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آکادمی

به دنیا نیامدن بهتر از آموزش نیافتن و نادان ماندن است؛
((  افالطون.))زیرا جهالت، ریشه ی همه بدبختی ها است
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مارک تجاری ثبت شده

Barış: آدرس  Mahallesi Sakarya Cad, Kırçiçeği Sk 20B D:9/Beylikdüzü
(واتساپ، ایمو، تلگرام)۰۰۹۰۵۵۳67۳77۵۳–۰۰۹۰۲۱۲۸۵۳۸۹۳۰: تلفن 

(استانبول)دفتر مرکزی 

طبقه اول7پالک ( 7)اتوبان شهید چراغی ابتدای خیابان مهران جنوبی خیابان صادقی: آدرس 
۰۹۱۰۴۸۰۰۱۳7-۰۲۱66۰۴۲۴۲۲: تلفن 

(      جعفرینآرمامهندس )نمایندگی استان تهران 

Stepآکادمی in Turkeyبهایپایهودرستاطالعاتانتقالهدفبا
باودکرفعالیتبهشروعفونوتکشرکتنظرزیرترکیهدرتحصیلداوطلبین

یلتحصمستعدوجوانانازهمگیکهپویاوجوانمجرب،کادریآوریهمگرد
درستدریوتحصیلسالهایتجربهوهستندایرانعزیزمانکشوریکرده

ورودوموفقیتیزمینهتوانستهدارند،راایرانوترکیهنامبههایدانشگاه
حاضرهایساختزیر.آوردفراهمترکیههایدانشگاهبهراداوطلبصدها
هبراآتیسالهایدرقبولیدرصدافزایشیمژدههاکالسانجامجهتشده

هبهاکالسایندرنامثبتباکهآموزانیدانشتمامداریمامید.میدهدما
Stepبزرگیخانواده in Turkeyانفرزانگازیکیخودآیندهدرپیوندندمی

.باشندعلمراه

ت
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مارک ثبت شده  Step in Turkeyمارک 
اشدشرکت فونوتک در زمینه آموزشی می ب

قابل استعالم از اتاق بازرگانی استانبول
www.ito.org.tr

عنوان رسمی شرکت
Fonotek Tek. Danış. ve Tic. A.Ş.

کادر آموزشی قوی و مجرب در زمینه
آزمون های بین المللی

SAT, GRE,  ALES, YÖS, TOEFL
TÖMER, YDS

معرفی مجموعه

طبقه دوم بانک پارسیان۴۸/۱بلوار نهارخوران نبش عدالت : آدرس 
۰۹۳۹۱77۹۳۲۳-۰۹۱۱۱77۹۳۲۳–۰۱7۳۲۵۳۸۰7۴: تلفن 

(مهندس رسول شجاعی )نمایندگی استان گلستان 



قابلیت تطبیق با شرایط خاص۱

درددتربدونکهمی دهدافرادبهراامکاناینسیستماین
کهجاییهردرمنزلازشدنخارجبدونوشهرسطح
کهواردیمدرحتیکنند،شرکتهاکالسدربتوانندباشند

یاویمرخصگرفتننیزمی باشدسفرانجامبهمجبورفرد
دستازایدرسیمبحثهیچونداردلزومیغیبت

.نمی رود

تمرکز و بازدهی باال۲

دانشحضوریهایکالسدرکهایمبودهاینشاهدبارها
کدیگریتمرکزوکالسنظمکهدارندرااینقابلیتآموزان

بهوجهتباآنالینهایکالسدرکهصورتیدربزنندبهمرا
افرادفیزیکیمکانیکدرآموزاندانشحضورعدم

مدرسهایآموزشودرسیمباحثرویکامالمی توانند
.کنندتمرکز

امکان بهره گیری نامحدود از کالسها۳

اتمامازبعدهاکالسیشدهضبطفایلاینکهبهتوجهبا
شدخواهددادهقرارآموزاندانشاختیاردردرسیساعت

دوجوامکانایندارندآرام ترییادگیریکهافرادیبرای
رامباحثوبرگردندعقببهبخواهندچقدرهرکهدارد

.کنندنگریبازمدرسزبانازمجدد

رعایت پروتکل های بهداشتی۴

،همهینگرانباعثکروناویروسشیوعکهفعلیشرایطدر
نددارآموزشسندرفرزندکههاییخانوادهالخصوصعلی
هبخانهازغیرمحیطیدرحضوربهنیازعدماست،شده

