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 همدقم

 )ُهَلَها ُهَمِّلَعُی َنا ِملِعلا ُهاَکز َو ،ًهاَکز ٍء َیش ُِّلِکل َِّنا(

  .تسا شلها هب نآ نتخومآ ،شناد تاکز و دراد یتاکز يزیچ ره

 )مالسلا هیلع( قداص ماما

 

 دریذپ تروص ینامزاس ای هعماج ره فلتخم حوطس نایم شناد لدابت تسا مزال ،هعسوت و تفرشیپ يارب میاهدناوخ نامسورد رد اهراب
 درک هراشا نپاژ و یبونجهرک دننام ییاهروشک هب ناوتیم ،قفوم ياهلاثم زا .دنشاب هتشاد یسرتسد تاعالطا هب یحطس ره رد دارفا و
  .دناهتفای هعسوت و هدیشخب تعرس ار دوخ يریگدای ،هعماج و ورشیپ ياهنامزاس نورد شناد لدابت هخرچ يرارقرب اب هک

 یتایبرجت منادیم دوخ هفیظو ،تساهدرب هرهب روشک هاگشناد نیرتهب رد ناگیار لیصحت تصرف زا هک ناریا هعماج زا يوضع ناونع هب
 هاگشناد رایتخا رد ار ما هدومن بسک ،هدیدرگ مهارف هاگشناد طسوت هک ،هیکرت تنکلیب هاگشناد اب وجشناد لدابت همانرب رد تکرش زا هک
  .دوش عقاو دیفم تایبرجت نیا تسا دیما .مناسر ماجنا هب شناد لدابت هخرچ يرارقرب رد ار دوخ مهس ات مهد رارق نیریاس و

 

 ؟تسیچ وجشناد لدابت هرود
 

 لدابت همانرب دناوتیم نآ دافم زا یکی هک دوشیم هتسب ایند حطس رد اههاگشناد نایم يراکمه ياهمهافت و اهدادرارق یلک روطب

 يارب هاگشناد کی نایوجشناد ات ددرگیم مهارف یتصرف همانرب نیا یط .دشاب Exchange Program ای و هاگشناد ود نایم وجشناد
 ،نآ تیمها لیلد .دننک هبرجت ار يدیدج یلیصحت ياضف و هدرک لیصحت رگید هاگشناد رد ،نامهم ناونع هب یلیصحت مرت ود یلا کی
 .تسا هاگشناد ود یللملانیب ههجو ياقترا و هاگشناد ود نایم یگنهرف و کیمداکآ لدابت

 هاگشناد نایم دادرارق رد ،لاثم روطب .دراد یگتسب هاگشناد ود نایم هدش هتسب دادرارق هب هک دراد دوجو همانرب نیا زا یفلتخم عاونا
 رد اما ،تسا نایوجشناد هدهع رب یگدنز هنیزه اهنت و تسا ناگیار تماقا و لیصحت هنیزه ،هیکرت تنکلیب هاگشناد و فیرش یتعنص
 اضعب هکنیا ای و ددرگ تخادرپ وجشناد طسوت زین لیصحت ای و تماقا هنیزه تسا نکمم ،رگید ياههاگشناد اب لدابت ياههمانرب ریاس
  .دوش تخادرپ وجشناد هب لدابت هرود جراخم يارب ياهنیزه کمک

 تسا يدادرارق هک درک هراشا اپورا رد Erasmus همانرب هب ناوت یم ایند حطس رد وجشناد لدابت ياه همانرب نیرت هدش هتخانش زا
 مه ياههاگشناد ریاس رد ات دهد یم اههاگشناد نیا هدیزگرب نایوجشناد هب ار تصرف نیا و ییاپورا ياههاگشناد زا يدایز دادعت نایم
  .دنشاب هتشاد ،یگدنز و تماقا جراخم يارب ياهنیزه کمک اب ناگیار لیصحت ،مرت ود یلا کی تدم هب دادرارق وضع و حطس

 

 

 

 



 وجشناد لدابت هرود يایازم
 

 يایازم زا یکاح ،اههمانرب نیا هب نتسویپ يارب اههاگشناد دایز لیامت تفگ ناوت یم اهدادرارق و اههرود نیا نوزفازور جاور هب هجوت اب
 :ددرگیم هراشا اهتصرف و ایازم نیا زا یخرب هب همادا رد .تسا نآ رایسب

 

 :هدنریذپ هاگشناد يارب ایازم

 الاب یگنهرف عونت و اهتیلم ریاس زا ینایوجشناد روضح اب هاگشناد یگنهرف ياضف ندش رتایوپ -
  یللملانیب گنیکنر نتفر الاب -
 یللملانیب کیمداکآ ياههصرع رد ندش رتهتخانش -
 )هاگشناد یعامتجا تیلوئسم ناونع هب( روشک و رهش رد يرگشدرگ عضو دوبهب تصرف -
 هاگشناد گنیدنرب دوبهب -
 شهوژپ و شزومآ تیفیک دوبهب و هاگشناد نایوجشناد تیبولطم نتفر الاب -

 

 

 

 



 :هدنتسرف هاگشناد يارب ایازم

  یللملانیب عماجم رد هاگشناد یفرعم تصرف و ندش هتخانش -
 اههاگشناد ریاس اب یشهوژپ-یشزومآ و یگنهرف لدابت تصرف -
 نیا رد تکرش تصرف ،لدعم لقادح کی ياراد نایوجشناد طقف رگا( ندناوخ سرد رتهب يارب نایوجشناد هزیگنا ندرب الاب -

 )دننک ادیپ ار همانرب
 کیمداکآ ياهطیحم ریاس رد نایوجشناد ندز کحم و شجنس -
  یللملانیب ياهزایتما نتفر رتالاب -
 سپ نایوجشناد زا تایبرجت لاقتنا ياه تخاسریز داجیا تروص رد( درکلمع دوبهب و رگید ياههاگشناد زا يریگدای تصرف -

