
 هاناردآدانشگاه 

 

از طرف مجلس  ۵۶۷۵میالدی با تصویب رسیدن قانون شماره ای  ۲۰۰۲مه  ۲۲هان در تاریخ اردآدانشگاه 

هدف ترکیه تأسیس شد و به این ترتیب به سوی تبدیل شدن به یک دانشگاه جهانی اولین گام خود را برداشت. 

علم را مرشد خود ٬ و تمام تاریخ انسانیت مفید بودهدانشگاه ما تربیت دانشجویانی است که برای کشور و منطقه 

    .تفاوتها را ارزش دانسته و با دید باز به مسائل می نگرند ٬قرار داده و به انسان و دسترنج او احترام گذاشته

 

با فراگیری و پیروی از علم و دانش و آموختن آن به دیگران در کنار حل مشکالت و مسائل کشور و منطقه 

 .بود رزو افزون مسائل جهان هم می شودباعث به

 

دانشگاه  ۵۰میالدی در میان ۲۰۰۰میالدی بعد از سال  ۲۰۰۲-۲۰۰۰در نتیجه تحقیقات انجام شده در سال 

 شده از لحاظ رشد فیزیکی و علمی ششمین دانشگاه کشور شناخته شده است.  تأسیس

 

 هان اردآزندگی در دانشگاه 

تأسیس شدن در یک مدت زمان کوتاه در زمینه میالدی پس از  ۲۰۰۲ در سال (ARÜ)دانشگاه آرداهان 

های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی به فعالیت شروع کرد. این فعالیت ها زندگی دانشگاهی را از یک ساختار 

توسط  (ARÜ)دانشگاه آرداهان  ثابت و پایدار دور کرده و به یک ساختار پویا و دینامیک تبدیل کرده است.

ای خود در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی توانسته زندگی تازه ای را به ارمغان بیاورد. فعالیت ه

با انجام فعالیت های خود در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی توانسته است  (ARÜ)دانشگاه آرداهان 

 را محسوس کند.ان که دانشجویان را با هم نزدیک کند و به آنها امتیاز دانشجو بودن دانشگاه آرداه

اشتراک دانشجویان به طور فعال در فعالیت های خارج از درس، به منظور انتقال ارزش های فرهنگی و 

هنری مان به نسل های آینده در هر سال تحصیلی در دانشگاه فعالیت های مختلف انجام می شود. در این زمینه 

، عکاسی، تاتر، پروژه های آماده شده ر می شودهر ماه با همکاری هنرمندان داخلی و خارجی کنسرت برگزا

توسط باشگاه های دانشجویی، برنامه های سازماندهی شده توسط انجمن ها، رقص فولکلور و دوره های 

 آموزشی مختلف به زندگی دانشگاهی رنگی دیگری می افزاید. 

ر داخل دانشگاه و هم در جشنواره گروه تاتر دانشگاه آرداهان در طول سال بازی های آماده شده ای خود را هم د

های ملی و بین المللی فرصت پیدا می کند که به نمایش بگزارد. گروه تاتر دانشگاه آرداهان با شرکت به " دومین 

جشنواره ای بین المللی تاتر جنیت گوکچر" توانسته است که با جایزه از این جشنواره برگردد که این خود یکی 

 می شود. از شاخصه های مهم شمرده

. در بنیه ای دانشگاه در زمینه دانشگاه مان، فعالیت های ورزشی دانشجویان را در هر زمینه پشتبانی می کند

های مختلف ورزشی مثل بوکس، فوتبال، والیبال و اسکی فعالیت ترتیب می هد. در نتیجه ای این فعالیت ها 

 دانشجویان موفق به کسب موفقیت های ملی شده است.

