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برنامه های کارشناسی



دانشگاه با یک رویا رشوع
میشود و با اینده ای روشن
به پایان میرسد
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پزشکی بین الملل
پزشکی
دندان پزشکی
داروسازی
حقوق
علوم پزشکی
علوم تربیتی
هنرهای زیبا  ،طراحی و معماری
ارتباطات
علوم اجتماعی و انسانی
علوم بازرگانی و مدیریت کسب و کار
مهندسی و علوم طبیعی

اطالعات کامل در مورد رشته ها

تکمیل ثبت نام و اقامت

س از دریافت نامه پذیرش و آمدن به ترکیه  ،باید
مدارک دنکلیک شده (معادل سازی شده) خود را
به دفرت بین املللی حتویل دهید.پس ازآن که ثبت نام
هنایی خود را به پایان رساندید .به دنبال آن  ،مشا
می توانید برای اجازه اقامت دانجشویی درخواست
دهیداز طریق سایت
 https://e-ikamet.goc.gov.tr/وقت اداره ی
مهاجرت دریافت کنید سپس باید مدارکی را که
اداره مهاجرت درخواست می کند به دفرت بین املللی
حتویل دهید .دفرت بین املللی تقاضای اجازه اقامت
دانجشویی را برای مشا اجنام می دهد
برای کسب اطالعات بیشرت می توانید به سایت زیر
مراجعه کنید https://e-ikamet.goc.gov.tr/

امتحانات آمادگی زبان انگلیسی و زبان ترکی

در ابتدای سال حتصیلی آزمون مهارت برای زباهنای
ترکی و انگلیسی برگزار خواهد شد.
اگر حداقل منره در آزمون مهارت زبان انگلیسی را
کسب نکنید  ،مشامی بایست قبل از رشوع رشته
ی حتصیلی خود در مدرسه آمادگی زبان انگلیسی
رشوع به حتصیل کنید .برای کسب اطالعات بیشرت ،
می توانید به مدرسه زبان مراجعه کنید
dilokulu@medipol.edu.tr
اگر در آزمون مهارت زبان ترکی حداقل امتیاز را
کسب نکردید  ،باید ثبت نام خود را مسدود کرده
مرخصی بگیرید و رشوع به آموخنت زبان ترکی در
 Istanbul Medipol TOMERو یا مرکز TOMER
دیگر دانشگاه ها کنید .برای کسب اطالعات بیشرت ،
می توانید به خبش  TOMERمراجعه کنید
tomer@medipol.edu.tr

خوابگاه

mio.medipol.edu.tr
medipol.edu.tr/en/
medipolint

intmedipol

در دانشگاه ما خوابگاه های دانشگاهی برای
دخرتان و پرسان وجود دارد.
خوابگاه ها دارای اتاق های یک نفره  ،سه نفره و
چهار نفره با رسویس هبداشتی اختصاصی هستند.
برای اطالعات بیشرت می توانید از طریق آدرس
 yurt@medipol.edu.trبا خبش خوابگاه ارتباط
برقرار کنید.

حنوه ی ثبت نام دانشگاه مدیپول

ابتدا باید مدارک خود را به صورت آنالین در سایت
قمست پیش ثبت نام بارگذاری کنید
در صورت داشنت رشایط  ،نامه پیشهنادی را برای
مشا ارسال می کنیم.

در صورت قبول رشایط مندرج در نامه ی پیشهنادی
ما میبایست  ،برای دریافت نامه پذیرش هنایی(یعنی
تأیید پذیرش برای حتصیل) پیش پرداخت نوشته
شده در نامه ی پیشهنادی را به حساب دانشگاه
پرداخت کنید .

نامه پذیرش هنایی آخرین نامه مشا مبنی بر اینکه در
دانشگاه ما پذیرفته شده اید خواهد بود(لطفا توجه
داشته باشید که این نامه فقط به زبان ترکی ارسال
می شود)

مدارک مورد نیاز برای درخواست هنایی

درباره ی ما

دانشگاه مدیپول استانبول به عنوان یک دانشگاه
خصوصی در سال  2009تاسیس شد



ترجمه محضری دیپلم دبیرستان



ترجمه محضری مدرک پیش دانشگاهی



ترجمه محضری ریز نمرات دوران تحصیلی



کپی صفحه اطالعات گذرنامه



دوقطعه عکس پاسپورت

ما در حال حارض  2830دانجشوی بین املللی از 81
کشور خمتلف داریم



رسید بانکی



نامه حمایت مالی

چه کسانی م توانند در
دانشگاه مدیپول ثبت نام کنند؟



نامه پیشنهادی امضا شده

این دانشگاه جوان با در اختیار داشنت پیرشفته ترین
فناوری وامکانات رشایط ویژه ای را برای درخشش
دانجشویان خود در آینده فرامه میکند

اگر تابعیت خارجی یا دو تابعیتی هستید ویا در خارج
از ترکیه دبیرستان خوانده اید  ،می توانید به عنوان
دانجشوی بین املللی اقدام به ثبت نام کنید
برای ثبت نام در دانشگاه ما باید حداقل معدل مشا 60
از  100باشد (.یعنی برای دانجشویان ایرانی میبایست
معدل کل دیپمل و در صورت داشنت پیش دانشگاهی
معدل دیپمل و پیش دانشگاهی مشا باالی  15باشد)