 تشگزاب زا

 

 :هرود رد هدننک تکرش نایوجشناد يارب ایازم

  یللملانیب ياهطیحم رد ییامزآدوخ تصرف -
 یلیصحت هموزر دوبهب تصرف -
 اهروشک ریاس زا يدارفا اب لماعت و لدابت تصرف -
 ریاس زا رتمک هنیزه اب دیدزاب تصرف ،همانرب رد روضح نامز رد( رتمک هنیزه اب ایند زا رگید یطاقن هب رفس و ندید تصرف -

 )دراد دوجو زین نآ هیاسمه ياهروشک اضعب ای و نابزیم روشک ياهرهش
 ریاس رد لیصحت همادا يارب دوخ لیامت و ییاناوت ندز کحم و هاتوک نامز رد رگید يروشک رد یگدنز هبرجت يارب یتصرف -

 اهروشک
 اضف نآرد هدرتسگ )Network( تاطابترا ندرک ادیپ و رگید يروشک رد دودحم یتدم يارب ناگیار لیصحت تصرف -

 

 



 نابزیم ناونع هب هیکرت روشک ياه یگژیو
 

 

 

 روشک نیا .تسا ناریا نامروشک و اهروشک ریاس زا يرایسب ياهتسیروت دصقم هلاس ره ،ناریا گرزب ياههیاسمه زا یکی ،هیکرت
 طاقن زا .دراد ناریا هب يدایز ياه تهابش یگنهرف ظاحل هب و ،هدوب بوخ اتبسن ییاوه و بآ نینچمه و یخیرات تمدق ياراد
 هب تبسن اههنیزه ندوب رتنییاپ و نایناریا يارب ازیو ذخا هب زاین مدع ،وجشناد لدابت همانرب نابزیم ناونع هب روشک نیا توق
 رد تهابش نینچمه .دنکیم رتریذپناکما ار اجنآ رد ههام دنچ یگدنز هک تسا رگید ياهروشک زا يرایسب و ییاپورا ياهروشک
  .دنادرگ یم رتناسآ ار روشک نیا رد هدش يرپس نامز ،یناریا گنهرف هب کیدزن و عونتم ياهاذغ و یگدنز کبس ،موسر و بادآ

 

 
 



 ،روشک نیا رد روضح نامز رد دوشیم ببس لماوع نیا .تسا يرگشدرگ هزوح هعسوت و تسیروت دایز دادعت ،روشک نیا تبثم طاقن زا
 نینچمه .دشاب هتشاد دوجو ،هفرص هب نورقم ياهنیزه اب نآ يابیز تعیبط و یخیرات ياهانب و اهرهش ریاس ندید يارب يدایز تصرف
 .دنراد اهتیلم ریاس اب دارفا هب تبسن ییالاب شریذپ روشک نیا مدرم

 

 
 

 ریغ ياهرهش( یتسیروتریغ ياهرهش رد تحار یگدنز يارب یلوبناتسا یکرت نابز نتسناد هب زاین ،روشک نیا رد روضح ياه یتخس زا
 و فیعض يرادا ياهراتخاس .تسا فیعض رایسب مدرم یسیلگنا نابز ،روشک ندوب یتسیروت مغریلع .تسا )...و ایلاتنآ ،لوبناتسا زا
 هزوح هرابرد یتح نادنمراک تاعالطا اهنامزاس رد امومع .دوریم باسح هب روشک نیا رد یگدنز ياهیتخس رگید زا دیدش یسارکورب
 ،اهکناب ،درک هعجارم اهنآ هب دیاب ارابجا هک يدراوم زا .دنراد ینییاپ تعرس اب و رثومریغ رایسب درکلمع و تسا فیعض رایسب ناشیراک
 زا يرایسب رد فیعض يرهش نورد لقن و لمح تالکشم زا رگید یکی .درب مان ناوتیم ار ...و تسپ هرادا ،همیب ،ترجاهم هرادا
 رد فیعض یمومع لقن و لمح متسیس و ددرگیم اهیسکات هیارک دیدش ینارگ هب رجنم هک تخوس يالاب رایسب هنیزه .تساهرهش
 تالکشم اب ار يرهش نورد ياهتفاسم ندرک یط ،لوبناتسا دننام ییاهرهش رد سوبوتا و ورتم دایز یغولش و اراکنآ دننام اهرهش یخرب
 هک يدارفا يارب دروم نیا هک دشاب هدنهدرازآ دناوت یم یهاگ زین روشک نیا یلاها هناتسرپداژن اضعب ياهدروخرب .دنکیم هجاوم يدایز
 ،شیامرگ عبنم ناونع هب اهرهش یخرب رد گنس لاغز ندنازوس و يژرنا ندوب نارگ .دهدیم خر رتمک دنیآیم ایسآ قرش ای و اپورا زا
  .دنک داجیا دناوتیم زین یگدنز لحم ندوب درس ای و اوه یگدولآ لیبق زا یتالکشم

  .دوش يرادیرخ يرطب تروص هب یندیماشآ بآ دیاب اج همه و درادن ،یشکهلول لکش هب هدش هیفصت بآ روشک نیا تسا رکذ هب مزال

 

 

 

 

 

 

 



 اراکنآ رهش و تنکلیب هاگشناد ياهیگژیو     
 

 

 

 .تسا هدش سیسات یجامارود ناسحا ياقآ طسوت 1984 لاس رد هک تسا هیکرت روشک رترب هاگشناد ود زا یکی ،تنکلیب هاگشناد

