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پیام رئیس دانشگاه

 پیام رئیس دانشگاه

 دانشگاه ها متفکر، تولیدکننده، کارآفرین، محقق، خالق، اخالقی، اعتماد
 به نفس، پرسشگر، کنجکاو هستند. آنها مؤسسات آموزشی هستند که
 بیشترین مسئولیت را در پرورش افرادی دارند که از نظر علمی و

 فناوری با جهان یکپارچه هستند. دانشگاه ها مراکزی هستند که فعالیت
های علمی، فرهنگی و هنری همواره در آن حضور دارند.

 دانشگاه رجب طیب اردوغان، یکی از جوان ترین دانشگاه های
 کشورمان است، با آگاهی از این بینش و مسئولیت عمل می کند. دانشگاه
 رجب طیب اردوغان از زمان تأسیس در سال 2006 از امکانات خود
 برای مطالعات علمی با هدف افزایش کیفیت آموزش و پژوهش استفاده
 کرده است. عالوه بر این، با آگاهی از جغرافیای منحصر به فرد منطقه
 ای و انباشت فرهنگی غنی خود، آنها را به عنوان یک نیروی محرکه

 ارزیابی کرد و تالش کرد تا مسئولیت خود را به بهترین نحو از طرف
 منطقه و کشورمان ایفا کند. دانشگاه ما دانشگاهی است که با دانشجویان،
 دانشمندان و کارکنان خود به منطقه، کشور و بشریت خود ارزش افزوده
 است، نوآوری و رقابت را به فرهنگ سازمانی تبدیل کرده و در کشور

و جهان جایگاهی دارد.

 دانشگاه ما در کنار توسعه کیفی به رشد کمی دست یافته است. از این
 رو از رئیس جمهورمان آقای رجب طیب اردوغان برای حمایت و کمک

 های بی دریغ او از زمان تأسیس دانشگاه ما تشکر کنم. عالوه بر این
 از سیاستمداران، بوروکرات ها، بازرگانان، همشهریان، والدین و همه

کارکنان دانشگاهی و اداری تشکر کنم.



دانشگاه رجب طیب اردوغان که در 17 مارس 2006 تاسیس شد، یکی از 
موسسات آموزشی جوان کشورمان و یک دانشگاه دولتی نسل جدید است. 
تحصیالت عالی که در سال 1950 در شهر ریزه، پایتخت چای و باران 

آغاز شد، با دانشگاه خود در سال 2006 ادامه یافت. نام دانشگاه ریزه در 
سال 2012 به دانشگاه رجب طیب اردوغان تغییر یافت. 

امروز در دانشگاه ریزه اردشن دانشکده گردشگری، دانشکده دندانپزشکی، 
دانشکده داروسازی، دانشکده آموزش، دانشکده هنر و علوم، دانشکده 

حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشکده الهیات، دانشکده فنی و 
مهندسی و معماری، موجود است. دانشکده علوم بهداشتی، دانشکده علوم 
ورزشی، دانشکده شیالت، پزشکی، دانشکده دریانوردی طورغود قران، 
دانشکده کشاورزی، دانشکده علوم کاربردی با فندق، دانشکده فیزیوتراپی 
و توانبخشی گونی صو ، دانشکده زبان های خارجی، دانشکده حرفه ای 

دادگستری ، هنرستان اردشن، هنرستان پازار، هنرستان خدمات بهداشتی 
درمانی، هنرستان علوم اجتماعی، فنی و حرفه ای متشکل از هنرستان و 

موسسه تحصیالت تکمیلی می باشد.

دانشگاه ما در شکل فعلی خود از 48 واحد دانشگاهی شامل 1 موسسه، 
15 دانشکده، 9 دانش سرا،17 مرکز تحقیقاتی و کاربردی و 6 گروه 

وابسته به ریاست تشکیل شده است. بیش از 1200 هیات علمی شامل بیش 
از 005 هیات علمی در این واحدهای دانشگاهی مشغول به کار هستند و 

بیش از 17 هزار دانشجو آموزش می بینند.
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دانشکده دندانپزشکی

 دانشکده داروسازی
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 دانشکده حقوق

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

 دانشکده الهیات

دانشکده مهندسی و معامری

 دانشکده علوم بهداشتی

 دانشکده علوم ورزشی

دانشکده شیالت

    دانشکده پزشکی طورغود قران

دانشکده دریانوردی

 دانشکده کشاورزی
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هرنستان دادگسرتی

 هرنستان اردشن

 آموزشگاه حرفه ای پازار

 آموزشکده حرفه ای خدمات بهداشتی درمانی

آموزشکده حرفه ای علوم اجتامعی

 آموزشکده فنی حرفه ای

موسسات

دانشکده تحصیالت تکمیلی آموزش و پرورش
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دانشکده گردشگری اردشن

 هدف دانشکده گردشگری اردشن آوردن افراد واجد رشایط به بخش گردشگری است که سهم مهمی در اقتصاد

 کشور ما دارد. انواع فرصت ها در دانشکده ما فراهم شده است تا دانشجویان ما بتوانند دانش نظری خود را

به عمل تبدیل کنند.

