دانشگاه سابانجی
دانشگاه سابانجی که در سال  1996تأسیس گردیده است ،یکی از دانشگاههای پیشرو در زمینهی آموزش تحقیقی و تمرکز بر روی افراد است؛ دانشگاهی با انتخاب آزاد
رشتهای و دانشگاهی با تأثیرگذاری در سطح جهانی است .با پروژههای تحقیقاتی عظیم ،دانشگاه ما به مرجع بینالمللی در این زمینه تبدیل شده است؛ با استفاده از مدل
آموزشی نوآورانهی ما که در آن دانشپژوهان به صورت کامالً آزادانه حق انتخاب موارد آموزشی خود را دارند .دانشگاه سابانجی در سه دانشکدهی خود در مجموع
دارای  13برنامهی آموزشی در مقطع لیسانس 25 ،در مقطع فوقلیسانس و  12در مقطع دکترا و همچنین دوره های تخصصی تکمیلی و امکان تحصیل در دو رشتهی
متفاوت همزمان را نیز دارا است.
رتبهبندیها











در رتبهبندی دانشگاههای نوآورانه و کارآفرین ترکیه در سال  2016برترین دانشگاه ترکیه در زمینهی نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است 



رتبهی  18در  BRICو در اقتصادهای نوظهور در سال  2017



رتبهی  10در بهترین دانشگاههای کوچک جهان در سال  2015



رتبهی  52در رتبهبندی  100زیر  50در سال  2016



رتبهی  14در رتبهبندی  QCکشورهای در حال رشد اروپا و آسیای مرکزی در سال  2016-2015



رتبهی  39در رتبهبندی دانشگاههای آسیایی سال  2015



رتبهی بین  400-350در رتبهبندی دانشگاههای جهانی 



در بین  450دانشگاه برتر در رتبهبندی  QSجهانی 

نکات مهم و برجسته















تمام برنامهها به زبان انگلیسی 



بیش از  4000دانشجو ،بیش از  7000فارغالتحصیل ،بیش از  700دانشجوی بینالمللی 



پروژههای کمکهزینهی تحصیلی برای دانشجویان بینالمللی 



بیش از  70ملیت مختلف دانشجویی 



نسبت  1به  14هیئتعلمی-دانشجو 



 269اعضای هیئتعلمی ( 83درصد از اعضای هیئتعلمی دکتری خود را از دانشگاه در سطح جهانی کسب کردهاند) 



آموزش نوآورانه 



فرصت تحصیل در خارج (اروپا ،شمال امریکا و آسیا و غیره) با برنامههای تبادل دانشجو 



امکان اقامت در داخل دانشگاه 



بیش از  3000انتشارات علمی و فنی از سال  2000



~  500000لیر ترک بودجههای تحقیقاتی فعال برای هر عضو هیئتعلمی 



نرخ  1:17پروژههای تحقیقاتی فعال به نسبت هر عضو هیئتعلمی 



مرکز فنآوریهای کامپوزیت  -مثال منحصر به فردی از همکاری دانشگاه و صنعت 



 118اختراع ارائه شده 61 ،برنامهی ثبت اختراع و  32اختراع ثبت شده 



 20شرکت فنآوری نمونه در  - Inoventاولین شرکت تجاریسازی فناوری  /شتاب دهنده و صندوق بذر در ترکیه 






مراکز مربوطه









مرکز پژوهشهای نانو فناوری در دانشگاه سابانجی ( )SU-NUM



مرکز سیاستهای استانبول 



مرکز بینالمللی انرژی و آبوهوا استانبول ( )IICEC



قطب علمی در امور مالی ( )CEF



مرکز تحقیقات و مطالعات جنسیتی و زنان 



قطب علمی تجزیهوتحلیل داده 

انجمن تحقیقات





-TUSIADانجمن رقابتی دانشگاه سابانجی 



انجمن مدیریت سازمانی ترکیه 

برنامههای تابستانی





کالسهای برنامهی تابستانی سابانجی 



کالسهای تابستانی هاروارد در سابانجی 



فرهنگ و زبان مدرن ترکی 



رشتههای مقطع کارشناسی
دانشکدهی مدیریت
مدیریت
میان رشتهها
میان رشتهی تجزیهوتحلیل کسبوکار
میان رشتهی کارآفرینی
میان رشتهی مالی
دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
علوم کامپیوتر و مهندسی
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و
مهندسی زیستی
مهندسی الکترونیک
مهندسی صنایع
علوم مواد و مهندسی نانو
مهندسی مکاترونیک
میان رشتهها
فیزیک
شیمی
ریاضیات
انرژی
دانشکده هنر و علوم اجتماعی
علم اقتصاد
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری
مطالعات فرهنگی
علوم سیاسی
مطالعات بینالمللی
روانشناسی
میان رشتهها
تئوری هنر و نقد
فلسفه
مطالعات جنسیتی
روانشناسی

