
 دانشگاه آنادولو یکی از پیشروان آموزش از راه دور و آموزش آزاد در سراسر دنیا می باشد. این دانشگاه در حال
 حاضر با بیش از 3 میلیون دانش آموخته، آموزش عالی را به بیش از یک میلیون دانشجو در سراسر جهان

 ارائه می مناید. اساتید این دانشگاه با جتارب ملی و بین املللی متعهد می باشد تا دانش و تخصص خود را با
کیفیتی باال با دانشجویان سراسر دنیا به اشتراک بگذارند.

•  دانشگاه آنادولو دانشگاهی دولتی، واقع در شهر اسکی شهیر ترکیه می باشد.
•  دانشگاه آنادولو با بیش از 3 میلیون فارغ التحصیل و بیش از 1 میلیون دانشجو، در رده بزرگترین دانشگاه 

های جهان قرار گرفته است.
•  مدارک حتصیلی سیستم آموزش آزاد دانشگاه آنادولو مورد تایید شورای آموزش عالی کشور ترکیه 

 )YÖK( می باشد.
•  دانشگاه ما از سال 2005 تا کنون عضو سیستم انتقال دانشجو به اروپا )ECTS( می باشد و برای

 متام فارغ التحصیالن مدارک تکمیلی صادر می مناید.
•  دانشگاه آنادولو عضوی فعال در اجنمن دانشگاه های اروپا )EUA( است و عالوه بر همکاری های ملی،    

همکاری های بین املللی زیادی در این زمینه داشته است.
•  ما در بیش از 30 کشور جهان فعالیت می کنیم، از جمله کشورهای اروپایی، بالکان، آمریکای شمالی، 

خاورمیانه، آفریقا، آسیای میانه و آذربایجان .

www.anadolu.edu.tr 
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 سيستم
آموزش آزاد

دانشجویان بین الـمللی



bu kısım sona eklenecek
WhatsApp altına : “Anadolu 
Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü 26470 Tepebaşı / Eskişe-
hir
/ TÜRKİYE” adresi 
yazılacak(türkçe)

رشته های کاردانی دانشکده آموزش آزاد

)دوره های دو ساله(

1.   حسابداری و امور مالیاتی
2.   مهندسی کشاورزی

3.   بانکداری و امور بیمه
4.   ارتباطات برند

5.   مدیریت کسب و کار
6.   هنرهای آشپزی

7.   جهانگردی و میراث فرهنگی
8.   علوم بهزیستی و توان بخشی

9.   مدیریت بحران و حوادث
1٠. جتارت خارجی

11. سیستم های اطالعات جغرافیایی
12. مراقبت از ساملندان
13. مدیریت خانه داری

14. مدیریت امالک
15. عکاسی و فیلمبرداری

16. روابط عمومی و تبلیغات
17. مدیریت منابع انسانی

18. تدارکات )جلستیک(
19. رسانه و ارتباطات

2٠. بازار سرمایه و اوراق بهادار
21. خرده فروشی و مدیریت فروشگاه

22. رادیو و تلویزیون
23. مدیریت مراکز بهداشتی درمانی

24. خدمات اجتماعی
25. مدیریت ورزشی

26. مدیریت جهانگردی و هتلداری
27. خدمات گردشگری و مسافرتی

28. طراحی وب و کدنویسی
29. دولتهای محلی

3٠. عدالت
31. بهداشت و ایمنی شغلی

32. درمان های آزمایشگاهی و دامپزشکی
33. مدیریت شبکه های اجتماعی

34. مدیریت اسناد پزشکی و منشی گری

رشته های کارشناسی دانشکده آموزش آزاد

)دوره های چهار ساله(

1.  مدیریت بهداشت و درمان

2.  تاریخ
3.  مدیریت سیستم های اطالعاتی

4.  فلسفه 
5.  روابط عمومی و تبلیغات

6.  جامعه شناسی
7.  زبان و ادبیات ترکی

8.  طراحی ارتباط تصویری

رشته های کارشناسی دانشکده اقتصاد
)دوره های چهار ساله(

1.  اقتصاد کاری و روابط صنعتی
2.  اقتصاد

3.  اقتصاد )انگلیسی(
4.  دارایی عمومی

5.  علوم سیاسی و مدیریت دولتی
6.  علوم سیاسی و مدیریت دولتی )انگلیسی(

7.  روابط بین امللل
8.  روابط بین امللل )انگلیسی(

رشته های کارشناسی دانشکده مدیریت بازرگانی 
)دوره های چهار ساله(

1.  مدیریت بازرگانی
2.  مدیریت بازرگانی )انگلیسی(
3.  مدیریت هواپیمایی کشوری
4.  جتارت و جلستیک بین املللی

5.  مدیریت گردشگری

برنامه های ارائه شده در مقاطع کاردانی و کارشناسی، حتت نظر دانشکده های آموزش آزاد، اقتصاد و 

مدیریت بازرگانی به شرح زیر می باشد. )متامی رشته ها به زبان ترکی ارائه می شوند، مگر این که زبان 

دیگری نیز قید شود.( 



پذیرش
دانشجویان بین املللی با مدرک دیپلم دبیرستان )یا معادل آن( می توانند مستقیما در رشته مورد عالقه   •
خود ثبت نام منایند. )دانشجویان می توانند مدارک فارغ التحصیلی خود را از منایندگی های ما در خارج 

از کشور ترکیه دریافت منایند.(
دانشجویان جهت ثبت درخواست خود برای شرکت در این دوره ها، الزامی به ارائه مدارک تاییدیه زبان   •

ترکی ندارد.
دانشجویان بین املللی که مسلط به زبان ترکی منی باشند، در صورتی که متایل به یادگیری آنالین این   •
)TÖMER( ثبت نام منایند.  آنادولو  زبان ترکی دانشگاه  زبان داشته باشند، می توانند در مرکز آموزش 

جهت دریافت اطالعات بیشتر، لطفا به آدرس https://tomer.anadolu.edu.tr/ مراجعه منایید.
شهریه های این دوره ها مقرون به صرفه می باشد و با در نظر گرفنت وضعیت اقتصادی هر کشور   •
تعیین می شود. جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد هزینه های حتصیل ، لطفا با ما از طریق ایمیل 

آدرس www.globalcampus@anadolu.edu.tr در متاس باشید.

    globalcampus@anadolu.edu.tr  :ارتباط با دفتر ثبت نام

WhatsApp: +90553916 10 26
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