 ییالاب هنیزه نآ نایوجشناد زا يدایز شخب و تسا هیکرت یصوصخ هاگشناد نیلوا ،راتکه 300 زا شیب یتحاسم اب هاگشناد نیا
 تارمن بسک و روکنک هباشم یتخس ياهنومزآ ندنارذگ اب نایوجشناد زا يرگید شخب و دنزادرپیم هاگشناد نیا رد لیصحت يارب
 نابز یمسر روطب هاگشناد نیا نابز .دبای شهاک ناشلیصحت ياههنیزه ات دننکیم تفایرد هاگشناد فرط زا ياهیسروب ،الاب
 .تسا رادروخرب یبوخ اتبسن تاناکما زا هاگشناد و تسا یسیلگنا

 

 
 

 رس اضعب دیتاسا و دنتسین دلب ار نابز نیا نانکراک زا يرایسب ،هاگشناد یمسر نابز ندوب یسیلگنا دوجو اب تسا رکذ هب مزال
 هکیتروصرد هاگشناد نیا تقو مامت نایوجشناد هتبلا .تسا هاگشناد نیناوق فالخ نیا هک دننکیم تبحص یکرت نابز هب زین سالک

  .دنزومایب ار یکرت نابز ،يرابجا يدحاو 3 سرد 6 رد دیاب ،دنشاب هیکرت زا ریغ يروشک لها

 تیعمج رفن نویلیم 5.5 دودح رهش نیا .تسا هدیدرگ عقاو روشک نیا یسایس تختیاپ ،اراکنآ رهش رد ایاکناچ هقطنم رد هاگشناد
 يزاسوراد و يزاسنامتخاس ،یتینما ،یعافد ،یماظن ياههزوح رد ای و دنتسه یتلود تارادا و اههناخترازو دنمراک اتدمع هکدراد
 یصوصخهب یعیبط ییابیز نینچمه .تسین یهجوت لباق یندید ای یخیرات ياهناکم ياراد ای و یتسیروت رهش نیا .دنتسه لاعف
 و درس رایسب ناتسمز اراکنآ .دروآیم مهارف رگید ياهرهش هب یبوخ یسرتسد ،روشک زکرم رد ندش عقاو لیلد هب اما ،درادن مه



 ورتم و دراد يرایسب ياهفعض اراکنآ رد يرهش لقن و لمح متسیس .تسا هدولآ رایسب اضعب ناتسمز رد نآ ياوه و دراد یفربرپ
 هب نایوجشناد یسرتسد ،هاگشناد رابکی یتعاس و ناگیار ياهسیورس دوجو نیا اب  .دهدیم ششوپ ار رهش زا یمک رایسب شخب
 .دنکیم مهارف ار رهش طاقن یخرب

 
 

  .دوشیم هتخادرپ ،ددرگیم طوبرم زین وجشناد لدابت همانرب نایوجشناد هب هک هاگشناد ياهشخب یخرب تایئزج هب همادا رد

 شخب هک تسییاج ،تساهدش عقاو هاگشناد یلصا سیدرپ رد اههاگباوخ یکیدزن رد هک هرادا نیا :ییوجشناد روما هرادا -

 يوجشناد ره راب 10-7 لقادح و دریذپیم تروص نآ رد ... و تماقا ذخا ،ییوجشناد تراک تفایرد ،مان تبث دنیآرف هدمع

 هک دنتسه Erkin Tarhan ياقآ وجشناد لدابت همانرب نایوجشناد لوئسم .دنک هعجارم نآ هب تسا مزال ،هدش نامهم

  .دننکیم کمک وا هب ESN Club ناونع تحت هاگشناد نایوجشناد زا يدادعت
 

 
 



 نایوجشناد ییاسانش كرادم رتفد نیا رد .تسا دورو مالعا يارب رتفد نیا هب هعجارم راک نیلوا هاگشناد هب دورو ودب رد

 نازیم هب هتسب( تعاس 4 یلا 1 یط ییوجشناد تراک لیوحت و سکع نتفرگ و مزال تادهعت نتفرگ زا سپ و هدش لرتنک
 ،هفراعم مسارم يارب دعب ياهزور یط .دنوشیم ییامنهار ،هدش نییعت لبق زا هک یهاگباوخ هب نایوجشناد ،)رتفد یغولش
  .دننک هعجارم لحم نیا هب نایوجشناد اددجم تسا مزال ...و هفاضا و فذح دنیآرف ماجنا ،سورد مان تبث ،همیب مان تبث
 رایتخا ،سومسرا و لدابت حرط نایوجشناد روما ماجنا يارب و دنتسه يدج يدرف ناشیا تفگ ناوت یم ناهرات ياقآ دروم رد
  .دنتسه هاگشناد نیناوق هب دنبیاپ رایسب نامزمه اما دنراد هاگشناد شزومآ متسیس رد يدایز تردق و

- SRS هناماس اب هباشم یشزومآ ياهراک نویساموتا ماجنا يارب هناماس نیا :ییوجشناد تامدخ هناماس ای edu هدش یحارط 
 متسیس رتشیب تینما يارب و ددرگیم لاسرا وجشناد لیمیا هب هک دراد زاین دیدج دک کی دورو راب ره يارب هناماس نیا .تسا
 دیرخ ،هاگشناد فلس ياذغ ياههدعو دیرخ دننام يرگید روما هناماس نیا قیرط زا ،یشزومآ ياهراک ماجنا رب هوالع .تسا
 .ددرگیم ماجنا زین ...و ییوجشناد ای و یشزومآ ياهتساوخرد یمامت ماجنا ،هاگشناد ياهرتویپماک تیاس زا تنیرپ هیمهس
  .دوشیم تبث نآ رد سورد یخرب يارب سالک رد تکراشم نازیم و سورد بایغ و روضح نینچمه

-  

 

 
 تروص رد .تسا یهاگباوخ نایوجشناد يارب هاگباوخ روما ماجنا هب طوبرم هناماس نیا :Bildorm ای اه هاگباوخ روما هناماس -

  .دوش هعجارم هناماس نیا هب دیاب ... و هاگباوخ ندرک لسنک ،هاگباوخ طیارش هب ضارتعا ،قاتا رییغت ،قاتا ذخا هب زاین
 تیاس فالخرب دسریم رظن هب هتبلا و دراد فیرش رد CW ای رازفا سرد هب يدایز تهابش هناماس نیا :Moodle تیاس -

SRS دروآیم دوجو هب فیلاکت لیوحت يارب یتالکشم هک دوشیم جراخ سرتسد زا اضعب و تسین هتفرشیپ الصا. 
 



