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 در مورد ما:
دانشگاه بیناملللی مدیپول استانبول در حال حارض ،خدمات آموزشی 

به ۸۴۶ دانجشوی خارجی از ۳۶ کشور خمتلف ارائه میدهد. با 
مترکز به هدف تولید عمل و فناوری ، بوسیله ی آموزش پیرشفته و 

مدرن و با هبره گیری از اساتید جمرب و صاحب نظر بین املللی در 
رشته های  مربوط به خود و با دپارمتان های متفاوت ،آینده ای روشن 

و ممطنئ را ساخته است.

دانشکده ی دندانپزشکی
در دانشکده ی ما مدل آموزشی ،مفردات دندانپزشکی مورد تایید 

احتادیه ی اروپا میباشد .هدف اصلی این مدل آموزشی آن است که 
به دانجشویان خود کمک کرده و مهارهتای یادگیری و حتقق و پیرشفت 
را کسب مناید .بوسیله ی آموزش فرشده ی پزشکی در سه سال اول 
حتصیلی،دانجشوبان دندانپزشکی بعنوان دندانپزشکی خربه و حاذق 
تربیت می شود.مهچنین این دانجشویان خباطر اینکه فرصت خدمات 

دندانپزشکی بدون هیچ مشکلی را دارا میباشد.

دانشکده ی حقوق                  
دانشکده ی حقوق قصد دارد تا متخصصان حقوق را که 

۱.جمهز به بینش کاملی از قانون و مرشوعیت هستند تربیت کنند 
۲.به عنوان قانون ،دادستان و قاضی در جامعه هسیم میتواند باشد 
مدت زمان این دوره چهارسال بوده و زبان آموزشی ۰۷درصد ترکی 

بوده و ۰۳درصد انگلیسی می باشد. 
و مهچنین  به دانجشویان عالمقند دوره های فرشده ی آموزشی زبان 

انگلیسی نیز ارائه میشود.

دانشکده پزشکی
اصول حتقیقات پزشکی و مترین را به لطف ر م ر  در دانشگاه مدیپول 
استانبول ادغام کرده است یکی از مهمرتین مراکز حتقیقاتی در ترکیه 

و در دانشگاه مدیپول استانبول، بیامرستان مگا  می باشد .عالوه 
بر این که آمادگی بیشرت زبان انگلیسی موسسات ایاالت متحده بر 
اساس تفامه نامه ای که بین آهنا وجود دارد امکان پذیر است در 

این راستا پزشکان حمقق دانشگاهی که به دانشکده ی علوم پزشکی 
اختصاص یافته تند از طریق دانشکده ی آموزشی داده میشوند 

مهچنین به منظور یادگیری و تقویت زبان انگلیسی دانجشویان ما در 
ایاالت متحده در موسسات طرف قرارداد محایت میشوند 

دانشکده ی داروسازی
اعضای هیئت عملی ،دانمشندان نسل آینده  متشکل از آکادمیسین 

های پویایی هستند که آموزهشای متنوع با موفقیت های عملی و بین 
املللی دریافت منوده اند

هدف دانشکده ی داروسازی تربیت داروسازهای حمقق و حتلیلگر که 
مسولیهتای خطیری در هر مرحله ی فناوری عملی از تولید به مرصف 

متقبل شده و به سالمت جامعه کمک میکنند



دانشکده ی جتارت
اعضای هیئت عملی که هدایت کننده ی اقتصاد و خبش واقعی هستند 

.با هبره مندی از اساتیدی که هدایت کننده ژ اقتصاد کشور هستند 
.دانجشویامنان را در مورد جهانی برای خبش های خمتلف آموزش 

میدهیم تا بتوانند با تفکر انتقادی مضن داشنت اعمتاد به نفس در 
حرفه ی خود مسلط باشند .هدف ما این است که به دانجشویامنان 
فرصت مناسب در زمینه ی کسب ختصص در سطح جهانی و در 

 بیش از یک رشته بابت هبره گیری از برنامه های تکمیل
را داده باشیم.

:آموزش دانجشویانی که                   
دانجشویان را در خور جهانی برای خبهشای خمتلف تربیت میکند

با هبره مندی از اساتید ی که هدایت دهنده ی اقتصاد کشور هستند
بتوانند با تفکر اقتصادی مضن داشنت اعمتاد نفس در حرفه ی خود 

مسلط باشند 
هدف ما این است که به دانجشویامنان فرصت مناسب برای کسب 
ختصص در سطح جهانی در بیش از یک رشته بابت هبره گیری از 

برنامه های تکمیلی بدهیم
رشته های ارائه شده به رشح زیر میباشد .

• مدیریت بازرگانی
• اقتصاد و مالی

• جتارت ویرمایه گذاری بین املللی
• بانکداری

• سیسمتهای مدیریت اطالعات

دانشکدهی  آموزش وتربیتی 
این دانشکده در سال ۵۱۰۲  آی ام  یو تأسیس شده است که در پنج رشته ی 

خمتلف را ارائه می دهد ،
)PCG( راهمنای و مشاوره ی روانشناسی •

)ELT( آموزش زبان انگلیسی •
)PMT( آموزش ریاضیات دوره ی ابتدایی و راهمنایی •

)PST( آموزش پیش دبستانی و خصوصی •
)TES( آموزش دوره های استثنایی •

دانشکده ی سالمت و هبداشت
رشته های ارائه شده در دانشکده ی سالمت

• معل جراحی هرگوتراپی
• مددکار اجمتاعی

• زبان و گفتار درمانی
• پرستاری 

• مدیریت هبداشت 
• رشد و منو کودک 

• مامایی 
• شنوایی سنجشی

• پروتز دندان 



علوم ارتباطات
: رشته های ارائه شده در علوم ارتباطات دانشکده عبارتند از 

• روزنامه نگاری 
• هرنهای مسعی و برصی 

• علوم رسانه ای و ارتباطات 
•  سیمنا،تلویزیون و رادیو

دانشکده ی مهندسی و علوم سیاسی
: رشته های ارائه شده در دانشکده ی مهندسی

• مهندسی راه و ساخمتان 
• مهندسی کامپیوتر 
• مهندسی صنایع 

• مهندسی الکرتونیک و برق 
• مهندسی زیست پزشکی

: دانشکده ی طراحی و معامری و هرنهای زیبا
: رشته های ارائه شده در دانشکده ی طراحی و معامری هرنهای زیبا

• طراحی صنعتی

• طراحی علوم ارتباطات برصی

• طراحی فضای سزب هشری 

• هرنهای آشپزی و تغذیه 

• معامری
• طراحی حمیط زیست و معامری بین املللی 

• موسیقی سنتی ترکیه

دانشکده ی علوم انسانی و اجمتاعی
دانشکده ی علوم انسانی و اجمتاعی آموزش شیوه ی حتقیق و

پژوهشی در شاخه های علوم اجمتاعی و انسانی  را در قلب
پنج رشته در سه دپارمتان دوره ی کارسناسی برگزار

: میکند که عبارتند از

• روانشناسی 
• علوم سیاسی 
• مدیریت دولتی 

• مدیریت بازرگانی 
• روابط بین املللی
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