، مسابقه ای که توسط فدراسیون دانشگاه ها در بلک آنتالیا ARÜ FUTSALنشجویی دانشگاه ما تیم گروه دا

(Antalya – Belek)  ترتیب یافته بود تیم دانشگاه مان از مسابقه ایFUTSAL   با کسب مقام سوم موفقیت



هان مقام چهارم در سطح بزرگی را بدست آورد. در مسابقات قهرمانی بوکس دانشگاه های ترکیه، دانشگاه آردا

ترکیه به دست آورد و در زمینه های مختلف موفقیت های خود را اثبات کرده است. مرکز اسکی یالنیز چام در 

 دوره های آینده آموزش بهترین اسکی بازان ترکیه را هدف خود قرار داده است.

نشجویان ساختن بنا های مورد نیاز را راستای باال بردن موفقیت دا دراز هر جهت دانشگاه در حال توسعه ای ما 

 به طور سریع ادامه می دهد.

 مسکن

به منظور اینکه دانشجویان ما آموزش و پرورش خود را در فضای آرام و راحت ادامه بدهند خوابگاه های 

در کنار خوابگاه های دولتی خوابگاه های خصوصی نیز  . برای دانشجویان دختر و پسر ساخته شده است  مدرن

 .جود دارد که دانشجویان می توانند اقامت داشته باشندو

با  ٬تمام تن های رنگ مربوط به سبز و آبی در طبیعت دیده می شود ٬رودخانه ای کورا پر شور جریان دارد

 .دهیدطبیعت پاک و خوابگاه های مدرن زندگی آموزشی خود را به سهولت ادامه 

 تغذیه

سالم و باکیفیت دقت خاصی را  ٬ارزان ٬جویان در مکان های بزرگدانشگاه آرداهان در مورد تغذیه دانش

نیاز انرژی  ٬در محیط های مدرن و باکیفیت منوهای غذایی روزانه را باکیفیت باال آماده نموده   .بخرج می دهد

به  و ارزش مواد غذایی روزانه ای دانشجویان مورد توجه قرار می گیرد و بطور کامل در شرایط سالم آماده شده

 به منظور تغذیه سالم و متعادل دانشجویان مقدار کالری هر غذا محاسبه می شود.دانشجویان سرویس می شود. 

 دانشگاه آرداهان همچنین برای دانشجویان نیازمند کمک هزینه ای غذایی می دهد.

 

 فعالیت های آ موزشی

خود که یک دانشگاه جهانی شدن  دانشگاه ما فعالیت های خود را افزایش می دهد و به منظور تحقق هدف

ی از طریق توافق نامه های دو جانبه اساتید و برنامه های تبادل لبا بسیاری از دانشگاه های بین الملاست، 

برنامه ای تحصیل در خارج از کشور با دانشگاه های زیر " ؛ برای این منظوردانشجو را شروع کرده است. 

(ERASMUS)وتکل امضا شده است." در چارچوب این برنامه پر  

 

 

 موافقتنامه ای انجام شده با دانشگاه نام کشور

 Johannes    دانشگاه یوهانس گوتنبرگ    آلمان

Gutenberg University 

 Ghent University دانشگاه گنت  بلژیک

 University of فناوری و علوم زندگی دانشگاه  لهستان

Technology and Life      Sciences 

ومانیر  Lumina University لومینا دانشگاه  

دانشگاه ماناس  قرقیزستان  ترکیه  قرقیزستان Kırgızistan 

Türkiye Manas Üniversitesi  



 

 

 شرایط قبول و ثبت نام دانشجویان خارجی

دانشجویان میتوانند از طریق وبسایت رسمی دانشگاه مدارک الزم را از طریق ایمیل ارسال نمایند. ثبت 

 نامها در تاریخ مشخص انجام میشوند. 

 

 شرایط پذیرش در دانشگاه 

 سال آخر دبیرستان و یا فارغ التحصیل از دبیرستان

 کسانی که دو تابعیتی هستند

کسانی که تابعیت ترک داشته اما تحصیالت متوسط را در خارج از ترکیه و قبرس شمال به اتمام 

 رسانیده

کسانی که در قبرس شمالی اقامت داشته و تحصیالت متوسط را در قبرس شمالی به اتمام رسانیده و از 

  GCE AL امتحان  نتیجه مورد قبول داشته باشند. 

