
رشته هنر یکی از پرطرفدارترین رشته ها در سرتاسر جهان است. در کشور ما ساالنه افراد زیادی تصمیم به ادامه تحصیل در  

ه  این مقاصد پر طرفدار، کشور همسایه ایران، ترکیه است. دولت ترکیه با ارائ  دانشگاه های خارج از کشور میگیرند. یکی از 

شرایط تحصیل هنر را برای عالقه مندان به این رشته هموارتر کرده است. برای دریافت   بورسیه تحصیلی در دانشگاه های خود

شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که در ادامه به توضیح شرایط و نحوه اقدام برای تحصیل   بورسیه رشته هنر در ترکیه

 .پرداخته شده است 

  تحصیل رشته هنر در ترکیه

توسط دانشگاه های هنر ترکیه به دانشجویان ارائه میشود که بخشی از آنها شاملساالنه رشته های مختلف هنری  : 

 طراحی معماری •

 طراحی داخلی  •

 سینما •

 بازیگری  •

 موسیقی •

 طراحی لباس  •

 عکاسی  •

 مجسمه سازی  •

 گریم •

 نقاشی •

 گرافیک •

 فیلمسازی •

 پویانمایی و انیمیشن •

 گاسترونومی و هنر آشپزی •

 طراحی محیط زیست •

 طراحی مد و لباس  •

هنر تاریخ  •  

 طراحی صنعتی •

 .می باشد. الزم به ذکر است که لیست رشته ها ممکن است هر ساله دستخوش تغییراتی شود

  

هرساله بعضی از دانشگاه های ترکیه بدون گرفتن آزمون ورودی و کنکور دانشجو های خارجی جذب میکنند که در ادامه   :اطالعیه

 .مطالب توضیحات تکمیلی داده شده است 

  

رش رشته هنر در ترکیه شرایط پذی   



آمادگی الزم جهت شرکت در یکی از دو آزمون   برای اخذ پذیرش در دانشگاه های دولتی ترکیه باید  YÖS و یا SAT   .را داشته باشید

در آزمون 1300برای قبولی در اکثر دانشگاه ها حداقل نمره   SAT  در آزمون 40و حداقل نمره  YÖS   احتیاج است. الزم به ذکر است

و رتبه بندی دانشگاه میباشد. به طور مثال   حداقل نمره قبولی تابع عوامل مختلفی از جمله عملکرد داوطلبان در آزمون برگزار شده که

 Mimar Sinan Güzel sanatlar)این نمره برای قبولی در دانشگاه هنر های زیبای معمار سینان واقع در شهر استانبول

Üniversitesi)  نمره میرسد. برخی از رشته ها و دانشگاه های هنر با برگزاری آزمون مهارت 010از  60به حداقل  (yetenek 

sinavi)  توانایی های عملی شرکت کنندگان را پس از قبولی در آزمون مرحله اول می سنجند؛ این در حالی است که داوطلبان ،

ا نیستند و با پرداخت شهریه ساالنه میتوانند در این  تحصیل در دانشگاه های خصوصی کشور ترکیه ملزم به شرکت در این آزمون ه

   .رشته ها تحصیل کنند

  

  

 .کلیک کنید ترکیه sat برای مشاوره قبولی در آزمون

  

 

  

دانشگاه های هنر استانبول هزینه و شهریه   

برخالف تصور رایج، دانشگاه های دولتی ترکیه برای دانشجویان بین المللی رایگان نیست و دانشجویان موظف هستند که ساالنه  

  مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت کنند اما این مبلغ در مقایسه با بسیاری از هزینه ها و در مقایسه با دانشگاه های خصوصی مبلغ

لیر شروع میشود، شایان به ذکر است که این مبلغ هر ساله و برای هر رشته و دانشگاه متغیر   1500ساالنه از حدود   کمی است و

 .است
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 .کلیک کنید برای اطالع از پذیرش دانشگاه های ترکیه بدون کنکور 2023

  

 شرایط بورسیه هنر ترکیه

و آزمون ذکر شده در فوق میتوانید با  رشته هنر یکی از پر هزینه ترین رشته ها در سراسر دنیاست؛ شما با قبولی در یکی از د

کمترین هزینه در دانشگاه های معتبر و دولتی ترکیه تحصیل کنید اما با این حال اگر خواستار تحصیل از طریق برنامه بورسیه 

ارد و فقط در  تحصیلی ترکیه هستید باید بدانید که به علت مزایای زیاد این بورسیه، رقابت زیادی بین دانشجویان بین الملل وجود د 

صورتی موفق می شوید که رزومه و نمرات باالیی داشته باشید، همچنین دریافت بورسیه در مقاطع باالتر یعنی ارشد و دکتری با  

اوایل     شانس بیشتری همراه است. ساالنه در تاریخ مشخصی )از حدود نیمه ماه آوریل تا نیمه ماه می ( برای مقطع کارشناسی و از 

اوایل ماه مارس،) برای مقاطع باالتر( متقاضیان از طریق سایت بورسیه تحصیلی ترکیه به آدرس ماه فوریه تا  

turkiyeburslari.gov.tr  می کنند و مدارک تحصیلی خود را بارگذاری می کنند. هر چند شرایط اعطای بورس و برنامه    مراجعه

جد شرایط زیر باشندهای ارائه شده متفاوت است اما به طور کلی داوطلبان باید وا :  

%باال ترین نمره( 70) 15معدل دیپلم برای تحصیل در مقطع کارشناسی: حداقل  •  

16معدل برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری : باالی   •  

 ارائه مقاله های علمی برای مقطع دکتری  •

تافل( 80و یا نمره باالی  6.5مدرک زبان )حداقل آیلتس  •   

سال است  35و  30، 21برای مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب: محدودیت سنی  • . 