رشتههای تحصیالت تکمیلی
دانشکدهی مدیریت
مالی [کارشناسی ارشد]
 MBAاجرایی [ EMBA -کارشناسی ارشد]
مدیریت کسبوکار [ MBA-کارشناسی ارشد]
 MBAحرفهای [کارشناسی ارشد]
تجزیهوتحلیل کسبوکار [کارشناسی ارشد]
مدیریت [دکترا]
دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
علوم کامپیوتر و مهندسی [کارشناسی ارشد و دکترا]
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و مهندسی زیستی [کارشناسی ارشد و دکترا]
مهندسی الکترونیک [کارشناسی ارشد و دکترا]
مهندسی صنایع [کارشناسی ارشد و دکترا]
علوم مواد و مهندسی نانو [کارشناسی ارشد و دکترا]
ریاضیات [کارشناسی ارشد و دکترا]
مهندسی مکاترونیک [کارشناسی ارشد و دکترا]
فیزیک [کارشناسی ارشد و دکترا]
مهندسی ساخت و تولید [کارشناسی ارشد و دکترا]
رشتههای حرفهای
فنآوری اطالعات [کارشناسی ارشد]
فنآوری و مدیریت انرژی [کارشناسی ارشد]
تجزیهوتحلیل داده [کارشناسی ارشد]
دانشکده هنر و علوم اجتماعی
مطالعات اروپا [کارشناسی ارشد]
اقتصاد [کارشناسی ارشد و دکترا]
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری
مطالعات فرهنگی [کارشناسی ارشد]
علوم سیاسی [کارشناسی ارشد و دکترا]
تاریخ [کارشناسی ارشد و دکترا]
مطالعات ترکی [کارشناسی ارشد]
تجزیهوتحلیل منازعه و حلوفصل [کارشناسی ارشد]

درخواست پذیرش و ثبتنام
درخواست کارشناسی
دانشجویان بینالمللی میتوانند برای دورههای لیسانس در دانشگاه سابانجی با توجه به مدارک شرح داده شده در زیر اقدام به درخواست
پذیرش نمایند.
.1
.2

فرم آنالین دوره در آدرس اینترنتی ()http://iro.sabanciuniv.edu/ApplyNow
فتوکپی از نتیجه آزمونها/مدارک مورد قبول از طرف
()http://iro.sabanciuniv.edu/en/students/admission

دانشگاه

 .3در صورت موجود بودن ،فتوکپی از دیپلم دبیرستان (اگر مدارک به غیر از زبانهای ترکی استانبولی و یا انگلیسی باشد،
باید ترجمهی رسمی نیز ارائه گردد)
.4

ریزنمرات رسمی ارائه شده از دبیرستان که تمامی درسهای گذرانده شده در آن مشخصشده و از طرف مقامات مسئول دبیرستان
مهر و تائید گردیده باشد.

.5

ارائهی مدارک آزمون زبان مورد قبول از طرف دانشگاه سابانجی در صورتی که در قبالً شرکت کرده باشید (تافل PTE ،و
مانند آن)

 .6نامهی توصیهی آکادمیک
تاریخهای مهم
اولین تاریخ دورهی پذیرش 19 :دسامبر  1 - 2016فوریه 2017
آخرین روز پذیرش 1 :آگوست 2017
ثبتنام دانشگاه برای دانشجویان بینالمللی :سپتامبر

درخواست پذیرش تحصیالت تکمیلی
دانشجویان بینالمللی میتوانند برای دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاه سابانجی با توجه به مدارک شرح داده شده در زیر
اقدام به درخواست پذیرش نمایند.
 .1فرم درخواست آنالین https://admission.sabanciuniv.edu/suwebadm
.2

نتیجه آزمون سراسری ورود به تحصیالت تکمیلی ( ALES ،GAT ،GRE ،GMATو غیره)

 .3ارائهی مدارک آزمون زبان مورد قبول از طرف دانشگاه سابانجی (تافل PTE ،و مانند آن)
 .4ریزنمرات رسمی آکادمیک
 .5دو توصیهنامه
 .6بیانیهی هدف
 .7رزومه
 .8عکس
 .9نمونه کارها  /نمونهی نوشتهها (در صورت موجود بودن)