حائزهادهخانواهمودانش آموزانهمخیالآسودگیجهت
.بودخواهداهمیت

صرفه جویی در زمان۵

برایشدنحاضربهنیازعدموآمدورفتزمانحذف
زرگیبکمکمی تواندزماندرجوییصرفهبابتازکالس

زینههووقتمی توانندآموزاندانشطرفیازباشد،افرادبه
ویزندگکیفیتافزایشجهتراکالسبهآمدورفتی

.کنندصرفخودآموزش

نظارت مستقیم والدین۶

بصورتبتوانندکهداردوجودوالدینبرایامکاناین
دانشابمدرسبرخوردینحوهآموزش،کیفیتبرمستقیم
داشتهنظارتهاکالسدرفرزندشانشرکتوآموزان
کادرسریعانارضایتینوعهروجودصورتدروباشند

.دهندقرارخودیخواستهجریاندررامدیریت

در محیط گرم و امن خانوادهاسترس کمتر۷

شافزایباعثجدیدمکاندرحضورمعتقدندروانشناسان
هبراامکاناینآنالینآموزش.می شوداسترسونگرانی

کهیمکانترینبخشآرامشوامن تریندرکهمی دهدافراد
طمحیذهنییدغدغهوببینندآموزشمی کنندانتخاب
.باشندنداشتهراجدید

دسترسی سریع به اساتید و رفع اشکال۸

 هایفعالیتهمسوییداردنامارتباطاتعصرکهعصریدر
بشریاماتالزمهمترینازیکیتکنولوژیتغییراتبابشری
ایبرسریعهایراهومختلفارتباطیروش هایوجوداست،

دونبآموزاندانشمی شودباعثمدرسباارتباطبرقراری
بهنیازبدونممکنزمانترینسریعدرووقتاتالف

.بیابندراخودهایسوالپاسخقبلیهماهنگی

مزایای آموزش آنالین



۱ ۲ ۳

دکترای مهندسی و علم مواد
صدرا صادقی

کارشناس ارشد ریاضیات
رویا کاتوزیان

کارشناس مهندسی برق
متین پاریاب

استاد ریاضیات استاد هندسه و هوش استاد مشاور

دانشگاه صنعتی شریف–کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف–کارشناسی ارشد 

دانشگاه کوچ استانبول–دکترا 
استاد مدرس در دانشگاه کوچ استانبول

دانشگاه شهید بهشتی–کارشناسی
دانشگاه تهران–کارشناسی ارشد 

استاد مدرس کنکور و آزمون های بین المللی

دانشگاه استانبول–کارشناسی
دانشگاه آنادولو–کارشناسی مدیریت 

مدیر عامل فونوتک و مشاور ارشد تحصیلی

کادر آموزشی

لذت یادگیری
در آرامش خانه



>>>>>تدریس زنده 

Stepآکادمیآنالینهایکالسساختزیر in
Turkeyیهاویدیوازکهرقباازبسیاریخالفبر

رنظیایسادههایسیستمیاشدهضبطقبلاز
SkypeیاZoomیستمساساسبرمیکنند،استفاده

شدهطراحیدانشگاهیآنالینآموزشپیشرفتههای
.وندشمیبرگزارزندهکامالطوربههاکالسواست

مشاوره تحصیلی<<<<<

بهجهتدرمشاورهاستادآموزش،مدتتمامدر
زانآمودانشپشتکاروانگیزهرساندنحداکثر
وآموزاندانشوبودخواهدآنهاهمراههمواره
درراخودذهنیابهاماتتماممیتوانندایشاناولیای
وهاکالس.کنندبرطرفممکنزمانترینکوتاه
بهوالدین،وآموزاندانشبرایمشاورههایدوره

.وندمیشبرگزارجداگانهخصوصی،وعمومیصورت

>>>>>برنامه ریزی آزمون 

یطشراگوناگونیومرکزیآزمونوجودعدمبدلیل
ریزیبرنامهانجاممختلف،هایدانشگاهآزمون

رانینگداوطلبینبرایآزمون،برایمطالعهباهمزمان
ازجلوگیریجهتاساساینبردارد،پیدرراهایی

یزیربرنامهآموزان،دانشاسترسوذهنیآشفتگی
رنظمدیرشتهبهبستهها،دانشگاهتمامآزمون

خواهدانجامموسسهآموزشیکادرتوسطداوطلب،
یا،اولوآموزاندانشنهاییهماهنگیباهمچنین.شد
بهما،مجموعهتوسطهاآزموندرنامثبتامور

