
 

 دانشگاه سابانجی
 

ی آموزش تحقیقی و تمرکز بر روی افراد است؛ دانشگاهی با انتخاب آزاد های پیشرو در زمینهتأسیس گردیده است، یکی از دانشگاه 1996دانشگاه سابانجی که در سال 
زمینه تبدیل شده است؛ با استفاده از مدل  نیالمللی در ابه مرجع بین دانشگاه ما، ی عظیمتتحقیقاهای پروژهبا . است ای و دانشگاهی با تأثیرگذاری در سطح جهانیرشته

ی خود در مجموع دانشگاه سابانجی در سه دانشکده. پژوهان به صورت کامالً آزادانه حق انتخاب موارد آموزشی خود را دارندما که در آن دانش یآموزشی نوآورانه
ی های تخصصی تکمیلی و امکان تحصیل در دو رشتهدر مقطع دکترا و همچنین دوره 12 لیسانس ودر مقطع فوق 25ی آموزشی در مقطع لیسانس، برنامه 13دارای 

 .زمان را نیز دارا استمتفاوت هم

 
 هابندیرتبه

 
 ینی انتخاب شده استی نوآوری و کارآفربرترین دانشگاه ترکیه در زمینه 2016های نوآورانه و کارآفرین ترکیه در سال بندی دانشگاهدر رتبه



 در  18ی رتبهBRIC  2017و در اقتصادهای نوظهور در سال



 2015های کوچک جهان در سال در بهترین دانشگاه 10ی رتبه



 2016در سال  50زیر  100بندی در رتبه 52ی رتبه



 بندی در رتبه 14ی رتبهQC  2016-2015کشورهای در حال رشد اروپا و آسیای مرکزی در سال



 2015های آسیایی سال بندی دانشگاهدر رتبه 39ی رتبه



 های جهانیبندی دانشگاهدر رتبه 400-350ی بین رتبه



  بندی دانشگاه برتر در رتبه 450در بینQS جهانی

 
 نکات مهم و برجسته

 
 ها به زبان انگلیسیتمام برنامه



  المللیدانشجوی بین 700التحصیل، بیش از فارغ 7000دانشجو، بیش از  4000بیش از



 المللیی تحصیلی برای دانشجویان بینهزینههای کمکپروژه



  ملیت مختلف دانشجویی 70بیش از



  دانشجو-علمیهیئت 14به  1نسبت



 269 (اندعلمی دکتری خود را از دانشگاه در سطح جهانی کسب کردهدرصد از اعضای هیئت 83)علمی اعضای هیئت



  نوآورانهآموزش



  های تبادل دانشجوبا برنامه( اروپا، شمال امریکا و آسیا و غیره)فرصت تحصیل در خارج



 امکان اقامت در داخل دانشگاه



  2000انتشارات علمی و فنی از سال  3000بیش از



  ~500000  علمیهای تحقیقاتی فعال برای هر عضو هیئتبودجهلیر ترک



  علمیتحقیقاتی فعال به نسبت هر عضو هیئتهای پروژه 1:17نرخ



 دانشگاه و صنعت یمثال منحصر به فردی از همکار -های کامپوزیت آوریمرکز فن



 118  ،اختراع ثبت شده 32ی ثبت اختراع و برنامه 61اختراع ارائه شده



 20 آوری نمونه در شرکت فنInovent - و صندوق بذر در ترکیهشتاب دهنده / فناوری  یسازیاولین شرکت تجار

 
 



 همراکز مربوط

 
 های نانو فناوری در دانشگاه سابانجی مرکز پژوهش(SU-NUM)



 های استانبولمرکز سیاست



 وهوا استانبول المللی انرژی و آبمرکز بین(IICEC)



  قطب علمی در امور مالی(CEF)



 مرکز تحقیقات و مطالعات جنسیتی و زنان



 داده وتحلیلقطب علمی تجزیه

 
 انجمن تحقیقات

 
 TUSIAD-انجمن رقابتی دانشگاه سابانجی



 انجمن مدیریت سازمانی ترکیه

 
 های تابستانیبرنامه

 
 ی تابستانی سابانجیهای برنامهکالس



 های تابستانی هاروارد در سابانجیکالس



 فرهنگ و زبان مدرن ترکی

 

 

 
 
 

 



 

 

 

   