 توصیه نامه اساتید دانشگاه )برای مقاطع باال( •

  انگیزه نامه •

 :در جدول زیر برنامه و تاریخ حدودی ثبت نام بورسیه کشور ترکیه آورده شده است

 مراحل    تاریخ

   شروع ثبت نام بورسیه دهه دوم دی 

 اتمام ثبت نام  دهه اول اسفند 

 شروع بررسی مدارک   دهه اول اسفند

 مصاحبه دهه دوم اسفند 

 پایان بررسی مدارک دهه اول اردیبهشت 

 پایان مصاحبه  دهه اول تیر 

 شروع اعالم نتایج قبولی  دهه اول تیر 
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 شروع مراحل دریافت ویزا  دهه اول تیر 

ویزاپایان مراحل دریافت   دهه سوم مرداد   

 مزایای بورسیه تحصیلی هنر در کشور ترکیه

اگر چه رقابت بر سر دریافت بورسیه زیاد است و در مقطع کارشناسی احتمال پذیرش به صورت بورسیه کامل )فول فاند( بسیار کم  

درمانی رایگان و برگزاری  تحصیل رایگان، خوابگاه، بیمه   که موفق به اخذ آن میشوند از مزایای زیادی همچون:  است اما افرادی

 .دوره های زبان ترکی برخوردار میشوند

  

 .کلیک کنید برای اطالع از تحصیل رایگان در ترکیه

  

 

  

 دانشگاه های هنر ترکیه 

دانشگاه های زیادی جهت ارائه رشته هنر در ترکیه هستند که در مطلب زیر تعدادی از بهترین مراکز آموزش هنر در ترکیه آورده  

 :شده است

  دانشگاه های دولتی
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 استانبول  -(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)دانشگاه معمار سینان •

ارمارادانشگاه م •  استانبول -(Marmara Üniversitesiا)

 استانبول -(Yıldız Teknik Üniversitesi)دانشگاه فنی یلدیز  •

 آنکارا  -(Hacettepe Üniversitesi) دانشگاه حاجت تپه •

 آنکارا  -(Gazi Üniversitesi) دانشگاه قاضی •

 آنکارا  -(Ankara Üniversitesi) دانشگاه آنکارا •

 آنکارا  -(yıldırım beyazıt üniversitesi)دانشگاه ییلدیریم بیازیت •

 ازمیر  -(İzmir Ekonomi Üniversitesi)دانشگاه اکونومی  •

 ازمیر  -(Yaşar Üniversitesi)دانشگاه یاشار  •

 ازمیر  -(Ege Üniversitesi)دانشکده آموزشی اگه •

 ازمیر  -(Dokuz Eylül Üniversitesi)دانشگاه دوکوز ایلول •

 استانبول  -(Koç Üniversitesi)دانشگاه کوچ •

 استانبول  -(sabanci Üniversitesi)دانشگاه سابانجی •

 تعدادی از دانشگاه های خصوصی 

 استانبول  -(bahcesehir üniversitesi)دانشگاه باغچه شهیر  •

 استانبول  -(İstanbul Aydın Üniversitesi)دانشگاه آیدین •

 آنکارا  -(bilkent universitesi)دانشگاه بیلکنت  •

گاه یدی تپهدانش • (yeditepe üniversitesi)-  استانبول 

 آنکارا  -(başkent üniversitesi)دانشگاه باشکنت •

 استانبول  -( kadir has universitesi)دانشگاه کادیرهاس •

  

هنر  برترین دانشگاه ترکیه در رشته های  «معمار سینان»طبق آخرین رتبه بندی جهانی دانشگاهی که اعالم شده؛ دانشگاه :اطالعیه

 .قرار گرفته است

  



 

  آینده رشته هنر در ترکیه

دولت و مردم ترکیه ارزش زیادی برای هنر قائل هستند و این مسئله باعث شده است که رشته های هنری بازار کار نسبتا خوبی را  

وان رقم دقیقی را به عنوان  در این کشور داشته باشند. بازه ی حقوق ماهانه ی افراد در رشته های مختلف هنری متفاوت است و نمیت

به   دریافتی ماهانه مشخص کرد اما حداقل این حقوق ها چیزی حدود 4000 لیر است؛ اگر مایل به مهاجرت از طریق رشته هنر 

 .کشور ترکیه هستید، رشته مد و فشن و عکاسی از جمله رشته های هنری پرطرفدار و آینده دار در این کشور هستند

  

 .کلیک کنید sat منابع آزمون  و ترکیه  sat برای دریافت نمونه سواالت آزمون

2022رتبه بندی دانشگاه های ترکیه   

دانشگاه سابانجی و دانشگاه بیلکنت.    -اند از: دانشگاه کوچعبارت  2022برترین دانشگاه های ترکیه در سال  QS طبق اعالم سایت

 .اعالم میشود  (top universities) هر ساله رتبه بندی دانشگاه ها در سراسر جهان توسط وبسایت

  

 خالصه مطلب 

امی اطالعات مورد  هستند؛ در مطلب باال سعی شد تا تم بورسیه رشته هنر در ترکیهساالنه افراد زیادی متقاضی ادامه تحصیل و اخذ 

با استفاده از شرایط تعیین شده و آماده سازی مدارک مرتبط   نیاز در دسترس عالقه مندان به این رشته قرار گیرد تا داوطلبان بتوانند

  گامی استوار برای آینده خویش بردارند. ایران تحصیل به عنوان آکادمی مشاوره حرفه ای در این حیطه آماده پاسخگویی به تمامی 

 .سواالت شما عزیزان است
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