 

 
 هاگباوخ نامتخاس يدایز اتبسن دادعت شخب ود ره رد و تسا یقرش و يزکرم سپمک ود ياراد تنکلیب هاگشناد :اههاگباوخ -

 تصرف عقاو رد و هاگشناد يارب ندش هدامآ نارود رد هک تسا ینایوجشناد هب طوبرم اتدمع یقرش سپمک .دراد رارق زین
 نابز نومزآ يارب یسیلگنا نابز شزومآ هدرشف ياه هرود ندنارذگ و هاگشناد رد ندش هتفریذپ زا سپ هلاس ود رثکادح
  .دنتسه هاگشناد يدورو

 

 
 
 اتدمع هک تسا هاگباوخ نامتخاس يدادعت ياراد تسا هاگشناد رضاح لاح نایوجشناد هب طوبرم هک يزکرم سپمک
 نایم نیرتدیدج و نیرتهب 78 هاگباوخ .دنراد تماقا 78 و 77 ،76 ياه نامتخاس رد هیسروب ای هدش هلدابم نایوجشناد

 یلو دراد هنایم یطیارش 77 هاگباوخ .دراد رارق نآ رد یتیفیکاب و بوخ هرفن 3 ای 2 گرزب ياه قاتا و تسا هاگباوخ هس نیا

 يارب یفاک ياضف دوجو مدع ،کچوک رایسب ياهقاتا .دراد يدایز تالکشم متشاد تماقا نآ رد اصخش هک 76 هاگباوخ



 یتشادهب ياهسیورس مک دادعت و هناخزپشآ کچوک ياضف دننام یعمج تاناکما ندوب مک و ...و ندناوخ سرد ،تقو ندنارذگ
 نوریب زور مامت ندنارذگ لماش یگدنز کبس اب دارفا بسانم هاگباوخ نیا عقاو رد .درک رکذ نآ تالکشم زا ناوت یم ار ...و
 .دنتسین انشآ یسیلگنا نابز اب هاگباوخ نیلوئسم .تسا هنابش باوخ و تحارتسا يارب اهنت هاگباوخ هب هعجارم و هاگباوخ زا
 .درک هدافتسا نآ زا ناوت یم یئزج يا هنیزه اب هک تسا دوجوم هاگباوخ ره نیمزریز رد ییوشسابل قاتا
 

 
 
 تسا دوجوم اذغ یتح ای ییاذغ داوم یخرب ندیرخ يارب Bilka مان هب دودحم و کچوک هاگشورف کی اههاگباوخ هطوحم رد
 دنشکیم یت ار اهقاتا فک رابکی ياهتفه و دوشیم یشاپمس رابکی هام ود یلا کی هاگباوخ .دراد ییاضف زین نتسشن يارب هک
  .ددرگیم هیلخت رد يولج ندادرارق تروص رد اهلاغشآ لطس هنازور و

 شخب رد شزرو نلاس کی و هاگشناد طسو شزرو نلاس کی .دراد یبوخ یشزرو تاناکما تنکلیب هاگشناد :شزرو ياهنلاس -
  .دراد رارق اههاگباوخ
 

 
 
 
 يزاسندب نلاس ،رختسا ،گنپ گنیپ ،شاوکسا ،لابیلاو ،لابتکسب ياهشزرو عاونا يارب فلتخم ياهاضف هب زهجم اهنلاس نیا
 يرایسب یشزرو ياهسالک .دراد زین سینت نلاس و لابتوف نمچ نیمز هاگشناد نینچمه .تسا یهورگ ياهشزرو نلاس و



 اهسالک نیا رد هک يدارفا .درک تکرش اهنآ رد ناوتیم مرت لوا رد )ناگیار( مانتبث طرش هب هک ددرگیم رازگرب مرت ره
  .دنریگیم دوخ یندب تیبرت سورد يارب یتازایتما ،دننک تکرش بترم

 هک تسا تنکلیب رد ندروخ اذغ ياههنیزگ زا یکی هاگشناد يروخاذغ نلاس :Marmara ای هاگشناد يروخاذغ نلاس -

 رگا .تسا ریل 15 )رتشیب عونت اب( رگید ياذغ و ریل 11 نایوجشناد يارب هنازور ياذغ .دیآیم باسح هب اهنآ نیرتنازرا

 مک نآ زا ریل 11 هنازور ریغ ياذغ و ریل 5.5 هنازور ياذغ ره يازا هب دشاب هدش ژراش SRS هناماس رد البق ییوجشناد تراک

 هنیزه ریل 5.5 لبق زا ورزر اب و 7.5 تراک نودب زین هناحبص يارب و تسا ماش و راهان ياههدعو يارب دادعا نیا .دوش یم
 قیرط زا ناوتیم هک تسا ریغتم ماش و راهان ییاذغ همانرب اما درادن یعونت و تسا تباث هزور ره هناحبص .تسا هدعو ره
 زا یکی لماش رگید فرظ 2 یلا 1 و پوس ،یلصا ياذغ لماش اذغ هدعو ره .درک هدهاشم ار زور ره ياذغ ،SRS هناماس
 ریغتم زور يونم هب هتسب هک دشاب دناوتیم رایخ تسام ای و دالاس ،توپمک ،غود ،ینیریش ،رسد ،هویم دننام ییاههنیزگ
 .تسا

 

  
 
 دالاس لماش coffee break ،ریل 60 یلا 15 تمیق اب speed ناروتسر ،دروخ اذغ اهنآ رد ناوتیم هک يرگید ياهناکم 

 یبوخ ییاذغ عونت هک تسا رگید ناروتسر ای هفاک يدادعت و هوهق و ینیریش و دالاس ياراد Starbucks ،هدامآ چیودناس و

 Bilkent هناماس ای و Burger King دننام ییاهناروتسر زا ناوتیم نینچمه .دنبسانم هدعو نایم فرص يارب و دنرادن
Yemek ای Yemek Sepeti داد شرافس نیالنآ تروص هب ار اذغ ،تسا دوف پنسا هباشم هک. 