 اهداف اصلی دانشکده گردشگری عبارتند از: آموزش دانشجویانی که مسئولیت پذیر هستند، قادر به کار تیمی

 هستند، دامئاً خود را تجدید می کنند و پیرشفت های حوزه گردشگری را دنبال می کنند و به طور حرفه ای

 مجهز هستند. اهداف اصلی دانشکده گردشگری عبارتند از: آموزش دانشجویانی که مسئولیت پذیر هستند،

 قادر به کار تیمی هستند، دامئاً خود را تجدید می کنند و پیرشفت های حوزه گردشگری را دنبال می کنند و به

طور حرفه ای مجهز هستند.

بخش های دانشکده گردشگری اردشن:

مدیریت گردشگری

 خوراک شناسی و هرن آشپزی
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کی �ش رن �پ دا�ن کده د�ن �ش دا�ن

دانشکده دندانپزشکی

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه رجب طیب اردوغان که در 15.11.2010 تأسیس شد و اولین دانشجویان خود

 را در سال تحصیلی 2014-2013 پذیرفت. دانشکده دندانپزشکی ، که هم خدمات پلی کلینیک و هم خدمات

 آموزشی را ارائه می کند، اساساً با مترکز بر آموزش، خدمات، تحقیقات و بهبود مستمر در سیاست های ملی

 بهداشت دهان و دندان، به برتری دست پیدا کرده است. هدف اولیه دانشکده تربیت دندانپزشکان متخصص

 مجهز به تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد، کمک به علم از طریق تحقیق و انجام فعالیت های مفید برای

 جامعه در زمینه بهداشت دهان و دندان است.

 ماموریت ما به عنوان دانشکده: دانشکده ای باشیم که رضایت دانشجویان و بیامران را در اولویت قرار دهد،

 پیرشفت های تحصیلی و حرفه ای را دنبال کند و از انواع فناوری ها استفاده کند. عالوه بر این، تبدیل شدن به

 دانشکده ای است که در عرصه ملی و بین املللی نامی نامدار شود و با تربیت دندانپزشکان مجرب در مقاطع

کارشناسی و دکرتا به علم دندانپزشکی و بهداشت عمومی دهان و دندان کمک کند.

دپارمتان های دانشکده ما که دوره تحصیل آنها پنج سال است به رشح زیر است:

دندانپزشکی
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�ت �ی ر�ب م و �ت عل�ی کده �ت �ش دا�ن

 دانشکده تعلیم و تربیت که در 03.09.1997 تأسیس شد، معلمان و دانشگاهیان را تربیت می
 کند که ارزش های ملی و معنوی را درونی کرده اند، بر یادگیری مادام العمر متمرکز

 شده اند و واجد شرایط برآوردن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جامعه در پرتو
 علم و فناوری هستند.

 دانشکده تعلیم و تربیت دارای کالس های کامال مجهز، آزمایشگاه های ریاضی، کامپیوتر
و علوم در محوطه خود در منطقه چایلی است.

 عالوه بر آموزش تئوری، دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی خود آموزش عملی
 نیز می بینند. هر دانشجو به منظور آمیختگی با جامعه و کمک به آموزش جامعه در

 موسسات مختلف تمرین می کند. عالوه بر این، همه دانشجویان دپارتمان در آخرین سال
تحصیلی خود در مدارس تمرین می کنند تا برای حرفه معلمی آماده شوند.

برنامه های ملی و بین المللی تبادل اساتید و دانشجو در دانشکده ما انجام می شود.
 آزمایشگاه های دانشکده تعلیم و تربیت: آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه

علوم و آزمایشگاه کامپیوتر )2 واحد(

بخش های دانشکده تعلیم و تربیت:
• معلم علوم

• معلم ریاضی ابتدایی

• راهنامیی و مشاوره روانشناسی

• معلم نقاشی

 • معلم ابتدایی

• معلم مطالعات اجتامعی

• معلم ترکی
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ا�ت �ی کده علوم و اد�ب �ش دا�ن

 دانشکده علوم و ادبیات که در 03 سپتامبر 1997 تأسیس شد، اولین فارغ التحصیالن خود
را در سال 2002 داشت.

