدون آزمون باید شرایطی را داشته باشید، در صورتی که فاقد شرایط بودید قادر اما برای تحصیل در دانشگاه مدنظر 

ترین شرایط تحصیل در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه عبارت  نخواهید بود در این رشته تحصیل کنید. برخی از مهم

 :است از

  

 داشتن مدرک پیش دانشگاهی  •
 .بدون کنکور، باید دیپلم ریاضی یا تجربی داشته باشیدمتقاضیان پذیرش رشته داروسازی کشور ترکیه  •
 .شرکت نمایید SAT درصورتی که بخوتهید دروس خود را به زبان انگلیسی بخوانید، حتما باید در آزمون •
برای تحصیل در رشته داروسازی این کشور بدون شرکت در کنکور، باید کلیه هزینه های تحصیل را بدون گرفتن بورسیه   •

 .صیلی، پرداخت کنیدو فاند تح

های خصوصی  خوب است بدانید که متقاضیان گرامی برای تحصیل در رشته داروسازی بدون کنکور ترکیه، باید دانشگاه

 .این کشور را انتخاب کنید

  های زندگی در ترکیه مطلع هستید؟ آیا از هزینه

   هزینه کنید؟ آیا می دانید برای ادامه تحصیل و زندگی در کشور ترکیه چه مقدار باید

 آیا می دانید هزینه ماهیانه تحصیل و زندگی شامل خرید مواد غذایی، پوشاک، حمل و نقل و غیره در ترکیه چقدر می شود؟

از آن جایی که هزینه تحصیل و اقامت در کشوری خارجی قبل از هر گونه اقدامی برای مهاجرت در اولویت قرار دارد  

 .ارد مطلع شویدحتما  پیش از هر کاری از این مو

البته دقت داشته باشید که با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در جوامعی همچون ترکیه و آسیب های اقتصادی وارد  

 .شده به تمام کشورها از جمله ترکیه امکان افزایش این قیمت ها وجود دارد

 .در نتیجه، حتما  از قیمت های به روز و جدید مطلع شوید



  

 صصی داروسازی در ترکیه رشته های تخ

توانند هرکدام از های متعددی برخوردار است، افراد عالقمند میها و تخصصرشته داروسازی در کشور ترکیه از گراش 

 .های موردعالقه خود را انتخاب کرده و در آن تحصیل کنند رشته

های اما نخستین معیار انتخاب یکی از رشته ایی در ابتدا از بازار کار آن مطلع باشید،بایست پیش از انتخاب هر رشتهمی

های تخصصی  داروسازی بدون کنکور ترکیه، عالقه و مهارت فرد است. در ادامه چندی از بهترین و پرطرفدارترین رشته

 :داروسازی بدون کنکور ترکیه را برای شما عزیزا لیست خواهیم کرد

 داروسازی بالینی •
 داروسازی هسته ای  •
 داروشناسی  •
 لوژی دارویی بیوتکنو •
 کنترل دارویی  •
 فارماسیوتیکس ) فناوری دارویی (  •
 اقتصاد مدیریت و دارو  •
 فارماکوگنوزی  •
 گیاهان دارویی •
 شیمی دارویی  •
 سم شناسی  •
  صنعت نانو فناوری دارویی •

  

 .کلیک کنید مطالب این صفحه  PDFکاربران گرامی برای دانلود

 سخن آخر 

بایست پیش از  پرداختیم، می  تحصیل داروسازی در ترکیه بدون کنکور در مطالب باال به صورت کامل و جامع به بررسی

درخواست برای تحصیل برای هر دانشگاهی ابتدا از شرایط و مدارک موردنیاز آن مطلع باشید. در ابتدای این صفحه به  

 .ایم و به نوعی شما را برای انتخاب رشته مدنظر خود کمک خواهیم کردبررسی این موارد پرداخته 

ایی است که هر فردی که به تحصیل در این کشور عالقمند است، اگر در گونهمزیت تحصیل در رشته داروسازی ترکیه به 

مشاورین ایران    توانید بازمان انتخاب رشته و یا انتخاب و ثبت نام در دانشگاه مدنظر خود سوال و یا مشکلی داشتید می

 .تحصیل تماس گرفته تا به شما کمک کنند
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