 

 



  

 
 سپمک لخاد اهنآ شورف و یلکلا ياهیندیشون ندوبن زاجم هاگشناد تخسرس نیناوق زا یکی :هاگشناد نیناوق زا یخرب -

 .ددرگیم ار نایوجشناد فیک و لیاسو یمامت هاگشناد تسارح اهترسنک و اهنشج یخرب يدورو رد لیلد نیمه هب .تسا
 هاگباوخ ياهقاتا دراو یناهگان و هدزرس تروص هب زین رگید ياهزور یخرب و ون لاس لوا زور حبص هاگباوخ نیلوئسم نینچمه
  .دننکیم لرتنک و هدش
 يراگیس دارفا دادعت تبسن هب هک تسا )راگیس( دود نودب هاگشناد حرط تنکلیب هاگشناد دیدج همانرب و مهم نوناق رگید
 راگیس اهنآ لخاد و اهنامتخاس يرتم 3-1 عاعش ات هک تسا لاسکی ،عورش يارب اما دسریم رظن هب نکممریغ هاگشناد
  .دراد دوخ اب ینیگنس ياههمیرج ،يدج يارجا يارب نوناق نیا .دناهدرک صخشم ار نآ يدرز طخ اب و تسا عونمم ندیشک
 

 
 



 لخاد )...و هابور ،هبرگ ،گس( تاناویح و نایوجشناد تینما ات هدش هتشاذگ سپمک لخاد زین ياهناتخسرس یگدننار نیناوق
 یلوحت هیکرت روشک رد یلعف یگدننار گنهرف دوجو اب هک دراد ینیگنس ياههمیرج ،ضقن تروص رد و ددرگ نیمات سپمک
  .دیآیم باسح هب یساسا
 

 
 

 هاگشناد دایز تحاسم هب هجوت اب هک دراد هاگشناد لخاد هاگتسیا 4-3 دادعت اب یلخاد ياهسیورس هاگشناد :لقن و لمح -

 رظن رد رهش رد فلتخم هاگتسیا 5 اب یسیورس رابکی تعاس ره زین رهش هب نتفر يارب نینچمه .دسریم رظن هب يرورض
 .درک هدافتسا نآ زا ناوتیم زین تشگزاب يارب هک هدش هتفرگ
 

 
 

 هب نتفر يارب هک دنراد ددرت هاگشناد رد ناگیار ریغ و یصوصخ تروصب )شوملود( dolmus مان اب ییاهنو نینچمه
 اب اما تسا دوجوم هاگشناد لخاد زین یسکات ياههاگتسیا .درک هدافتسا اهنآ زا ناوتیم ...و راطق هاگتسیا و سوبوتا لانیمرت
 ياههاگفقوت زا یکی زا تفگ ناوتیم مه ورتم دروم رد .درادن يداصتقا هفرص الصا اهنآ زا هدافتسا الاب رایسب ياههنیزه دوجو
 یخرب رد هک درک هیهت تراک اراکنآ ناوتیم ورتم زا هدافتسا يارب .درک ادیپ یسرتسد نآ هب ناوتیم هاگشناد سیورس
 ،Nizamiye، Kentpark :زا دنترابع تسا فورعم ring هب هک هاگشناد سیورس ياههاگتسیا .دسریم شورف هب اههاگتسیا

Armada، Asti، Bahceli، Tunus. 



 

 
 
 تصرف ،رهش طاقن یخرب رد هاگتسیا نتشاد اب Havas و Belko Air مان هب ییاهسوبوتا زین هاگدورف هب یسرتسد يارب
  .دننکیم مهارف ار بسانم اتبسن یتمیق اب نتفر

 تسا مزال ،تسا يرورض تقوم تروصب یتح ،هیکرت رد لیصحت يارب هک راک نیا ماجنا رد :هیکرت روشک تقوم تماقا ذخا -
 هناماس قیرط زا سپس .دنکیم يرایسب کمک ناهرات ياقآ رتفد نآ لحارم ماجنا رد هک دوش يرادیرخ هلاسکی همیب ادتبا

 ترجاهم هرادا ای Goc هرادا هب تسا مزال مه دعب ،ددرگیم ماجنا راک لوا هلحرم اهمرف ندرک رپ و كرادم دولپآ اب نیالنآ
 دیاب .دوشیم رسیم يورهدایپ يرادقم و طخ رییغت راب ود اب سوبوتا قیرط زا نآ هب یسرتسد هک دوش هعجارم اراکنآ رهش رد
 هب نآ دیسر و ددرگ تخادرپ تسا ریل 70 دودح نایوجشناد يارب هک مزال هنیزه سپس و تشاد هارمه ار هیلوا مرف تنیرپ

 هاگشناد تسپ هرادا هب ییاسانش هرامش ياراد تقوم تماقا تراک ،دعب هام 2 یلا 1 یط .دوش هداد لیوحت ناهرات ياقآ رتفد
  .دریگب لیوحت ار نآ و هدرک هعجارم ییاسانش تراک اب درف دیاب هک ددرگیم لیوحت

