
به همراه   تیر  12  ی روزدوستان عزیز همانگونه که مستحضر هستید اطالع رسانی مربوط به آزمونها 

 . توضیحات کامل خدمت شما ارسال گردیده است

 

 در ابتدا با توجه به ساعت شروع آزمونها  ***

   10آزمون سلجوق: ساعت  

 )تداخل  ساعتی(  14: ساعت   آزمون قاضی انتپ 

 )تداخل ساعتی(  15آزمون جراح پاشا: ساعت  

 یکی از دو آزمون جراح پاشا و قاضی انتپ و آزمون دانشگاه سلجوق دو آزمون شرکت نمود.  تیر در  12توان در روز  مشخص است که می 

 

 .می گردد  ارایهدر ادامه توضیحات تکمیلی جهت انتخاب صحیح خدمت شما داوطلبان گرامی 

 :مقایسه کیفیت آموزشی دانشگاه ها

باالترین کیفیت آموزشی را   سلجوق دانشگاه  خوب بوده اما از منظر مقایسه،هر سه دانشگاه دارای کیفیت   از نظر آموزشی

نیز از معتبرترین دانشگاه    جراح پاشا بعد از این دانشگاه با اختالف نسبتأ اندک دانشگاه  می باشد. ا داردانشگاه   3بین این  

و سپس دانشگاه قاضی انتپ در رتبه بعدی قرار می گیرد   اشدهای کشور ترکیه بوده و دارای رنکینگ جهانی قابل قبول می ب

 اه نیز جزو دانشگاه های معتبر کشور ترکیه می باشد.که این دانشگ 

دیگر بوده و رشته  ر از دو دانشگاه تمحسوس باال طوربه دانشگاه جراح پاشا  آموزشی کیفیت *به طور خاص در رشته پزشکی 

 حاجت تپه می باشد.معتبر  دانشگاه پزشکی این دانشگاه در رقابت با  

 

 مقایسه ظرفیت دانشگاه ها: 

سه رشته پرطرفدار پزشکی ،  است، به طور خاص برای    اعالم شدهطرفیت های این چهار دانشگاه در اطالع رسانی های قبلی  

دارای رشته   سلجوق و قاضی انتپ دانشگاه  دو  ، بوده پزشکی دانشگاه دارای رشته   3هر    دندانپزشکی و داروسازی

 و تنها دانشگاه سلجوق دارای رشته داروسازی می باشد.   دندانپزشکی بوده

 :در دانشگاه های مورد نظر آورده شده است مجموع ظرفیت این سه رشته در زیر 



 ظرفیت    80: جمعا  قاضی انتپ دانشگاه 

 طرفیت    30: جمعا  سلجوقدانشگاه 

در رشته پزشکی انگلیسی   - دندانپزشکی و داروسازی ندارد ) در رشته پزشکی ترکی ظرفیت    20: جمعا  جراح پاشا دانشگاه  

 می باشد(  SATن دانشگاه، پذیرش تنها به واسطه آزمون ای

 .دارای باالترین ظرفیت مربوط به این سه رشته می باشد قاضی انتپ همانگونه که مشاهده می شود دانشگاه 

 

 :مقایسه آزمونهای مورد قبول در مرحله انتخاب رشته

سلجوق تقریبا تمام ظرفیت سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خود را به واسطه آزمون یوس خود جذب  دانشگاه *

 و برای سایر رشته ها نتایج سایر آزمونهای یوس را نیز می پذیرد.می نماید. 

دانشگاه استانبول را با تاثیر برابر می پذیرد . بنابراین داوطلبان بدون خود و *دانشگاه قاضی انتپ نتیجه آزمون یوس  

، می توانند در صورت کسب نتیجه قابل قبول از دانشگاه استانبول در این دانشگاه انتخاب رشته  شرکت در آزمون این دانشگاه 

 نمایند. 

پذیرش داشته و در رشته پزشکی ترکی و    SATمون *دانشگاه جراح پاشا در رشته پزشکی انگلیسی تنها به واسطه نتیجه آز

 پذیرش دانشجو خواهد داشت. SATبه واسطه نتیجه آزمون خود و نتیجه آزمون   رشته ها رسای

 

  :مقایسه سطح دشواری آزمون 

بیشتر  ریاضی سؤاالت ، دارای بوده  طی سالهای اخیر یکی از دشوارترین آزمونهای یوسهمواره   سلجوقدانشگاه آزمون 

و  نزدیک به سبک کنکور ترکیه سؤاالت متنی ای عمدتا دار علی الخصوص طی دوسال اخیر  . ؤاالت هوش می باشدنسبت به س

 . بوده است و فراتر از سطح نرمال بسیار دشوار ریاضی سواالت 

از سطح آزمون استانداردتر نسبت به دارای سطح آزمون متوسط به باال بوده اما و جراح پاشا  قاضی انتپ  های دانشگاه

 برخوردار می باشند.آزمون دانشگاه سلجوق 

 

 جمع بندی نهایی: 



توصیه های زیر جهت انتخاب آزمون علی الخصوص برای  ین ساله ی مؤسسه چند تجربهبا توجه به توضیحات ارائه شده و 

عالوه بر توصیه داوطلبان سه رشته پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ارائه می گردد. بدیهی است داوطلبان سایر رشته ها  

 .به وجود یا عدم وجود رشته خود در دانشگاه مربوطه توجه نمایند  عمدتامی بایست های زیر 

 

در صورتی که   داریم  به این دسته از عزیزان توصیه (:  زمونهای آزمایشیرتر آبدرصد  10افراد دارای سطح علمی بسیار باال)

ؤاالت  ، ساییسال، پرابلم و سبک س نی ریاضیؤاالت متسطح بسیار خوب می باشد ونسبت به سایشان در  ات و ریاضیسطح زبان 

 . در آزمون دانشگاه سلجوق شرکت نمایند( آشنایی وتمرین دارند ALES  ،AYT ، TYTکیه )نظیر  های ریاضی ترکنکور

انتپ به  توجه به اینکه دانشگاه قاضی  برای متقاضیان رشته پزشکی باهمچنین از میان دو آزمون قاضی انتپ و جراح پاشا 

آزمون دانشگاه جراح پاشا داریم. البته بدیهی است  دانشگاه استانبول نیز پذیرش دارد توصیه به انتخاب یوس واسطه نتیجه 

ح پاشا فاقد این دو  جرا داوطلبانی که رشته های دندانپزشکی و داروسازی برای ایشان اولویت دارد با توجه به اینکه دانشگاه  

 . آزمون دانشگاه قاضی انتپ در صورت تمایل شرکت نماینددر بهتر است شته می باشد، ر

 

ای به به این دسته از عزیزان توصیه ( : رتر آزمونهای آزمایشیدرصد ب ۳۰تا  ۱۰افراد دارای سطح علمی متوسط به باال )بین 

 .  نداریمشرکت در آزمون یوس دانشگاه سلجوق 

با توجه به اینکه داوطلبان قوی عمدتا درآزمون جراح پاشا شرکت می  همچنین از میان دو آزمون قاضی انتپ و جراح پاشا 

در   می باشدباالتر نسبت به جراح پاشا به طور محسوس ظرفیت های دانشگاه قاضی انتپ با توجه به این که ند و همچنین نمای

و  از میان این د همچنین برای متقاضیان دو رشته دندانپزشکی و داروسازی تنها انتخاب آزمون قاضی انتپ شرکت نمایند.

 ، دانشگاه قاضی انتپ خواهد بود.  دانشگاه

 

 .  نداریمای به شرکت در آزمون یوس دانشگاه سلجوق به این دسته از عزیزان توصیه  سایر افراد:

با توجه به اینکه داوطلبان قوی عمدتا درآزمون جراح پاشا شرکت می  همچنین از میان دو آزمون قاضی انتپ و جراح پاشا 

در   می باشدباالتر  نسبت به جراح پاشا به طور محسوس ظرفیت های دانشگاه قاضی انتپ با توجه به این که ند و همچنین نمای

و  از میان این د همچنین برای متقاضیان دو رشته دندانپزشکی و داروسازی تنها انتخابآزمون قاضی انتپ شرکت نمایند. 

 ، دانشگاه قاضی انتپ خواهد بود.  دانشگاه

 

 