 تحصیالت تکمیلیهای رشته  های مقطع کارشناسیرشته

 ی مدیریتدانشکده  ی مدیریتدانشکده

 [کارشناسی ارشد]مالی   مدیریت

  MBA  اجرایی- EMBA [کارشناسی ارشد] 

 [کارشناسی ارشد] MBA-وکار مدیریت کسب  هامیان رشته

 [کارشناسی ارشد]ای حرفه MBA  وکاروتحلیل کسبی تجزیهمیان رشته

 [کارشناسی ارشد]وکار وتحلیل کسبتجزیه  ی کارآفرینیمیان رشته

 [دکترا]مدیریت   ی مالیمیان رشته

 دانشکده مهندسی و علوم طبیعی  دانشکده مهندسی و علوم طبیعی

 [کارشناسی ارشد و دکترا]علوم کامپیوتر و مهندسی   علوم کامپیوتر و مهندسی
 [کارشناسی ارشد و دکترا]شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی زیست  شناسی مولکولی، ژنتیک وزیست

 [کارشناسی ارشد و دکترا]مهندسی الکترونیک   مهندسی زیستی

 [کارشناسی ارشد و دکترا]مهندسی صنایع   مهندسی الکترونیک

 [علوم مواد و مهندسی نانو ]کارشناسی ارشد و دکترا  مهندسی صنایع

 [کارشناسی ارشد و دکترا]ریاضیات   مهندسی نانوعلوم مواد و 

 [کارشناسی ارشد و دکترا]مهندسی مکاترونیک   مهندسی مکاترونیک

 [کارشناسی ارشد و دکترا]فیزیک   

 [کارشناسی ارشد و دکترا]مهندسی ساخت و تولید   هامیان رشته

   فیزیک

 ایهای حرفهرشته  شیمی

 [کارشناسی ارشد]آوری اطالعات فن  ریاضیات

 [کارشناسی ارشد]آوری و مدیریت انرژی فن  انرژی

 [کارشناسی ارشد]وتحلیل داده تجزیه  

   دانشکده هنر و علوم اجتماعی

 دانشکده هنر و علوم اجتماعی  علم اقتصاد

 [کارشناسی ارشد]مطالعات اروپا   هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری

 [کارشناسی ارشد و دکترا]اقتصاد   مطالعات فرهنگی

 هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری  علوم سیاسی

 [کارشناسی ارشد]مطالعات فرهنگی   المللیمطالعات بین

 [کارشناسی ارشد و دکترا]علوم سیاسی   روانشناسی

 [کارشناسی ارشد و دکترا]تاریخ   

 [کارشناسی ارشد]مطالعات ترکی   هامیان رشته

 [کارشناسی ارشد]وفصل وتحلیل منازعه و حلتجزیه  تئوری هنر و نقد

   فلسفه

   مطالعات جنسیتی

   روانشناسی

   

http://conf.sabanciuniv.edu/


 

 نامپذیرش و ثبتدرخواست 
 

 درخواست کارشناسی
 

های لیسانس در دانشگاه سابانجی با توجه به مدارک شرح داده شده در زیر اقدام به درخواست توانند برای دورهالمللی میدانشجویان بین
 .پذیرش نمایند

 

 (abanciuniv.edu/ApplyNowhttp://iro.s)فرم آنالین دوره در آدرس اینترنتی  .1
 

مدارک مورد قبول از طرف دانشگاه /هافتوکپی از نتیجه آزمون .2
(http://iro.sabanciuniv.edu/en/students/admission) 

 

د، های ترکی استانبولی و یا انگلیسی باش)اگر مدارک به غیر از زبان رستانیدر صورت موجود بودن، فتوکپی از دیپلم دب .3
 (ی رسمی نیز ارائه گرددباید ترجمه

 
شده و از طرف مقامات مسئول دبیرستان های گذرانده شده در آن مشخصریزنمرات رسمی ارائه شده از دبیرستان که تمامی درس .4

 .مهر و تائید گردیده باشد
 

و  PTEتافل، )ی مدارک آزمون زبان مورد قبول از طرف دانشگاه سابانجی در صورتی که در قبالً شرکت کرده باشید ارائه .5
 (مانند آن