 دقن لوپ يالاب غلابم لمح و تسین master ای visa عون زا ناریا یکناب ياهتراک هک اجنآ زا :یکناب باسح ندرک زاب -
  .دیآیم باسح هب نایناریا يارب هرود نیا ياهترورض زا یکناب باسح ندرک زاب ،تسا تخس زین
 نیا يارب .دنکیم زاب باسح نایناریا يارب تعارز کناب ای ziraat bankasi طقف رضاح لاح رد میرحت طیارش هب هجوت اب
 یتایلام هرامش و هدرک هعجارم تایلام هرادا هب ،اههاگباوخ روما زکرم زا هاگباوخ رد تماقا همان ذخا اب ادتبا تسا مزال راک
 و تروپساپ ،هاگباوخ رد تماقا هگرب نتشاد تسد رد اب سپس ).دناد یمن یسیلگنا نابز یسک تارادا نیا رد الومعم( .تفرگ

 debit و هدرک زاب باسح ناوتیم رهش حطس رد تعارز کناب بعش هب هعجارم اب ،تقوم تماقا تراک اضعب و یتایلام هرامش
card نایناریا يارب اما تفرگ تعارز credit card ار دوخ یهدب نیا زا شیپ نایناریا زا يدایز دادعت اریز دوشیمن رداص 

  .دناهدرک كرت ار هیکرت و هدرکن تخادرپ
 اب دزمراک و تایلام و دوشیمن ماجنا ناریا یگداس هب هیکرت رد یکینورتکلا تالدابت صوصخ هب یکناب ياهدنیارف عومجم رد
 .ددرگیم تفایرد یلام تالدابت يور ناریا هب تبسن يرتالاب رایسب غلابم

 دوجو meteksan مان هب يرصتخم اتبسن هاگشورف ،هاگشناد هطوحم لخاد :هرمزور رگید ياهزاین و ییاذغ داوم دیرخ -
 .دنتسه يرتهفرصهب و رتهب ياههنیزگ ياهریجنز ياههاگشورف اما .دنک نیمات ار نایوجشناد يرورض ياهزاین هک دراد



 هاگشناد سیورس فقوت ياههاگتسیا ای و دیرخ زکارم رد هک ... و ،carrefour، migros، cagdas ریظن ییاههاگشورف

 .دنتسه نتفای لباق ...و Bilkent Station، Kentpark، Cepa، Armada دننام
 

 
 

 ار روشک نیا رد یگدنز هرود ياههنیزه شهاک هب دناوتیم ریل 2-1 هنیزه اب اههاگشورف نیا نایرتشم هاگشاب تراک نتفرگ
 رتتحار ار رما نیا هک دراد دوجو هاگشناد حطس رد ییاهنیشام گنیدنو ،یندیماشآ بآ دیرخ يارب نینچمه .دهد شهاک
  .دننکیم

 يرورض دراوم زجب مالقا نیا دیرخ اذل دنتسه نارگ رایسب هیکرت رد ریرحتلا مزاول و باتک :ریرحتلا مزاول و اهباتک دیرخ -
 يارب نآ يور فرصم رابکی دک اریز تسا يرورض لانیجیروا باتک دیرخ تنکلیب رد سورد زا يرایسب رد .دوشیمن هیصوت

 یتمیق و دنتسه هیهت لباق meteksan مان هب هاگشناد هطوحم لخاد یشورفباتک زا اهباتک نیا .تسا مزال فیلاکت لیوحت

 .تشاد دنهاوخ باتک ره يازا هب ریل 600-150 نیب
 

 
 
 زکرم رد olgunlar مان هب ینابایخ زا ای و درک هدافتسا ار باتک pdf ناوت یم دنرادن يزاین دک نیا هب هک یسورد يارب

 هیهت نییاپ تیفیک اب یپک تروص هب اما رتبسانم اتبسن یتمیق اب ار اهنآ ،هاگشناد سیورس Tunus هاگتسیا یکیدزن رد رهش
  .درک

 ،رتویپماک زا هدافتسا تصرف ،دناهدش عقاو b نامتخاس رد قاتا 7 لکش هب هک اهتیاس نیا :هاگشناد رتویپماک ياهتیاس -
 زمر و يربراک مان هاگشناد هب دورو ودب رد .دنروآیم مهارف زکرمتم تروصب نایوجشناد يارب ار رتنیرپ و اهرازفا مرن یخرب
  .دوشیم هداد نایوجشناد هب روبع

 باتک يدایز دادعت ناوتیم یتحار هب .تسا یهاگشناد ياههناخباتک نیرتگرزب زا یکی تنکلیب هناخباتک :هاگشناد هناخباتک -
  .تسا لماک اتبسن زین هناخباتک نیا تالجم ویشرآ .درک هدافتسا اهنآ زا هاگشناد نیا رد لیصحت نامز رد و تفرگ تناما هب



 .دروآیم مهارف نایوجشناد ندناوخ سرد يارب یبوخ ياضف هناخباتک نیا رد دوجوم يدرف و یهورگ ياه هعلاطم نلاس نینچمه
 

 

 

 MBA نایوجشناد يارب هرود نیا هژیو ياه تصرف
 

 

 

 تسایس و يراجت ياهتخاسریز و یعامتجا ،یگنهرف طیارش تسا مزال راک و بسک تیریدم ای MBA هتشر نایوجشناد هک اجنآ زا
 هوحن و طیارش زا يرتهب كرد هب اهنآ زیلانآ و لیلحت زا و دننک یسررب فلتخم ياهتکرش و اهروشک رد هدهاشم و هعلاطم اب ار يرازگ



 ،دنکیم مهارف ناشیارب ار روشک 15 زا شیب زا ینایوجشناد اب لماعت ناکما هک تصرف نیا ،دننک ادیپ تسد قفوم ياهلدم درکلمع
  .دشاب هتشاد نانآ هدنیآ درکلمع دوبهب و یتیریدم دید رد ییازس هب ریثات دناوتیم