زبان ترکی دانشگاه از  کسانی که از دانشگاه آرداهان نامه ی قبولی دریافت کرده اند در مرکز آموزش

قبول باید دریافت کنند.نتیجه مورد  امتحان زبان ترکی  

 

 نتیجه مورد قبول نمره ی مورد قبول توضیحات

099-09 مورد قبول  C2 

00-09 مورد قبول  C1 

یک دوره کوتاه آموزش زبان 

 الزامیست

90-56  B2 

یک دوره کوتاه آموزش زبان 

 الزامیست

56-69  B1 

56-60 مورد قبول نیست  A2 

9-56 مورد قبول نیست  A1 

  

مورد قبول دانشگاه آرداهانآزمون های   

حداقل از سه برنامه ای گرفته باشد   GCE (A level)  

گرفته باشد 56حداقل نمره     ACT 

گرفته باشد. 56از آزمون توجی که در اردن و فلسطین برگزار میشود حداقل    

گرفته باشد 06از آزمون باکالوریا که در لبنان برگزار میشود حداقل   

باشد 09ن الملی باکاکوریا حداقل نمره ی دیپلم دارندگان دیپلم بی  

0درجه ی آبیتور و ماتورا حداقل    

05از باکالوریای فرانسه حداقل   

نمره 669از آزمون جمهوری خلق چین حداقل   



 

 محتوای آزمون ورودی دانشگاه آرداهان

 سوال 09ریاضی 

 سوال 59زبان ترکی 

 مان دارد.ساعت ز 0سوال موجود است و  069در این آزمون 

 

 اسناد الزم برای دریافت ویزا 

 دعوت نامه ی دانشگاه

 اسناد تضمینات مالی برای ادامه دادن تحصیل در ترکیه

 

 مراحل گرفتن اقامت در ترکیه

 گرفتن برگه ی دانشجویی از دانشگاه

 پاسپورت اعتبار دار

 حساب بانکی

 دفترچه اقامت هزینه ی

 

 مراحل ثبت نام قطعی در دانشگاه

 دیپلم و تصدیق ترجمه شده ی آن اصل

 برگه نتیجه ی آزمون وارد شده

 عدد عکس  09

 گرفتن شماره ی کارت اقامت از اداره ی مهاجرت

 برگه ی اصلی بیمه سالمتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آرداهان آزمون های این دانشگاه ها را قبول میکند

 نام آزمون نام دانشگاه

İstanbul Üniversitesi İÜYÖS 

Marmara Üniversitesi MÜYÖS 

Osman Gazi Üniversitesi OGÜYÖS 

Atatürk Üniversitesi ATAYÖS 

Süleyman Demirel Üniversitesi SDÜYÖS 

Dumlupınar Üniversitesi DPÜYÖS 

19 Mayıs Üniversitesi OMÜYÖS 

Akdeniz Üniversitesi AKUS 

Kocaeli Üniversitesi KOÜYÖS 

Mersin Üniversitesi MEYÖS 

Erciyes Üniversitesi ERÜYÖS 

İstanbul Gedik Üniversitesi GEDİKYÖS 

Ankara Üniversitesi AYÖS 

Pamukkale Üniversitesi PAÜYÖS 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi MCBÜYÖS 

Mustafa Kemal Üniversitesi MKÜYÖS 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜYÖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لی  2017-2018 ی ص ح سال ت ام  بت ن م ث قوی  دانشگاه آرداهان ت