 
 ی آکادمیکی توصیهنامه .6

 
 های مهمتاریخ

 
 2017فوریه  1 - 2016دسامبر  19: پذیرش یدورهاولین تاریخ 

 
 2017آگوست  1: پذیرش آخرین روز

 
 سپتامبر: المللیدانشگاه برای دانشجویان بیننام ثبت

 
 درخواست پذیرش تحصیالت تکمیلی

 
های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه سابانجی با توجه به مدارک شرح داده شده در زیر توانند برای دورهالمللی میدانشجویان بین

 .اقدام به درخواست پذیرش نمایند
 

 https://admission.sabanciuniv.edu/suwebadmفرم درخواست آنالین  .1
 

 (و غیره GMAT ،GRE ،GAT ،ALES)نتیجه آزمون سراسری ورود به تحصیالت تکمیلی   .2
 

 (و مانند آن PTEتافل، )ی مدارک آزمون زبان مورد قبول از طرف دانشگاه سابانجی ارائه .3
 

 ریزنمرات رسمی آکادمیک .4
 

 نامهدو توصیه .5
 

 ی هدفبیانیه .6
 

 رزومه .7
 

 عکس .8
 

 (در صورت موجود بودن)ها ی نوشتهنمونه/ نمونه کارها  .9
 
 
 
 

 

http://iro.sabanciuniv.edu/ApplyNow
http://iro.sabanciuniv.edu/en/students/admission
https://admission.sabanciuniv.edu/suwebadm


 

 ی تحصیالت تکمیلیهای مهم دورهتاریخ 
 

 ی مدیریتدورهدانشکده تحصیالت تکمیلی 
 
 

 دورهنام 

کارشناسی ارشد  
   دکترا اجرایی ایحرفه MBA کارشناسی ارشد در در

  MBA MBA  مالی تجارت   
      وتحلیلتجزیه   
         

 

  درخواستمهلت   :مهلت درخواستآخرین مهلت شروع مهلت شروع مهلت شروع مهلت شروع مهلت شروع

 - 15ژانویه  درخواست درخواست درخواست درخواست درخواست   

 6ژوئن  2017 : : : : :   

  28آپریل  28آپریل  21آپریل  3مارس  2017 2017ژوئن    

     2017 2017 2017  

     آخرین آخرین   

  آخرین آخرین آخرین :مهلت :مهلت   

  :مهلت :مهلت :مهلت 2017ژوئن  9 2017ژوئیه    

  2017ژوئیه  7 2017ژوئیه  7 2017ژوئن  9     

       
         

 

  تاریخ شروع  سپتامبر آگوست سپتامبر سپتامبر سپتامبر سپتامبر
         

 

 

 های تحصیالت تکمیلی دانشکده هنر و علوم اجتماعیدوره
 

 ی کارشناسی ارشد زبان ترکیدوره اقتصادی کارشناسی ارشد دوره های ارشد و دکترادوره همه دوره نام

    
    

 :اوایل مهلت درخواست :مهلت درخواست اولین :مهلت درخواستآخرین درخواست مهلت

 3فوریه  2017 3فوریه  2017 31مه  2017 

 :مهلت درخواستآخرین :مهلت درخواستآخرین  

 31مه  2017 31مه  2017  
    

 سپتامبر سپتامبر سپتامبر تاریخ شروع
    

 

 

 های تحصیالت تکمیلیدانشکده مهندسی و علوم طبیعی دوره
 

 دوره
های کارشناسی تمامی دوره

 با)ارشد 
کارشناسی ارشد دوره 
 فناوری اطالعات های انرژیآوریفن وتحلیل دادهتجزیه

 های کارشناسی ارشددوره مدیریت  های دکترادوره و( نامهپایان نام
  های کارشناسی ارشددوره   

    

     

 :درخواست مهلت اولین زمان :درخواست مهلت اولین زمان :درخواست مهلت اولین زمان :پاییزی مهلتآخرین درخواست

 2017ژانویه ژوئن  2017ژانویه ژوئن  2017ژانویه ژوئن  12مه  2017 مهلت

 :درخواستمهلت آخرین زمان  :درخواست مهلت زمان آخرین :درخواست مهلت آخرین زمان :مهلت بهارآخرین 

 2017آگوست  2017آگوست  2017آگوست  نوامبر 
     

 سپتامبر سپتامبر سپتامبر فوریه/ سپتامبر  تاریخ شروع
     

 