 و یسایس مولع ،للملانیب طباور ،داصتقا ،تیریدم ریظن ییاههتشر زا تنکلیب رد وجشناد لدابت همانرب نایوجشناد رتشیب یلک روطب
 هزوح سورد بوخ عونت ،دیآ باسح هب تیزم تسا نکمم فیرش MBA نایوجشناد يارب هک يرگید دروم .دنتسه یسانشناور
 هیکرت رد دوجوم یللملانیب ياهتکرش اب لماعت تصرف نینچمه .تسا تنکلیب هاگشناد تیریدم هدکشناد رد نیمات هریجنز و یبایرازاب
  .ددرگیم مهارف وجشناد يریگیپ و لیامت تروص رد اهتکرش نیا ياهيزومآراک و اههاگراک رد تکرش و

 

 تنکلیب و فیرش هاگشناد نایم نایوجشناد لدابت هرود نیلوا رد هدننک تکرش ناونع هب یصخش ياههبرجت
 

 زا یقافتا تروصب و دوب هدشن لاسرا بناجنیا يارب همانرب نیا دروم رد نایوجشناد هب هاگشناد للملانیب روما تیریدم لیمیا زاغآ رد
 و دراد نآ يارب یصخشم رتفد ،دراد ار همانرب نیا تساهلاس هک تنکلیب دننام یهاگشناد هکنآ لاح .مدش علطم نآ زا ناتسود قیرط
 کی زا نایوجشناد هک دراد دوجو وجشناد لدابت همانرب هب نایوجشناد لاسرا صوصخم شزومآ هناماس هباشم یتنرتنیا تیاس کی یتح
 لیالد همان ،هموزر مامضنا هب تساوخرد اب و دنهدیم تساوخرد دادرارق ياراد ياههاگشناد نایم زا دوجوم ياههنیزگ يارب لبق لاس
 نامز نیا .ددرگیم نیعم همانرب نامز زا لبق هام هن زا نآ جیاتن و هدش یسررب هاگشناد طسوت ،درف یلیصحت هقباس و روضح هب لیامت
 ياهزیگنا نینچمه .دنوش انشآ رتشیب ،دناهدش هتفریذپ نآ رد هک یهاگشناد و روشک نابز و گنهرف اب دهدیم تصرف نایوجشناد هب
  .دنشاب هتشاد ناشدوخ هاگشناد رد لیصحت نارود رد يرتهب درکلمع هک دهدیم نایوجشناد هب

 هتفریذپ و هدکشناد رد هورگ و شزومآ نیلوئسم يراکمه و للملانیب روما تیریدم ياهییامنهار رانک رد يدرف ياه يریگیپ زا سپ
 روبع زمر و ییوجشناد هرامش اب تنکلیب ياههاگباوخ روما هناماس رد هاگباوخ باختنا و تساوخرد مود ماگ ،تنکلیب هاگشناد رد ندش
 5 ره هک دندوب هداد تساوخرد همانرب رد تکرش يارب فیرش هاگشناد زا رفن 5 هرود نیا رد .دوب هاگشناد شریذپ همان رد هدش لاسرا
 یسانشراک يوجشناد رفن کی هک دنتفای روضح همانرب رد و دنداد ماجنا ار هاگباوخ تساوخرد هلحرم رفن 4 اما دندش هتفریذپ رفن

 هرود رد فیرش هاگشناد زا هدننک تکرش يوجشناد رفن 4 سکع( .دندوب MBA دشرا یسانشراک هرود زا رگید رفن هس و قرب یسدنهم
 ).تسا هدمآ ریز ریوصت رد ناهرات ياقآ هارمه هب

 

 
 



 نیرتگرزب زا یکی .دوب اهروشک ریاس زا رتهداس تیلب ذخا و رفس يزیرهمانرب دنیآرف ،هیکرت روشک يارب ازیو ذخا هب زاین مدع هب هجوت اب

 دیدش شیازفا ،اهتمیق تابث مدع هب و تفر الاب ناموت رازه 18 ات هک دوب رالد و زرا خرن رد هدمآ شیپ تالکشم نامز نیا رد تالکشم
 دنچ ره .تفر یم رامش هب یمهم شلاچ زین هرود نیا رد یگدنز ياه هنیزه نتفر الاب .دش رجنم زرا هیهت ندوب تخس و تیلب تمیق
  .دوب هدش دیدشت هیکرت روشک رد دیدش مروت لیلدب اهشلاچ ناکامک اما تشاد يدیدش تفا نامز نیا رد زین هیکرت ریل شزرا

 رد لدابت همانرب نایوجشناد دورو صاخ زور ود رد هک هاگشناد سوبوتا ات میدنارذگ هاگدورف رد ار یتعاس دنچ ،اراکنآ هب دورو ودب رد
 مالعا يارب نایوجشناد روما رتفد هب نتفر راک نیلوا .میوش هاگشناد هب نتفر هب قفوم و دسرب ،دوب هدش هدید كرادت صخشم میات هس

 قاتا لیوحت زا سپ و میتفر هدش هداد صیصخت هاگباوخ هب امنهار ناونع هب ESN هورگ نایوجشناد هارمه هب سپس .دوب روضح تبث و
 ریاس اب لماعت هب ییوجشناد تراک و سکع نتفرگ فص رد و هدرک هعجارم ییوجشناد روما رتفد هب اددجم ،هاگباوخ هماندهعت ياضما و
 .میتخادرپ هرود نایوجشناد

 

 

 

 رد هاگشناد ياضف و هرود دارفا اب ییانشآ ،یکرت هناحبص ،هفراعم رب ینبم ياهدرشف همانرب ،دوب هدشن عورش مرت زونه هک لوا هتفه
 زا یکی هب هزور کی رفس ،كروتاتآ هربقم و هزوم رد روضح ،هیکرت خیرات و گنهرف هرابرد ییاهینارنخس ،پاشکرو و يزاب بلاغ

