
خرداد به   ۲۹ روزی مربوط به آزمونها  یاطالع رسان دی همانگونه که مستحضر هست زی دوستان عز

جهت انتخاب   یلیتکم  حاتیاست، در ادامه توض  ده یکامل خدمت شما ارسال گرد حات یهمراه توض

 .گردد  یم  ارایه یخدمت شما داوطلبان گرام  حیصح

 

 :دانشگاه ها یآموزش تیفیک سهیمقا

  ران یوزارت بهداشت ا دییمورد تأ نی دانشگاه داشته و همچ ۴  نیا نی را ب یآموزش ت یفیک نیدانشگاه اگه باالتر ینظر آموزش از

  یبوده و دارا  هیکشور ترک یدانشگاه ها  نیاز معتبرتر زین سی دانشگاه با اختالف نسبتأ اندک دانشگاه ارج نیباشد. بعد از ا یم

 قرار دارند  یبعد یدر رتبه ها  ب یو هارران به ترت  نونویا ی. و سپس دانشگاه ها اشدب یقابل قبول م یجهان  نگیرنک

 

 دانشگاه ها: تیظرف سهیمقا

،   یسه رشته پرطرفدار پزشک  یاست، به طور خاص برا  اعالم شده یقبل یها  یچهار دانشگاه در اطالع رسان  نیا یها ت یطرف 

  نونویو ا س یبوده و سه دانشگاه اگه، ارج یو دندانپزشک یپزشک  یرشته ها ی دانشگاه دارا  ۴هر  یو داروساز یدندانپزشک

 .باشند یم یزرشته داروسا یدارا

 :مورد نظر آورده شده است  یدر دانشگاه ها سه رشته  نیا ت یمجموع ظرف ریز در

 ت ی ظرف  ۱۰۰: جمعا سیارج دانشگاه

 ت یطرف ۸۰اگه: جمعا  دانشگاه

 ت ی ظرف  ۵۵: جمعا نونویا دانشگاه

 ت ی ظرف ۱۷هارران: جمعا  دانشگاه

 .باشد  یسه رشته م نیمربوط به ا ت یظرف نیباالتر یدارا  سیشود دانشگاه ارج یکه مشاهده م همانگونه
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 :مورد قبول در مرحله انتخاب رشته یآزمونها سهیمقا

 .ند ینما یخود جذب م وسیخود را تنها به واسطه آزمون   یها ت یظرف  یتمام نونویاگه و ا یها دانشگاه

خود را به واسطه   ت یتمام ظرف بأیتقر یو داروساز یدندانپزشک ،یسه رشته پزشک یبرا  زیو هارران ن  سیارج یها دانشگاه

باشد اما به واسطه   یدانشگاه ها م نیخود ا وسیبا آزمون  ت یاولو زی رشته ها ن ر یسا یبراخود جذب نموده و  وسیآزمون 

 .دارد  د وجودر دو دانشگاه ارجیس و هارران رشته ها  ریسا یبرا  یشانس قبول زی دانشگاه ها ن ریآزمون سا

 

  :لیدانشگاه ها از منظر شهر محل تحص سهیمقا

شهر فوق بوده و پس از آن شهر   ۴  نیب یزندگ ت یفیک  نیباالتر یدارا ی ترکیه و)دانشگاه اگه( از کالنشهرها ری ازم شهر

( قراره داشته و شهر  نونوی)دانشگاه ا ایماالت یباشد، در رتبه بعد یمطلوب م یزندگ ت یفیک ی(دارا سی )دانشگاه ارج یسریکا

 .باشد  یم یشهر یزندگ ت یفی ک نینترییپا یه دارایمرز سور یکیاورفا )دانشگاه هارران( در نزد یشانل

 

  :آزمون یسطح دشوار سهیمقا

دانش   نیبرتر ل یباشد و محل تحص یم ادیز اریرقابت بس  یبوده و دارا وسی یآزمونها  نیاز دشوارتر یکی یاگه دارا دانشگاه

 .باشد  یم وسی ران یپذ

 ینسبت به آزمون اگه م یمتعادلتر یرقابت یفضا یسطح آزمون متوسط به باال بوده اما دارا یدارا زی ن سیارج دانشگاه

  .باشد

  و اگه  سیآن نسبت به هر دو دانشگاه ارج یرقابت یبوده و فضا  ری اخ یسالها ی سطح آزمون متوسط ط یدارا  نونویا دانشگاه

عمومأ پراشکال    یدهد که با توجه ترجمه ها یارائه م  ز ین یگاه دفترچه آزمون فارسدانش نیا نیباشد.همچن  یم آسانتر

  .م یبه انتخاب آن ندار یا  هیتوص ریاخ یسالها  یط یفارس

آن معموال ساده تر از سه دانشگاه   یسطح آزمون متوسط و نسبتأ آسان بوده و قبول یدانشگاه هارران عمومأ دارا ان یدر پا و

 .باشد  یم گرید
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 : یینها یبند جمع

  یالخصوص برا یجهت انتخاب آزمون عل  ریز یها هیمؤسسه توص یساله  نیچند تجربهارائه شده و حاتیبا توجه به توض 

  شتریب ست یبا یرشته ها م ری است داوطلبان سا یهیگردد. بد یارائه م  یو داروساز ی، دندانپزشک یداوطلبان سه رشته پزشک

  .ند یعدم وجود رشته خود در دانشگاه مربوطه توجه نما  ایبه وجود 

 

یا در آزمون دانشگاه اگه  داریم  هیتوص زان یدسته از عز نیبه ا درصد برتر هر کالس(:  ۱۰باال) اریبس  یسطح علم یدارا افراد

د نسبت به انتخاب آزمون توانن یم زان یدسته از عز نیآزمون ، ا نیا ی( اما با توجه به رقابت  باال سکی)پرر شرکت نمایند

آزمون داوطلبان   یحوزه ها  یکیدر شهر آنکارا با توجه به نزد ن یخود را کاهش دهند . )همچن  سکیتا ر ندیاقدام نما سیارج

به  ۱۴ساعت  نونو یآزمون دانشگاه ا نکهیاما با توجه به ا ندیشرکت نما  سی ارج  ایو  نونو یتوانند در هر دو آزمون ا یاحتماال م

را خواهند   س یبه آزمون دانشگاه ارج دن یرس ریبا تأخ سکی ر آغاز می گردد،  14:30وآزمون ارجیس ساعت    رسد یاتمام م

 داشت. (

 

  داریم یا تنها  هیتوص زان یدسته از عز نیبه ادرصد برتر هر کالس( :  ۳۰تا  ۱۰ نیمتوسط به باال )ب یسطح علم یدارا افراد

که در  ی داوطلبان یبرا س ین دانشگاه ارجبه آزمو ریبا تأخ دن یرس سکیر رشیبا پذ ایو  ،شرکت نمایند   سیآزمون ارجدر

 .ندیشرکت نما سیو ارج  نونویتوانند در هر دو آزمون ا یم ندینمایشهر آنکارا در آزمون شرکت م 

 

 . میهارران را دار ایو  نونو یا یدانشگاه ها  وسیبه شرکت در آزمون  هیتوصافراد:  ریسا
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