 

 زمان دورهمدت
 

 ی مدیریتدانشکده
 

 

 نام دوره
  

 مدت دوره
 

    
      

 ترم 8  کارشناسی مدیریت 
    

 
ار وکوتحلیل کسبکارشناسی ارشد در تجزیه

(MScBA)  4 ترم 

    (نامهبا پایان) 
    

 
بدون )کارشناسی ارشد در امور مالی 

 ترم 2  (نامهپایان
    

 MBA ترم 2  (نامهبدون پایان)وقت تمام 
    

 MBA ترم 2  (نامهبدون پایان)ای حرفه 
    

 MBA  ترم 2  (نامهبدون پایان)اجرایی 
    

 (با مدرک کارشناسی ارشد)ترم  8  یدکترا 

 (با مدرک کارشناسی)ترم  10  مدیریت 
      

 

 

 دانشکده هنر و علوم اجتماعی
 

 طول مدت دوره نام دوره
  

 ترم 8 های مقطع کارشناسیرشته

 ترم 4 (نامهپایانبا )کارشناسی ارشد  -مطالعات اروپا 

 ترم 2 (نامهکارشناسی ارشد )بدون پایان -مطالعات اروپا 

 ترم 4 (نامهبا پایان)کارشناسی ارشد  -اقتصاد 

 ترم 2 (نامهبدون پایان)کارشناسی ارشد  -اقتصاد 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -اقتصاد 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -اقتصاد 

 ترم 4 (نامه)با پایان یکارشناس -هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری 

 ترم 2 (نامهکارشناسی ارشد )بدون پایان -هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری 

 ترم 4 (نامهکارشناسی ارشد )با پایان -مطالعات فرهنگی 

 ترم 2 (نامهکارشناسی ارشد )بدون پایان -مطالعات فرهنگی 

 ترم 4 (نامهبا پایان)کارشناسی ارشد  -علوم سیاسی 

 ترم 2 (نامهبدون پایان)کارشناسی ارشد  -علوم سیاسی 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -علوم سیاسی 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -علوم سیاسی 

 ترم 2 (نامهکارشناسی ارشد )بدون پایان -تاریخ 

 ترم 4 (نامهکارشناسی ارشد )با پایان -تاریخ 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -تاریخ 

 ترم 4 (نامهکارشناسی ارشد )با پایان -مطالعات ترکی 

 ترم 2 (نامهبدون پایان)کارشناسی ارشد  -مطالعات ترکی 

 ترم 2 (نامهبدون پایان)کارشناسی ارشد  -الملل روابط بین

 ترم 4 (نامهبا پایان)کارشناسی ارشد  -وفصل آن وتحلیل منازعه و حلتجزیه

 ترم 2 (نامهکارشناسی ارشد )بدون پایان -وفصل آن وتحلیل منازعه و حلتجزیه

 
 



 

 دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
 

 
 دورهنام 

 زمانمدت
 

   دوره

 ترم 8 های مقطع کارشناسیرشته

 ترم 4 نامهکارشناسی ارشد با پایان -علوم کامپیوتر و مهندسی 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -علوم کامپیوتر و مهندسی 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -علوم کامپیوتر و مهندسی 

 ترم 4 نامهکارشناسی با پایان -شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی زیست

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی زیست

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی زیست

 ترم 4 نامهارشد با پایان کارشناسی -مهندسی الکترونیک 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -مهندسی الکترونیک 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -مهندسی الکترونیک 

 ترم 4 نامهکارشناسی ارشد با پایان -مهندسی صنایع 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -مهندسی صنایع 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -مهندسی صنایع 

 ترم 4 (نامهبا پایان)کارشناسی ارشد  -علوم مواد و مهندسی نانو 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -علوم مواد و مهندسی نانو 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -علوم مواد و مهندسی نانو 

 ترم 4 (نامهبا پایان)کارشناسی ارشد  -ریاضیات 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -ریاضیات 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -ریاضیات 

 ترم 4 (نامهکارشناسی ارشد )با پایان -مهندسی مکاترونیک 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -مهندسی مکاترونیک 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -مهندسی مکاترونیک 

 ترم 4 نامهکارشناسی ارشد با پایان -فیزیک 

 ترم 2 نامهکارشناسی ارشد بدون پایان -فیزیک 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -فیزیک 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -فیزیک 

