دوستان عزیز همانگونه که مستحضر هستید اطالع رسانی مربوط به آزمون دانشگاه 19
ماییس واقع در شهر سامسون همراه توضیحات کامل خدمت شما ارسال گردیده است،
در ادامه توضیحات تکمیلی جهت انتخاب صحیح خدمت شما داوطلبان گرامی ارایه می
گردد.

دانشگاه  19ماییس مورد تایید وزارت بهداشت و علوم ایران بوده و از معتبرترین دانشگاه های کشور
ترکیه می باشد .این دانشگاه در شهر سامسون واقع شده و دارای ظرفیت مناسب در رشته های
مختلف بوده و به طور خاص در دو رشته پرطرفدار پزشکی و دندانپزشکی ،جمعا دارای  100ظرفیت
می باشد .نکته قابل توجه کاهش هزینه های تحصیل در این دانشگاه نسبت به سالهای گذشته بر اساس
لیست شهریه اعالمی توسط دانشگاه می باشد!! که نکته بسیار مثبتی به شمار می رود .این دانشگاه
در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در مرحله اصلی و تکمیل ظرفیت تنها به واسطه نمره آزمون یوس
خود پذیرش دانشجو دارد .در سایر رشته ها نیز در مرحله اصلی تنها به واسطه نمره یوس خود
دانشگاه و در مراحل تکمیل ظرفیت با اولویت نتیجه آزمون یوس خود دانشگاه ،نتایج آزمون سایر
دانشگاه ها را نیز میپذیرد  .آزمون یوس دانشگاه  19ماییس جزو دشوارترین آزمونهای یوس بوده
به طوری که طی دوسال اخیر نفراتی که نمرات باالی  80از این آزمون را کسب نموده اند موفق به
اخذ قبولی در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی شده اند که این نشان از دشواری زیاد آزمون این
دانشگاه نسبت به آزمون سایر دانشگاه ها دارد(باالترین نمره آزمون یوس این دانشگاه (بر مبنای
ریاضیات) در سال گذشته  95.75بوده است ).همچنین برای رشته های پزشکی ،دندانپزشکی،
پیراپزشکی  ،دامپزشکی و مهندسی نمره برمبنای ریاضیات (ضریب دو برابری سؤاالت ریاضی و
هندسه نسبت به سؤاالت هوش) مالک پذیرش می باشد.

جمع بندی نهایی:
همانطور که در توضیحات قبلی نیز اشاره شده پیک برگزاری آزمونهای یوس حدفاصل
تواریخ  14و یا  20خرداد الی  20تیرماه می باشد ،که با اضافه شدن آزمون یوس سه
دانشگاه مارمارا (مورد تایید وزارت بهداشت) ،اوشاک و سلجوق در این بازه زمانی ،
حضور در ترکیه در حدود یک ماه حدفاصل  14یا  20خرداد الی  20تیر جذابتر از
گذشته نیز شده و داوطلبان در این بازه زمانی می توانند در بیش از  12آزمون از جمله
آزمون سه دانشگاه مورد تایید شرکت نمایند و از نظر هزینه ای نیز مقرون به صرفه می
باشد ،بدیهی است داوطلبانی که در این بازه زمانی در ترکیه حاضر خواهند بود (از
جمله داوطلبان تور  30یا  37روزه مؤسسه) قادر به شرکت در آزمون یوس دانشگاه 19
ماییس نمی باشند.
با این حال با توجه به ظرفیت مناسب و مورد تایید بودن دانشگاه  19ماییس به تنها به
آندسته از داوطلبانی که دارای سطح علمی قابل قبول بوده و از ابتدای خرداد ماه در
ترکیه حاضر می شوند( از جمله داوطلبان تور  50روزه مؤسسه) توصیه به شرکت در این
آزمون را داریم.