 .دوب رارقرب ...و یکرت نابز دربراکرپ تالمج هدرشف يا هسلج 5 سالک ،مرت مان تبث ،تماقا تساوخرد ،همیب ذخا ،فارطا ياهاتسور
 زا .درک تکرش نآ رد دشیم یصخش هنیزه اب هک دوب هدید كرادت هزور هس يرایتخا رفس کی مود هتفه يارب ESN هورگ نینچمه

 کی ره يازا هب ياهقیقد 50 تاسلج تروصب اهسالک .دوب مک رایسب اهسالک تیدج لوا هتفه هتبلا و دندش زاغآ اهسالک مود هتفه
 .دوب هدش شخپ اهزور رد نراقتمان و هدنکارپ تروصب و یسرد دحاو

 



 

 

 

 
 

 رد تکرش ،سرادم یخرب نازومآ شناد هب لدابت همانرب نایوجشناد طسوت اهروشک یفرعم همانرب دننام ییاههمانرب زین مرت لوط رد
 اب ماش همانرب ،فلتخم ياهینامهم ،اههاگشناد ریاس لدابت نایوجشناد اب یمهرود ،هاگشناد جراخ و لخاد رد اهرانیمس و اهسنارفنک
 .دیدرگ رازگرب زین ...و )نایوجشناد طسوت هدش هتخپ( فلتخم ياهروشک ياهاذغ

 



 

 

 

 

 



 
 

 نایاپ هب مرت ،هاگشناد سییر ياضما اب هرود رد تکرش یهاوگ و دوبدای يادها اب و دیدرگ رازگرب يرصتخم هیماتتخا مسارم زین اهتنا رد
 ياهروشک زا ینایوجشناد هرود نیا رد .دندرک كرت ار هاگشناد ،هاگباوخ هیلخت نامز مالعا اب دارفا ،تاناحتما يرازگرب زا سپ .دیسر
 ،ناریا ،یبونج هرک ،روپاگنس ،يزلام ،نانوی ،كرامناد ،ناتسکاپ ،ناتسبرع ،ینوتسا ،ینولسا ،ناتسلگنا ،ناتسهل ،دنله ،هسنارف ،ناملآ
 ،هیسور ،ناجیابرذآ ،ناتسنمکرت ،قارع ياهروشک زا يدارفا هاگشناد رد نینچمه .دنتشاد روضح ...و لاغترپ ،لیزرب ،شکارم ،سنوت
 .تشاد دوجو زین نانآ اب لماعت تصرف هکدنتشاد روضح مه ...و نیطسلف ،رصم ،هیروس ،دنه ،ناتسجرگ ،ناتسنمرا

 

 

 



 هب هک ردقنآ هک دیآیم باسح هب ییالاب يریگدای اب و توافتم هبرجت زین فلتخم ياهگنهرف و اهروشک زا يدارفا اب هاگباوخ رد یگدنز
 .تسین هداس دسریم رظن

 

 

 

 ،متشاد هیکرت مدرم اب يرتکیدزن و رتشیب لماعت ییاناوت و مدوب هتخومآ ار یلوبناتسا یکرت نابز لبق لاس ود زا اصخش هک اجنآ زا
 دای يدیفم رایسب دراوم و هدرک كرد ار روشک نیا يداصتقا و یگنهرف ،یعامتجا ياضف رتهب و کیدزن زا ات دوب مهارف ياهژیو تصرف

 نیا رد ییازس هب ریثات زین یموب مدرم هناخ رد زور دنچ يارب ندش نامهم و هرود نیا رد روشک نیا زا اتسور و رهش 10 ندید .مریگب
 .تشاد رما

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 رتهب ندناسانش تصرف نینچمه و لماعت و هدهاشم قیرط زا فلتخم ياهگنهرف يریگدای تصرف ،نم يارب هرود نیا یلصا درواتسد
 .تسا هدوب ناهج طاقن رگید نایوجشناد هب ناریا روشک و فیرش هاگشناد

 

 
 

 



 اهتصرف و تاداهنشیپ ،يدنب عمج
 

 یگرزب ياهتصرف و دراد هارمه هب يرایسب تایبرجت ،تشاد هک یگرزب ياهشلاچ و رایسب ياهیتخس رانک رد هرود نیا عومجم رد
 و دناسانشب رتهب یللملا نیب عماجم رد ار دوخ فیرش هاگشناد ات تسا یبوخ تصرف نینچمه .دهدیم رارق نایوجشناد رایتخا رد
  .دراذگب شیامن هب اهروشک ریاس یهاگشناد عماجم رد ار ناریا زا يرتهتسجرب و رتهب هرهچ ،هاگشناد یعامتجا تیلوئسم کی ناونعب

  نآ هب طوبرم ياهتخاسریز دوبهب نینچمه و هدش هداتسرف نایوجشناد حیحص باختنا و نایوجشناد همه يزاس هاگآ ،اتسار نیا رد
 رد و يدورو نایوجشناد هب روشورب نداد و رانیمس يرازگرب - وجشناد لدابت همانرب باختنا و تساوخرد نیالنآ هناماس یحارط دننام(
 هتشاد ،نایوجشناد رتالاب هزیگنا نینچمه و نآ درکلمع تیفیک دوبهب و هاگشناد تفرشیپ هب يرایسب کمک دناوت یم )...و لیصحت لاح
 یگدنریگدای دناوتیم زین نایوجشناد و هاگشناد نیلوئسم هب هتشگزاب نایوجشناد زا تایبرجت لدابت ياضف و رتسب داجیا نینچمه .دشاب
 هدنیآ رد هاگشناد نایوجشناد و نیلوئسم تمه هب تسا دیما .دروآ ناغمرا هب یبوخ تفرشیپ و يروآون و هدیشخب تعرس ار هاگشناد
 .میشاب ایند یهاگشناد عماوج رد نآ رتشیب ششخرد و فیرش هاگشناد ریگمشچ تفرشیپ دهاش کیدزن

 

 

 نایاپ