 ترم 4 (نامهبا پایان)کارشناسی ارشد  -مهندسی ساخت 

 ترم 2 (نامهبدون پایان)کارشناسی ارشد  -مهندسی ساخت 

 ترم 8 (با مدرک کارشناسی ارشد)دکترا  -مهندسی ساخت 

 ترم 10 (با مدرک کارشناسی)دکترا  -مهندسی ساخت 

 ترم 4 علوم کامپیوتر و مهندسی

 ترم 8 دکترا -علوم کامپیوتر و مهندسی 

 ترم 4 شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستیزیست

 ترم 8 دکتر -شناسی مولکولی، ژنتیک و مهندسی زیستی زیست

 ترم 4 مهندسی الکترونیک

 ترم 8 دکترا -مهندسی الکترونیک 

 ترم 2 نامهکارشناسی ارشد بدون پایان -فناوری اطالعات 

 ترم 2 نامهکارشناسی ارشد بدون پایان -آوری و مدیریت انرژی فن

 ترم 4 نامهکارشناسی ارشد با پایان -آوری و مدیریت انرژی فن

 ترم 2 نامهکارشناسی ارشد بدون پایان -وتحلیل داده تجزیه

 

 

 

 



 

 شهریه
 

 های مقطع کارشناسیشهریه دوره

   های مقطع کارشناسیتمامی رشته 
دالر  18.000

  آمریکا
      

  مانده شهریهباقی بورس تحصیلی 
      

     شهریه 100٪ 

  دالر آمریکا 0    
      

     شهریه 75٪ 

  **هزینه خوابگاه + دالر آمریکا  4.500  
      

     شهریه 50٪ 

  **هزینه خوابگاه + دالر آمریکا  9.000  
      

     شهریه 25٪ 

  **هزینه خوابگاه + دالر آمریکا  13.500  
      

     (نفره 4برای اتاق )اسکان رایگان  

    
دالر  18.000

  آمریکا
      

  های کارشناسی ارشدشهریه دوره 
      

 

 دوره
  

 شهریه
 

    

      
      

  دالر آمریکا 18.000   های کارشناسی ارشد مهندسی و علوم طبیعیتمام برنامه

  در سال    
     

  دالر آمریکا 18.000   مقطع کارشناسی ارشد های هنر و علوم اجتماعیتمامی دوره

  در سال    
     

MBA   15000 دالر آمریکا  

  برنامه کامل    
     

MBA دالر آمریکا 16.000   ایحرفه  

  برنامه کامل    
     

  دالر آمریکا 11.000   کارشناسی ارشد در امور مالی

  برنامه کامل    
     

  دالر آمریکا 18.000   های دکترادورهتمامی 

  در سال    
      

 

 
 



 

 های زندگیهزینه
 

. نفره زندگی کنند 4نفره یا اتاق  2توانند در یک اتاق دانشجویان مقطع کارشناسی می. توانند در محوطه دانشگاه زندگی کننددانشجویان می
ها به صورت ساالنه به شکل زیر های خوابگاههزینه. نفره و یا اتاق یک نفره زندگی کنند 2توانند در یک اتاق دانشجویان تحصیالت تکمیلی می

 .دالر در سال خواهد بود 4000-3000ونقل در حدود های زندگی مانند کتاب، غذا، حملسایر هزینه. است
 

 هزینه ساالنه نوع خوابگاه
  

 دالر آمریکا 2500 نفره 4اتاق 
  

 دالر آمریکا 3500 نفره 2اتاق 
  

 دالر آمریکا 4500 اتاق تک نفره
  

 

 

 

 های کتابهزینه
 

 هزینه ساالنه هاکتاب

  

 دالر آمریکا 250-200 دوره نوع بسته به

  

  های غذاهزینه

  

 ساالنههزینه  های غذاهزینه

  

 دالر آمریکا 1500 -1000 کافه اصلی داخل دانشگاه

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما
 

 ترکیه/ استانبول  34956توزال  -ی اورتا المللی دانشگاه سابانجی؛ محلهدفتر روابط بین
 902164839100:ی تلفنشماره    iro.sabanciuniv.edu: سایتبو      iro-crm@sabanciuniv.edu :ایمیل 

 