تاریخهای مهم دورهی تحصیالت تکمیلی
دانشکده تحصیالت تکمیلی دورهی مدیریت
نام دوره

مهلت درخواست

تاریخ شروع

کارشناسی ارشد
در
تجارت
تجزیهوتحلیل

کارشناسی ارشد در
مالی

MBA

حرفهای
MBA

اجرایی
MBA

دکترا

شروع مهلت
درخواست
:
ژوئن 2017

شروع مهلت
درخواست
:
 2017مارس 3

شروع مهلت
درخواست
:
آپریل 21
2017

شروع مهلت
درخواست
:
آپریل 28
2017

شروع مهلت
درخواست
:
آپریل 28
2017

آخرینمهلت درخواست:
ژانویه - 15
 2017ژوئن 6

آخرین
مهلت:
ژوئیه 2017

آخرین
مهلت:
 9ژوئن 2017

سپتامبر

سپتامبر

آخرین
آخرین
آخرین
مهلت:
مهلت:
مهلت:
 9ژوئن  7 2017ژوئیه  7 2017ژوئیه 2017

سپتامبر

سپتامبر

سپتامبر

آگوست

دورههای تحصیالت تکمیلی دانشکده هنر و علوم اجتماعی
نام دوره

همه دورههای ارشد و دکترا

مهلت درخواست

آخرینمهلت درخواست:
 2017مه 31

تاریخ شروع

سپتامبر

دورهی کارشناسی ارشد زبان ترکی

دورهی کارشناسی ارشد اقتصاد

اولین مهلت درخواست:
 2017فوریه 3

اوایل مهلت درخواست:
 2017فوریه 3

آخرینمهلت درخواست:
 2017مه 31

آخرینمهلت درخواست:
 2017مه 31

سپتامبر

سپتامبر

دانشکده مهندسی و علوم طبیعی دورههای تحصیالت تکمیلی
دوره
نام

تمامی دورههای کارشناسی دوره کارشناسی ارشد
تجزیهوتحلیل داده
ارشد (با
پایاننامه) و دورههای دکترا

فنآوریهای انرژی
مدیریت

فناوری اطالعات
دورههای کارشناسی ارشد

دورههای کارشناسی ارشد

درخواست
مهلت

تاریخ شروع

آخرینمهلت پاییزی:
 2017مه 12

اولین زمان مهلت درخواست :اولین زمان مهلت درخواست :اولین زمان مهلت درخواست:
ژانویه ژوئن 2017
ژانویه ژوئن 2017
ژانویه ژوئن 2017

آخرینمهلت بهار:
نوامبر

آخرین زمان مهلت درخواست :آخرین زمان مهلت درخواست :آخرین زمان مهلت درخواست:
آگوست 2017
آگوست 2017
آگوست 2017

سپتامبر  /فوریه

سپتامبر

سپتامبر

سپتامبر

مدتزمان دوره
دانشکدهی مدیریت
مدت دوره

نام دوره
کارشناسی مدیریت

 8ترم

کارشناسی ارشد در تجزیهوتحلیل کسبوکار
()MScBA
(با پایاننامه)

 4ترم

کارشناسی ارشد در امور مالی (بدون
پایاننامه)

 2ترم

 MBAتماموقت (بدون پایاننامه)

 2ترم

 MBAحرفهای (بدون پایاننامه)

 2ترم

 MBAاجرایی (بدون پایاننامه)

 2ترم
 8ترم (با مدرک کارشناسی ارشد)
 10ترم (با مدرک کارشناسی)

دکترای
مدیریت

دانشکده هنر و علوم اجتماعی
نام دوره
رشتههای مقطع کارشناسی
مطالعات اروپا  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
مطالعات اروپا  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
اقتصاد  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
اقتصاد  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
اقتصاد  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
اقتصاد  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری  -کارشناسی (با پایاننامه)
هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصری  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
مطالعات فرهنگی  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
مطالعات فرهنگی  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
علوم سیاسی  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
علوم سیاسی  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
علوم سیاسی  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
علوم سیاسی  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
تاریخ  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
تاریخ  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
تاریخ  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
مطالعات ترکی  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
مطالعات ترکی  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
روابط بینالملل  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
تجزیهوتحلیل منازعه و حلوفصل آن  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
تجزیهوتحلیل منازعه و حلوفصل آن  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)

طول مدت دوره
 8ترم
 4ترم
 2ترم
 4ترم
 2ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 2ترم
 4ترم
 2ترم
 4ترم
 2ترم
 8ترم
 10ترم
 2ترم
 4ترم
 8ترم
 4ترم
 2ترم
 2ترم
 4ترم
 2ترم