 90.99.5909 تاریخ ثبت نام اولیه

50.99.5909 

 50.90.5909 تاریخ آزمون ورودی دانشگاه آرداهان برای علوم انسانی

 55.90.5909 تاریخ آزمون ورودی دانشگاه آرداهان برای ریاضی

 56.90.5909 تاریخ اعالن نتیجه ی آزمون

 96.90.5909 تاریخ آزمون زبان ترکی

 99.90.5909 تاریخ اعالن نتیجه ی آزمون زبان ترکی

 90.90.5909 تاریخ ثبت نام قطعی

06.90.5909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7102-7102دانشجویان خارجی در سال تحصیلی سهمیه ی   



 رشته سهمیه

 باستان شناسی 56

 باستان شناسی )شبانه( 56

 جغرافی 09

 زبان روسی 06

 زبان گرجی 09

 ادبیات لهجه های زبان ترکی 56

 تاریخ 09

 تاریخ )شبانه( 09

 زبان و ادبیات ترکی 09

 زبان و ادبیات ترکی )شبانه( 09

 توریزم 59

 منشی گری 59

 دفتردار و منشی گری 59

 دفتردار و منشی گری )شبانه( 59

 مالیه 06

(مالیه )شبانه 06  

 محاسبه 06

 روابط مردمی 06

 ترجمانی زبان انگلیسی 06

 مدیریت 05

 برنامه ریزی کامپیوتر 59

 تکنولوژی غذایی 09

یمربی ورزش 59  

 مدیریت ورزشی 59

 مدیریت ورزشی )شبانه( 59

 حمل و نقل 59

 اقتصاد  009

 اقتصاد )شبانه( 009

 مدیریت 06

 البراتوار 59

 زنبور داری 09

 پرستاری در خانه 09

 مدیریت سالمتی 56



 هنر های زیبا 6

 هنر های زیبا موسیقی 5

 

 

 

 

 

 

جوامع و انسانهایی که به دانش ارج می نهند، نسبت به سایر انسانها و جوامع بزرگترین ارزش را دارند. 

یی رخ داده است که از معموال این تخریبها در دوره ها ٬کشور ما در دوره های تاریخی تخریبهای بزرگی را دیده

علم و فن دور شده واین یک امر تصادفی نیست. به این دلیل آتاترک رهبر بزرگ با گفتن این جمله " در زندگی 

 مرشد حقیقی علم و فن است" به جمهوری جوان یک چشم انداز جدید ترسیم کرده است.

 

انس را بدست آورده است. دانشگاه ما با منطقه ای ما در تاریخ خود بهترین ش ٬با تأسیس دانشگاه آرداهان  

اصل " رسیدن به سطح فراتر از مدنیت معاصر" نهادینه خواهد شد. عالوه بر منطقه و کشور ما؛ دانشمندانی که 

در دانشگاه آرداهان پروریده می شوند همچنین به دنبال راه حل برای مشکالت اساسی بشریت خواهد بود. بنابر 

سرع وقت با شهرت بین الملی به یک دانشگاه بزرگ تبدیل خواهد شد. این ایده، دلیل اصلی این امیدوارم که، در ا

 هستی ما خواهد بود 

با این حال  باید متذکر شد که؛ دانش، فقط در جایی که محبت ببیند و محافظت بشود و در جایی که تاج سر 

ش را تاج سر خود قرار داده اند توسعه و رشد قرار بگیرد رشد و توسعه پیدا می کند و انسانها و جوامعی که دان

 می کنند.

دانشجویان عزیزمان را با دریافت آموزش با کیفیت جهان آینده را شکل خواهد داد و این در میان اهداف 

اصلی ماست. زیرا نیروی انسانی واجد شرایط، با ارزش ترین ثروت کشور ما و بشریت است. قدرت و انرژی 

نسان و منابع علمی را هدف خود قرار داده و متعهد به آموزش انسانهایی شده که به کشور و خودمان را عشق به ا

منطقه ای ما و به دنیای ما روشنایی بدهد. شما جوانان ارزشمند را برای یک ترکیه روشن با نور یکجا شدن 

 دعوت می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

  