 دانشکده علوم و ادبیات یک واحد دانشگاهی است که امکان استفاده از دانش را در
 حوزه های جدید فراهم می کند، آموزش را تنها به انتقال دانش محدود نمی کند و ارزش های

جهانی، تفکر و بحث را به دانشجویان می آموزد.
 دانشکده علوم و ادبیات در محیط های وسیعی که از تجهیزات فنی الزم استفاده می شود با

کادر علمی شایسته و با دانش علمی خدمات ارائه می دهد.
 آزمایشگاه های موجود در دانشکده علوم و ادبیات: آزمایشگاه فیزیک )4 واحد(،

 آزمایشگاه زیست شناسی )3 واحد(، آزمایشگاه شیمی )3 واحد(، آزمایشگاه تحقیقات آلی
 )2 واحد(، آزمایشگاه کامپیوتر )2 واحد(، آزمایشگاه شیمی تجزیه، آزمایشگاه شیمی
 فیزیک، بیوشیمی تحقیق. آزمایشگاه، آزمایشگاه شیمی معدنی، آزمایشگاه بیولوژی
 مولکولی، آزمایشگاه گیاه شناسی، آزمایشگاه جانورشناسی، آزمایشگاه فیزیولوژی

 گیاهی، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه فیزیک حالت جامد، آزمایشگاه مواد،
آزمایشگاه فیزیک اتمی و مولکولی، آزمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه بیوشیمی.

بخش های دانشکده علوم و ادبیات:
• زیست شناسی

• فیزیکی
• زبان و ادبیات گرجی

زبان و ادبیات انگلیسی )انگلیسی(
• شیمیایی
• ریاضی

• تاریخ
• زبان و ادبیات ترکی
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 دانشکده حقوق دانشگاه رجب طیب اردوغان، که پذیرای رویکردهای نوآورانه است
 و دیدگاه گسترده ای در آموزش حقوقی دارد، با هدف تربیت وکالی پویا که با دانش و
 تجربه خود و همچنین به کارگیری قانون در ایجاد مقررات قانونی کمک خواهند کرد،

می باشد.
 هدف دیگر دانشکده حقوق پرورش افرادی است که کنجکاو، محقق، تحلیلگر، سازنده و

دارای درک جهانی از اندیشه باشند.
 اصل اساسی دانشکده حقوق؛ مبتنی بر رویکرد معاصر است که وکیل را به عنوان فردی

 فعال در اجرای هنجارهای حقوقی تعریف می کند که روابط بین شهروندان و دولت،
نهادها و افراد را در چارچوب حقوق و تعهدات متقابل تنظیم می کند.

بخش های دانشکده حقوق:
• حقوق
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صاد و علوم اداری �ت کده ا�ت �ش دا�ن

 دانشکده اقتصاد و علوم اداری که در تاریخ 28/11/2007 تأسیس شد، اولین دانشجویان خود
 را در سال تحصیلی 2010-2009 به بخش »مدیریت بازرگانی« برد. هدف دانشکده؛ برای

 پرورش فارغ التحصیالنی که در سطح ملی و بین المللی مورد نیاز هستند، در رشته
 های خود متخصص باشند، تحقیق و تطبیق کنند، مهارت های تفکر تحلیلی پیشرفته داشته
 باشند، پذیرای ایده های جدید و خودسازی باشند، مهارت های تفکر انتقادی داشته باشند و

قدرت ارتباطی را توسعه داده باشند.
 دانشکده اقتصاد و علوم اداری؛ با برنامه های مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و مدیریت
 دولتی، فارغ التحصیالن ما را به بهترین شکل ممکن برای آینده آماده می کند، با ساختار

 انعطاف پذیر خود که به دانش آموزان ما اجازه می دهد برنامه درسی خود را در
راستای اهداف خود ایجاد کنند.

بخش های دانشکده اقتصاد و علوم اداری:
•  اقتصاد

•   مدیریت
•  علوم سیاسی و مدیریت دولتی
•  دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

•  روابط بین المللی
•  روابط بین الملل )انگلیسی(
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ا�ت کده اله�ی �ش دا�ن

 دانشکده الهیات که در تاریخ 03.07.1992 تأسیس شد از سال 1994-1993 شروع به تحصیل
 کرد. دانشكده الهیات با هدف تربیت افرادي با اعتماد به نفس باال بر اساس مباني علمي

 كه با تولید علمي سازگار با نیاز جامعه، این اطالعات را بر اساس نیازهاي اسالمي
 تفسیر كنند.

 دانشکده الهیات دارای سه گروه علمی است: »علوم پایه اسالمی«، »فلسفه و علوم
 دینی« و »تاریخ و هنرهای اسالمی«. فارغ التحصیالن ما می توانند سمت هایی مانند

 واعظ و مفتی امام جماعت را در سطوح مختلف ریاست امور دینی بر عهده بگیرند.
 عالوه بر این، آنها می توانند معلم فرهنگ دینی و معرفت اخالقی باشند.

 دوره آموزشی دانشکده الهیات 4 سال بعد از کالس مقدماتی عربی اجباری 1 ساله است.
 دانشجویان در رشته الهیات در دانشکده پذیرش می شوند.

بخش های دانشکده الهیات:
• الهیات

• الهیات )آ موزش عصرگاهی(
    • )آ موزش عصرگاهی(  )الهیات )موسسات آموزش متوسطه فنی و حرفه ای
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دسی و معماری کده مه�ن �ش دا�ن

 دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده هرنهای زیبا، طراحی و معامری که قبالً تأسیس شده بود، با تصمیم رئیس

جمهور در تاریخ 29.06.2020 تحت نام دانشکده مهندسی و معامری ترکیب شدند.

 هدف دانشکده مهندسی و معامری تربیت طراحان و معامران سطح باال که نسبت به طبیعت و محیط زیست

 حساس هستند، پیرشفت های تکنولوژیکی را دنبال می کنند، تحقیقاتی را در سطح ملی و بین املللی انجام

می دهند، به حقوق برش، آزاداندیشی احرتام می گذارند و به ارزش های اخالقی پایبند هستند.

 دانشکده با برنامه های آموزشی غنی خود و فرصت هایی که به فارغ التحصیالن خود ارائه می دهد، همیشه

در نظر دارد یک گام جلوتر در عرصه ملی و بین املللی باشد.

بخش های دانشکده مهندسی و معامری:

• مهندسی رایانه
• مهندسی الکرتونیک برق

• مهندسی عمران
• مهندسی مکانیک

• معامری
• معامری منظر
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�ت هدا�ش کده علوم �ب �ش دا�ن

 دانشکده علوم بهداشت دانشگاه رجب طیب اردوغان در 17.03.2006 تاسیس شد. با این تصمیم که در تاریخ

05.02.2021 در روزنامه رسمی منترش شد، به دانشکده علوم بهداشت تبدیل شد.

 هدف دانشکده علوم بهداشت آوردن پرسنل مراقبت های بهداشتی واجد رشایط و آگاه به بخش بهداشت و

درمان در راستای پیرشفت های علمی و فناوری، در چارچوب درک آموزش مدرن است.

 انتظار می رود دانش آموزان ما افرادی با ذهنیت تحقیقی باشند. بدین منظور کاربرد کلیه دوره های کاردانش

 به صورت تلفیقی همراه با دروس نظری انجام می شود.

 فارغ التحصیالن دانشکده علوم بهداشت این فرصت را دارند که در بیامرستان های دولتی و دانشگاهی،

بیامرستان های خصوصی، موسسات مراقبت های بهداشتی اولیه، محل کار و مدارس کار کنند.

بخش های هدف دانشکده علوم بهداشت:

• پرستاری

• خدمات اجتامعی



sporbilimleri.erdogan.edu.tr

ش
� ی و وررن

د�ن �ت �ب �ی ر�ب کده �ت �ش دا�ن

 دانشکده تربیت بدنی و ورزش دانشگاه رجب طیب اردوغان در تاریخ 05/02/2012 تاسیس
 شد. با این تصمیم که در تاریخ 30.04.2021 در روزنامه رسمی منتشر شد به دانشکده علوم

ورزشی تبدیل شد.
 هدف دانشکده تربیت بدنی و ورزش این است که یک مؤسسه پیشگام و پیشرو باشد که با
 دانشگاه های جهان در زمینه علوم و فناوری های ورزشی رقابت می کند و برنامه های

آموزشی و آموزشی ورزشی معاصر را انجام می دهد.
 هدف دانشکده تربیت بدنی و ورزش دیکر این است که هوش و توانایی های دانش

 آموزان خود را در حداکثر سطح توسعه دهیم و باالترین سطح آموزشی را ارائه دهیم.

بخش های دانشکده تربیت بدنی و ورزش:
• معلم تربیت بدنی و آموزش ورزش

• مدیریت ورزشی



suf.erdogan.edu.tr

لا�ت �ی کده �ش �ش دا�ن

 دانشکده شیالت که در تاریخ 03.07.1992 تأسیس شده است در سال تحصیلی 1994-1993 با
 پذیرش اولین دانشجویان شروع به تحصیل کرد.

 دانشکده شیالت یک موسسه آموزش عالی است که مهندسانی را تربیت می کند که
 اطالعات و فناوری جدید را برای بخش آبزی پروری در کشور ما در حال توسعه ارائه

 می دهند.

 فارغ التحصیالن دانشکده شیالت فرصت کار در دولت و دانشگاه دارند. عالوه بر این،
 آنها می توانند در بسیاری از شرکت های مرتبط با آبزی پروری، چه در داخل و چه در

 خارج از کشور، در بخش خصوصی کار کنند.
آزمایشگاه های دانشکده شیالت:

 آزمایشگاه میکروسکوپ، ابزارهای شکار و فناوری شکار. آزمایشگاه، آزمایشگاه
 کامپیوتر، آزمایشگاه بیماری های ماهی، آزمایشگاه شیمی آبزیان، آزمایشگاه فناوری

 پردازش، آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، آزمایشگاه بافت شناسی و
 تشخیص سن، آزمایشگاه زیست شناسی شیالت، آزمایشگاه آکواریوم )2 واحد(، موزه

ماهی، آزمایشگاه تحقیقات سموم آبزی، آزمایشگاه سم شناسی در آب .



tip.erdogan.edu.tr

کی �ش رن کده �پ �ش دا�ن

 دانشکده پزشکی که در تاریخ 01.03.2006 تاسیس شد، در سال تحصیلی 2008-2009
آموزش را آغاز کرد.

 دانشکده پزشکی دانشگاه رجب طیب اردوغان که برنامه آموزشی خود را در
 چارچوب تحوالت آموزش پزشکی در جهان و ترکیه تدوین کرده است، رسالت خود

را با سه گانه »آموزش«، »تحقیق« و »خدمت« تعریف می کند.
 دانشکده پزشکی؛ هدف آن این است که دانشکده ای باشد که بتواند با آموزش پزشکی
 مطابق با معیارهای بین المللی به علوم پزشکی کمک کند. دانشکده ما از بدو تأسیس

 خود پیشرفت سریعی داشته است و به جایگاه مهمی در میان سایر دانشکده های
پزشکی تبدیل شده است.

 تعداد کم دانشجویان دانشکده پزشکی این امکان را به دانشجویان می دهد که با
 اعضای هیئت علمی ارتباط یک به یک برقرار کنند و از دروس نظری و عملی

 حداکثر استفاده را ببرند.

بخش ها دانشکده پزشکی؛

پزشکی



denizcilik.erdogan.edu.tr

وردی
ا�ن کده در�ی �ش دا�ن

 دانشکده دریانوردی در تاریخ 16.05.2009 تاسیس شد. این دانشکده در سال 2016 به دانشکده دریایی تبدیل

 شد.

 در دانشکده دریانوردی، هدف تربیت افراد خالق و معارصی است که می توانند در هر کجای دنیا کار کنند،

 مهارت های ارتباطی باالیی داشته باشند، بتوانند آزادانه فکر کنند، بتوانند در یک تیم کار کنند، دامئاً خود را

 ارتقا دهند، مهارت های تحقیقاتی پیرشفته داشته باشند.

آزمایشگاه های دانشکده دریانوردی:

 کشتیرانی، آزمایشگاه آلودگی نفتی و هواشناسی، آزمایشگاه کامپیوتر، ناوبری، آزمایشگاه نقشه و نقشه کشی

فنی، آزمایشگاه فیزیک – شیمی.

بخش های دانشکده دریانوردی:

•  مهندسی مدیریت و حمل و نقل دریایی



ziraat.erdogan.edu.tr

ی اوررن کده ک�ش �ش دا�ن

 دانشکده کشاورزی که در تاریخ 16.04.2012 تأسیس شد، تحصیالت آکادمیک 2014-2013 را آغاز کرد.

 دانشکده کشاورزی و علوم طبیعی که خود را با نوآوری های تکنولوژیکی کشاورزی مدرن تطبیق داده و می

 تواند برای مشکالت کشاورزی استان، منطقه و کشورمان راه حل ارائه دهد، در توسعه مناطق اصالح نژاد،

 کشت و ارزیابی در باغ و مزرعه نیز سهیم است.

هدف دانشکده کشاورزی این است؛ پرورش افراد مولد و کارآفرین با دانش و مهارت های حرفه ای باال.

بخش ها دانشکده کشاورزی؛

• گیاهان باغچه

•  گیاهان مزرعه



erdogan.edu.tr/yuksekokul/fubyo

ردی سرا علوم کار�ب �ش دا�ن

 دانشسرا دانشسرا علوم کاربردی که در تاریخ 23.06.2012 تاسیس شد، در سال تحصیلی
2014-2013 با بردن اولین شاگردان خود به گروه بانک و دارایی شروع به تحصیل کرد.

 در برنامه های بانکداری و مالی دانشسرا علوم کاربردی؛ آموزش تئوری و عملی در
 دروسی مانند ریاضی، آمار، حقوق پایه، حقوق بانکی، کامپیوتر، حسابداری، پول-بانک

 اعتبار، مالی، تحلیل مالی کامپیوتری، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، مالی بین
المللی، مدیریت ریسک، ابزارها و موسسات مالی ارائه می شود.

بخش های دانشسرا دانشسرا علوم کاربردی:
•  امور مالی و بانکی

•  تجارت بین المللی و لجستیک



erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo

ی
�ش
�ن �ب �ن

وا
ی و �ت را�پ و�ت �ی رن �ی

سرا �ن �ش دا�ن

دانشرسا فیزیوتراپی و توانبخشی در تاریخ 07.12.2009 تأسیس شد.

 هدف دانشرسا فیزیوتراپی و توانبخشی؛ تربیت پرسنل بهداشتی است که بتوانند روش های الزم را برای ادغام

 مجدد افراد دارای ناتوانی های جسمی مادرزادی یا عملی در جامعه و بازیابی هر چه بیشرت وظایف خود به

 کار گیرند.

 در نتیجه تحصیالت چهار ساله، خدمات اجتامعی توسط فیزیوتراپیست های معارص ارائه می شود. دانشرسا

فیزیوتراپی و توانبخشی که درمان بیامران را آغاز کرده بود، در سال 2016-2015 پذیرش دانشجو را آغاز کرد.

بخش های دانشرسا فیزیوتراپی و توانبخشی:

•  فیزیوتراپی و توانبخشی



erdogan.edu.tr/yuksekokul/ydyo

ه ای عدال�ت سرا حر�ن �ش دا�ن

 دانشرسا حرفه ای عدالت که در سال 2012 تأسیس شد، در سال تحصیلی 2014-2013 رشوع به تحصیل کرد.

 این یک دانشرسا است که برای آموزش کارکنان با دانش حقوقی اولیه و تجربه عملی برای مؤسسات مرتبط با

 خدمات قضایی ایجاد شده است.

 هدف دانشرسا حرفه ای عدالت این است که فارغ التحصیالن خود را قادر سازیم تا حرفه ای شوند که به زبان

 های خارجی صحبت کنند، از رویه های قضایی ملی و بین املللی آگاهی داشته باشند، عملکرد باالیی در حرفه

 خود نشان دهند، در رشکت های حقوقی معترب، در بخش خصوصی و در دولت کار کنند.

بخش های دانشرسا حرفه ای عدالت:

• عدالت

• خدمات جنایی، امنیتی



erdogan.edu.tr/myo/adalet

ه ای عدال�ت سرا حر�ن �ش دا�ن

 دانشرسا حرفه ای عدالت که در سال 2012 تأسیس شد، در سال تحصیلی 2014-2013 رشوع به تحصیل کرد.

 این یک دانشرسا است که برای آموزش کارکنان با دانش حقوقی اولیه و تجربه عملی برای مؤسسات مرتبط با

 خدمات قضایی ایجاد شده است.

 هدف دانشرسا حرفه ای عدالت این است که فارغ التحصیالن خود را قادر سازیم تا حرفه ای شوند که به زبان

 های خارجی صحبت کنند، از رویه های قضایی ملی و بین املللی آگاهی داشته باشند، عملکرد باالیی در حرفه

 خود نشان دهند، در رشکت های حقوقی معترب، در بخش خصوصی و در دولت کار کنند.

بخش های دانشرسا حرفه ای عدالت:

• عدالت

• خدمات جنایی، امنیتی



erdogan.edu.tr/myo/armyo

ن ه ای ارد�ش ی حر�ن
�ن

سرا �ن �ش دا�ن

 دانشرسا فنی حرفه ای اردشن در 24.01.2003 تاسیس شد. هدف دانشرسا این است که اطمینان

 حاصل کنیم که دانش آموزان ما که در کالس ها و آزمایشگاه های مجهز به فناوری تحصیل می کنند،

 برای زندگی تجاری کامالً آماده هستند.

بخش های دانشکده فنی حرفه ای اردشن:

• بانک و بیمه

• برنامه نویسی کامپیوتر

• مدیریت گردشگری و هتلداری

• خدمات گردشگری و سفر



erdogan.edu.tr/myo/pmyo

ار ارن ه ای �پ ی حر�ن
�ن

سرا �ن �ش دا�ن

دانشرسا فنی حرفه ای پازار

 دانشرسا فنی حرفه ای پازار که در 31.03.2008 تأسیس شد، آموزش را از سال تحصیلی 2009-2010

 آغاز کرده است.

 دانشرسا فنی حرفه ای پازار که در زمینه کشاورزی و کشاورزی تخصص دارد، آموزش در سه برنامه

 ارائه می شود: کشاورزی ارگانیک، گیاهان دارویی و معطر، کشاورزی چای و فناوری تجاری.

بخش های دانشرسا فنی حرفه ای پازار:

• فناوری کشاورزی و فرآوری چای

• کشاورزی ارگانیک

• گیاهان دارویی و معطر



erdogan.edu.tr/myo/shmyo

ی
�ت هدا�ش دما�ت �ب ه ای �ن ی حر�ن

�ن
سرا �ن �ش دا�ن

 دانشرسا فنی حرفه ای خدمات بهداشتی در تاریخ 11.07.2007 تاسیس شد. هدف دانشرسا ؛ برای

 تربیت تکنسین های بهداشتی مدرن، منطقی، تیم گرا، آگاه و ماهر که در حوزه سالمت دانش و

 مهارت کسب کرده باشند، اصول مدیریت کیفیت جامع را اتخاذ کرده و نسبت به کشور خود احساس

 وظیفه و مسئولیت داشته باشند، می توانند در سالمت ملی و بین املللی خدمت کنند.

بخش های دانشرسا فنی حرفه ای خدمات بهداشتی؛

• بیهوشی

• فیزیوتراپی

• کمک های اولیه و اورژانسی

• تکنیک های آزمایشگاهی پزشکی

• مراقبت از ساملندان



erdogan.edu.tr/myo/sbmyo

ماعی
�ت ه ای علوم ا�ب ی حر�ن

�ن
سرا �ن �ش دا�ن

 دانشرسا فنی حرفه ای علوم اجتامعی در سال 2011 تاسیس شد. هدف دانشرسا فنی حرفه ای علوم

 اجتامعی پرورش جوانانی است که تحقيق و تطبيق کنند، تحقیق کنند، مهارت های اجتامعی را توسعه

 داده باشند، اعتامد به نفس داشته باشند، منطقی باشند و به قضاوت های ارزشی جامعه احرتام

 بگذارند.

بخش های دانشرسا فنی حرفه ای علوم اجتامعی:

• مدیریت دفرت و کمک های اجرایی

• تجارت خارجی

• روابط عمومی و تبلیغات

• مدیریت کسب و کار

• لجستیک

• شیوه های حسابداری و مالیاتی

• مدیریت حمل و نقل هوایی غیرنظامی



erdogan.edu.tr/myo/tbmyo

ه ای ی حر�ن
�ن

سرا �ن �ش دا�ن

هدف دانشرسا فنی حرفه ای؛ تربیت کارشناسان و مدیرانی که بتوانند خود را با رشایط اجتامعی-

 اقتصادی و تحوالت تکنولوژیکی امروزی تطبیق دهند و مقتضیات عرص را درک کرده و تجهیزات

 مورد نیاز کار خود را داشته باشند.

 آزمایشگاه های هدف دانشرسا فنی حرفه ای: آزمایشگاه کامپیوتر )6 واحد(، آزمایشگاه ساختامن،

 آزمایشگاه تهویه مطبوع و تربید.

بخش ها:

• حفاظت و کنرتل محیط زیست

• فناوری گاز طبیعی و تاسیسات

• برقی

• فناوری الکرتونیک

• صنایع دستی سنتی

• فناوری تهویه مطبوع و تربید

• فناوری ساخت و ساز

• فناوری شیمیایی

• دستگاه

• نقشه کشی و ساخت ماشین

• مکاترونیک

• مبلامن و دکوراسیون

• فناوری خودروسازی

• فناوری زیر آب

• فناوری نساجی

• بازرسی ساختامن



erdogan.edu.tr/enstitu/sbe

ل کم�ی لا�ت �ت حص�ی
مو��ه �ت

 تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ما قبالً زیر نظر مؤسسه علوم اجتامعی، مؤسسه علوم و علوم بهداشتی انجام

 می شد. این سه مؤسسه به موجب قانون شامره 5467 که در روزنامه رسمی مورخ 17/03/2006 به شامره

 26111 منترش شد، تأسیس شدند. با این حال، دانشکده علوم اجتامعی، دانشکده علوم طبیعی و کاربردی

 و مؤسسه علوم بهداشتی که در دانشگاه ما تحصیالت تکمیلی را ارائه می دهند، با تصمیم رئیس جمهور

 مورخ 5 فوریه 2021 و به شامره 3519 تعطیل شدند. با همین تصمیم  یک مؤسسه تحصیالت تکمیلی

 تأسیس شد. مؤسسه تحصیالت تکمیلی فعالیت خود را از 5 فوریه 2021 به منظور سازماندهی، انجام و

نظارت بر تحصیالت تکمیلی آغاز کرد

 ارگان های مؤسسه عبارتند از: مدیر مؤسسه، هیئت مؤسسه و هیئت مدیره مؤسسه است. هیأت اجرایی

 مؤسسه که وظایف اجرایی را در مؤسسه انجام می دهد: متشکل از شش عضو شامل مدیر مؤسسه، معاون

 مؤسسه و سه عضو هیئت علمی به انتخاب هیئت مدیره مؤسسه می باشد. هیئت مدیره مؤسسه به

 ریاست رئیس مؤسسه متشکل از قائم مقام مؤسسه و روسای گروه ها می باشد و به عنوان هیأت عالی

وظایف علمی را قانون که آموزش عالی بر روی هیأتهای هیأت علمی محول شده است، انجام می دهد.

 در موسسه تحصیالت تکمیل 35 دپارمتان وجود دارد و در مجموع 62 برنامه تحت این گروه ها وجود دارد

 که 34 رشته کارشناسی ارشد با پایان نامه، 9 رشته کارشناسی ارشد بدون پایان نامه و 19 رشته دکرتا می

باشد.

 دانشجویانی که در یکی از برنامه های کارشناسی ارشد با پایان نامه  و دکرتی موجود در موسسه ما ثبت

نام می کنند، یک دوره مقدماتی انگلیسی به مدت دو ترم با توجه به متایل و سطح خود داده می شود.



ردی: ی و کار�ب
ا�ت �ت �ی ح�ت

مرا�رن �ت
• مرکز کاربردی و پژوهشی مسائل خانواده و زنان

• مرکز تحقیقات و کاربردهای گیاهی و خاکی

• مرکز تحقیقات و کاربردی چای و فرآورده های چای

• مرکز تحقیقات و کاربرد حیوانات تجربی مرکز تحقیقات و کاربردهای الکرتومغناطیسی

• مرکز تحقیقات کاربردی و مطالعات زمین لغزش

• مرکز تحقیقات و کاربردهای اسرتاتژیک دریای سیاه

• مرکز تحقیقات و کاربرد توسعه شغلی

• مرکز تحقیقات و کاربرد بلوبری

• مرکز تحقیقات و کاربردی آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی

 • مرکز کاربردی و تحقیقاتی سنجش و ارزیابی مرکز کاربردی و تحقیقاتی مشاوره و

راهنامیی روانشناسی

• مرکز تحقیقات و کاربرد سالمت

• مرکز آموزش مداوم، تحقیقات و کاربرد

• مرکز تحقیقات و کاربرد شیالت

• مرکز تحقیقات کاربردی و آموزشی ترکی

• مرکز تحقیقات و کاربردی آموزش از راه دور
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 برنامه های تبادل دانشجو در چارچوب توافقات بین دانشگاه ما و هر دانشگاهی در داخل

 یا خارج از کشور )اتحادیه اروپا – اراسموس، فارابی و غیره( اجرا می شود. دانشجویانی که از

 این طریق اعزام می شوند، به جای دروسی که در آن ترم باید در گروه خود بگذرانند، مسئول

 دروسی هستند که در دانشگاهی که در حال تحصیل هستند، گذرانده اند. منرات اخذ شده

 از این دروس مطابق با مفاد »مقررات کاردانی دانشگاه رجب طیب اردوغان و تحصیالت

 کارشناسی و مقررات آزمون« که در الگ دانشجو ثبت می شود و به معدل تحصیلی تبدیل می

 شود و اضافه می شود.

 در محدوده همین مبادله، مفاد این آیین نامه در مورد دانشجویانی که در حین تحصیل در

 دانشگاه از دانشگاه مبادله می آیند اعامل می شود و کارنامه دروسی که گذرانده اند به آنها داده

می شود.

 دانشگاه رجب طیب اردوغان با رویکرد آموزشی مدرن خود محیطی آکادمیک با استانداردهای

بین املللی فراهم می کند.

 به عنوان یک دانشجوی بین املللی، آنها می توانند این فرصت ها را در طول تحصیل خود و

 برای 1 سال تحصیلی به عنوان دانشجوی تبادلی در محدوده برنامه تبادل اراسموس و موالنا

داشته باشند.



www.rteuniv.org.tr
www.erdogan.edu.tr

 توسط بنیاد توسعه دانشگاه رجب طیب اردوغان به دانشجویانی که ما را انتخاب کنند بورسیه تحصیلی

داده خواهد شد.

بورسیه تحصیلی فوق العاده: 3000 لیر در ماه.

 به دانشجویانی داده می شود که در رتبه بندی موفقیت عمومی ترکیه در بین 1000 برتر قرار گرفته اند

 )به استثنای موفقیت در جایگاه با امتیاز اضافی( و در هر یک از برنامه های کارشناسی دانشگاه ما قرار

می گیرند.

بورسیه موفقیت: 2000 لیر و 1000 لیر در ماه

 به دانشجویان تعلق می گیرد که هر یک از رتبه های موفقیت در جدول زیر را در رتبه بندی موفقیت

عمومی ترکیه )به استثنای موفقیت در جایگاه با امتیاز اضافی( دارند.

بورس تحصیلی ترجیحی: 1000 لیر در ماه

 به سه دانشجوی اولی تعلق می گیرد که در یکی از رشته های دانشکده پزشکی، فنی و مهندسی و

معامری، حقوق و الهیات دانشگاه ما به عنوان انتخاب اول قرار گیرند.

قوانین عمومی

 کمک هزینه تحصیلی در طول دوره آموزشی عادی برنامه، از جمله کالس مقدماتی اجباری، و به مدت 9

ماه در هر سال تحصیلی پرداخت می شود.

 دانشجویی که معدل عمومی تحصیلی کمرت از 2.50 از 4.00 داشته باشد یا بیش از یک درس ناموفق

 داشته باشد از ترم بعد بورسیه دانشجویی  قطع می شود

  دانشجویی که انفصال یا جریمه بیشرتی دریافت کند، در دوره ثبت نام نکند، ادامه ندهد یا ثبت نام را

مسدود کند، قبل از پایان ترم بورسیه دانشجویی قطع می شود.

هیچ درخواست کمک هزینه تحصیلی در تحصیالت دوم و جابجایی های اضافی وجود ندارد.

دانشجویی که  بیش از یک بورسیه تحصیلی برنده شود٫ باالترین بورسیه می دهد.

برای اطالعات بیشرت می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید ...

�ت �ی
�ت ه مو�ن ور��ی رص�ت �ب

�ن







U N I V E R S I T Y

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez / RİZE   53100

Tel: 0 464 223 6126 Faks: 0 464 223 5376