دانشکده مهندسی و علوم طبیعی
نام دوره
رشتههای مقطع کارشناسی
علوم کامپیوتر و مهندسی  -کارشناسی ارشد با پایاننامه
علوم کامپیوتر و مهندسی  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
علوم کامپیوتر و مهندسی  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و مهندسی زیستی  -کارشناسی با پایاننامه
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و مهندسی زیستی  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و مهندسی زیستی  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
مهندسی الکترونیک  -کارشناسی ارشد با پایاننامه
مهندسی الکترونیک  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
مهندسی الکترونیک  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
مهندسی صنایع  -کارشناسی ارشد با پایاننامه
مهندسی صنایع  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
مهندسی صنایع  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
علوم مواد و مهندسی نانو  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
علوم مواد و مهندسی نانو  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
علوم مواد و مهندسی نانو  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
ریاضیات  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
ریاضیات  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
ریاضیات  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
مهندسی مکاترونیک  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
مهندسی مکاترونیک  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
مهندسی مکاترونیک  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
فیزیک  -کارشناسی ارشد با پایاننامه
فیزیک  -کارشناسی ارشد بدون پایاننامه
فیزیک  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
فیزیک  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
مهندسی ساخت  -کارشناسی ارشد (با پایاننامه)
مهندسی ساخت  -کارشناسی ارشد (بدون پایاننامه)
مهندسی ساخت  -دکترا (با مدرک کارشناسی ارشد)
مهندسی ساخت  -دکترا (با مدرک کارشناسی)
علوم کامپیوتر و مهندسی
علوم کامپیوتر و مهندسی  -دکترا
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و مهندسی زیستی
زیستشناسی مولکولی ،ژنتیک و مهندسی زیستی  -دکتر
مهندسی الکترونیک
مهندسی الکترونیک  -دکترا
فناوری اطالعات  -کارشناسی ارشد بدون پایاننامه
فنآوری و مدیریت انرژی  -کارشناسی ارشد بدون پایاننامه
فنآوری و مدیریت انرژی  -کارشناسی ارشد با پایاننامه
تجزیهوتحلیل داده  -کارشناسی ارشد بدون پایاننامه

مدتزمان
دوره
 8ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 2ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 2ترم
 8ترم
 10ترم
 4ترم
 8ترم
 4ترم
 8ترم
 4ترم
 8ترم
 2ترم
 2ترم
 4ترم
 2ترم

شهریه
شهریه دورههای مقطع کارشناسی
تمامی رشتههای مقطع کارشناسی

 18.000دالر
آمریکا

بورس تحصیلی

باقیمانده شهریه

 ٪100شهریه
 0دالر آمریکا
 ٪75شهریه
 4.500دالر آمریکا  +هزینه خوابگاه **
 ٪50شهریه
 9.000دالر آمریکا  +هزینه خوابگاه **
 ٪25شهریه
 13.500دالر آمریکا  +هزینه خوابگاه **
اسکان رایگان (برای اتاق  4نفره)
 18.000دالر
آمریکا
شهریه دورههای کارشناسی ارشد
دوره

شهریه

تمام برنامههای کارشناسی ارشد مهندسی و علوم طبیعی

 18.000دالر آمریکا
در سال

تمامی دورههای هنر و علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد

 18.000دالر آمریکا
در سال

MBA

 15000دالر آمریکا
برنامه کامل

 MBAحرفهای

 16.000دالر آمریکا
برنامه کامل

کارشناسی ارشد در امور مالی

 11.000دالر آمریکا
برنامه کامل

تمامی دورههای دکترا

 18.000دالر آمریکا
در سال

هزینههای زندگی
دانشجویان میتوانند در محوطه دانشگاه زندگی کنند .دانشجویان مقطع کارشناسی میتوانند در یک اتاق  2نفره یا اتاق  4نفره زندگی کنند.
دانشجویان تحصیالت تکمیلی میتوانند در یک اتاق  2نفره و یا اتاق یک نفره زندگی کنند .هزینههای خوابگاهها به صورت ساالنه به شکل زیر
است .سایر هزینههای زندگی مانند کتاب ،غذا ،حملونقل در حدود  4000-3000دالر در سال خواهد بود.

هزینه ساالنه

نوع خوابگاه
اتاق  4نفره

 2500دالر آمریکا

اتاق  2نفره

 3500دالر آمریکا

اتاق تک نفره

 4500دالر آمریکا

هزینههای کتاب

هزینه ساالنه

کتابها

 250-200دالر آمریکا

بسته به نوع دوره

هزینههای غذا

هزینه ساالنه

هزینههای غذا

 1500 -1000دالر آمریکا

کافه اصلی داخل دانشگاه

ارتباط با ما
دفتر روابط بینالمللی دانشگاه سابانجی؛ محلهی اورتا  -توزال  34956استانبول  /ترکیه
ایمیل iro-crm@sabanciuniv.edu :وبسایت iro.sabanciuniv.edu :شمارهی تلفن902164839100:

