دوستان عزیز همانگونه که مستحضر هستید اطالع رسانی مربوط به آزمونهای روز  22خرداد به
همراه توضیحات کامل خدمت شما ارسال گردیده است.

***در ابتدا با توجه به ساعت شروع آزمونها
آزمون اولوداغ  :ساعت 10
آزمون ساکاریا  :ساعت 15

مشخص است که می توان در روز  22خرداد به راحتی می توان در دو آزمون شرکت نمود .آزمون دانشگاه اولوداغ و آزمون دانشگاه
ساکاریا

در ادامه توضیحات تکمیلی جهت انتخاب صحیح خدمت شما داوطلبان گرامی ارایه می گردد.
مقایسه کیفیت آموزشی دانشگاه ها:
از نظر آموزشی هر دو دانشگاه دارای کیفیت خوب و از دانشگاه های باکیفیت کشور ترکیه بوده اما از منظر مقایسه ،کیفیت
آموزشی دانشگاه اولوداغ اندکی باالتر می باشد.

مقایسه ظرفیت دانشگاه ها:
ظرفیت های این دو دانشگاه در اطالع رسانی های قبلی اعالم شده است ،همانگونه که مشاهده می شود هر دودانشگاه
دارای ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و فاقد ظرفیت پذیرش در رشته داروسازی می باشند.
در زیر مجموع ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه های مورد نظر آورده شده است:
دانشگاه اولوداغ :جمعا  57ظرفیت
دانشگاه ساکاریا :جمعا  75ظرفیت
همانگونه که مشاهده می شود هر دودانشگاه دارای ظرفیت قابل توجه در رشته پزشکی بوده اما در رشته دندانپزشکی
دانشگاه ساکاریا دارای ظرفیت چشم گیرتری نسبت به اولوداغ می باشد.

مقایسه آزمونهای مورد قبول در مرحله انتخاب رشته:
*هردو دانشگاه تقریبا تمام ظرفیت دو رشته پزشکی و دندانپزشکی خود را به واسطه آزمون یوس خود جذب می نمایند .و
برای سایر رشته ها نتایج سایر آزمونهای یوس و نتیجه آزمون  SATرا نیز با ضرایب  0.7ویا  0.8می پذیرند.
*بنابراین جهت قبولی در هر دودانشگاه شرکت در آزمون خودشان اهمیت دارد.

مقایسه سطح دشواری آزمون :
*آزمون دانشگاه اولوداغ طی سالهای  2019و  2020عالوه بر تیپ سؤاالت روتین آزمون یوس شامل سؤاالت پرتعداد متنی
پرابلم و تیپ سؤاالت مشابه سؤاالت آزمون  ALESبوده و جزو آزمون های دارای سطح نسبتا دشوار بوده است .الزم به ذکر
است در صورت مطالعه درس پرابلم و حل تعداد تست قابل قبول از این درس ،موفقیت در آزمون دانشگاه اولوداغ دور از
انتظار نمی باشد!!

*آزمون دانشگاه ساکاریا جزو نرمال ترین آزمون های برگزار شده در سال گذشته بوده و سطح این آزمون بر
اساس آزمون  2020کامال متوسط ارزیابی می گردد .تعداد سؤاالت متنی بسیار کمی را در این آزمون شاهد
بودیم.

جمع بندی نهایی:
با توجه به توضیحات ارائه شده وتجربه چندین ساله ی مؤسسه توصیه های زیر جهت انتخاب آزمون علی الخصوص برای
داوطلبان دو رشته پزشکی و دندانپزشکی ارائه می گردد .بدیهی است داوطلبان سایر رشته ها عالوه بر توصیه های زیر می
بایست عمدتا به وجود یا عدم وجود رشته خود در دانشگاه مربوطه توجه نمایند.
*با توجه به ظرفیت قابل توجه دو رشته پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه ساکاریا و سطح آزمون روتین این دانشگاه به تمامی
دوستان توصیه به شرکت در آزمون دانشگاه ساکاریا را داریم.
*با توجه به وزن باالی سؤاالت پرابلم در آزمون یوس دانشگاه اولوداغ طی دو سال اخیر الزم است داوطلبان عزیز متقاضی
این دانشگاه ،مطالعه کافی روی این تیپ سؤاالت داشته باشند در غیر این صورت شانس موفقیت چندانی در این آزمون
نخواهند داشت.
همچنین آزمون دانشگاه اولوداغ به دو صورت حضوری و یا آنالین قابل ثبت نام می باشد که داوطلبان تنها یکی از این دو
نوع آزمون را می توانند ثبت نمایند .آزمون انالین روز شنبه  15خرداد و آزمون حضوری روز شنبه  22خرداد برگزار می
گردد .با توجه به مشکالت آزمونهای آنالین طی سالهای گذشته  ،اعم از قطعی اینترنت ،قطعی احتمالی سایت آزمون ،

ابطال بی دلیل آزمون توسط مراقب جلسه بابهانه قطع ارتباط وبکم دانش پذیر و یا تقلب  ،به تمامی عزیزان توصیه داریم
آزمون حضوری را به آزمون آنالین ترجیح دهند .ضمنا داوطلبانی که در تاریخ  15خرداد در کشور ترکیه می باشند نمی
توانند در آزمون آنالین شرکت نمایند و حتما می بایست به صورت حضوری در این آزمون شرکت نمایند .آزمون آنالین تنها
مختص داوطلبانی است که در تاریخ ذکر شده در کشوری غیر از ترکیه اقامت داشته باشند .ضمنا هزینه شرکت در آزمون
آنالین  200لیر بیشتر از هزینه شرکت در آزمون حضوری می باشد.