.شدخواهدانجامرایگان

ساعت ریاضیات۲۸۸

ساعت هندسه۹۶

ساعت هوش۹۶

ساعت مشاوره۳۰

آزمون جامع۱۲

ظرفیت محدوددر دو شیفت صبح و شب، مناسب با برنامه شما
شروع کالس ها

۱۳۹۹مهر ۲از 



سال۱۵ازبیشباقدرتمندکادریباگرامیهموطنانبهمهاجرتیخدماتارائهراستایدرفونوتکشرکت
با.کردشروعهترکیزیبایکشوربهمهاجرتمندانعالقهرضایتوکیفیتمحوریتباراخودفعالیتتجربه،
ردخصوصبهگذاری،سرمایهوتحصیلمهاجرت،موضوعحساسیتکاملدرکواتمامتااقدامازشعار

بهتاوبرداشتهقدمشماباهمگامعزیزانتان،وخودازشماخیالآسودگی آوردنفراهمبرایجدید،محیطی
رسیدنحققتبهدروباشدایرانیعزیزدانشجویانوخانوادههاصدازبیشخدمتدرتوانستهافتخارباامروز،

STEPتجاریمارکبافونوتکشرکتراستا،ایندر.کندهمراهیآرزوهایشان IN TURKEYارایهحالدر
:میباشدزیرهایزمینهدرخدمات

خدمات شرکت

خدمات 
حقوقی و 

اقامتی

خدمات 
سرمایه 
گذاری

خدمات 
تحصیلی

وعلمیسطحلحاظازترکیههایدانشگاهچشم گیرپیشرفت
وامعجدرکشوراینعالیآموزشمراکزفعالومستمرحضور

هولتسعزیزمان،ایرانباکشوراینهمسایگیالمللی،بین
شدهثباعشماربیفرهنگیمشترکنقاطوویزابدونتردد

نگاهدریخصوصبهجایگاهتحصیلیلحاظازترکیهکشورتا
بینازکهطوریبه.باشدداشتههایشانخانوادهوداوطلبین

رتبهانایرانیترکیه،درتحصیلبهمشغولخارجیدانشجویان
مجموعه.دارنددستدررادانشجوتعدادبیشترینسوم

STEP IN TURKEYمامتبرگیرندهدرکهخدماتشوسعتبا
ارددرااینقابلیتمیباشدایزمینههردرمهاجرانهاینیاز
اقدامرساندنسرانجامبهتامهاجرتبهتصمیمیلحظهازکه

ینهگزیعرضهکناردرمجموعهاین.باشدشماکناردرشما
اهنیازیهمهبودندسترسدرخیالآسودگیمختلفهای

هایخانوادهبهرااطمینانواین.میدهدهدیهمابهرا
رینتکوتاهدرفرزندشانهاینیازتمامکهمیدهدداوطلبین

ضورحرفاهوآسودگی.شدخواهدرفعشکل،بهترینبهزمان
STEPیخانوادهگرمکانوندر IN TURKEYحامیبهترین

.بودخواهدخانهازدورروزهایدرفرزندشان

امور شهروندیبیمه درمانی          امور کنسولی و ویزا دارالترجمه رسمی  دریافت انواع اقامت    

تجاریافتتاح حساب بانکی          صادرات و واردات          خرید ملک مسکونی و تجاری         ثبت شرکت و مارک

اپالی و پذیرش          خوابگاه و مسکن             معادل سازی دنکلیکYÖS-TÖMER-GRE-SATآکادمی 



ی رویتان را بشناسید، از کسخواهید راه پیش اگر می تحصیل در ترکیه
ضرب المثل چینی-.بپرسید که از آن رد شده باشد

ینابودند،برخورداردولت هاومردمبینویژه ایجایگاهازطالبودانشجویانتاریخ،ادوارتمامدرهمواره
دلیلبهامروزهاماداشتندتحصیلفرصتکمی افرادکهبوددلیلاینبهمواردازبسیاریدرمساله

سطحدرتبرمعونامبهدانشگاه هایبهکهکسانی کهگفتمی توانجراتبهآموزشبهاکثریتدسترسی 
ارزشازفرادایگردبهنسبتمیاو رنددستبهآنهارادرتحصیلفرصتومی کنندپیدادسترسی جهانی 
جهانی بندیدهردرهمسایگانشجایگاهوایرانجغرافیاییموقعیتبهتوجهبابینایندربرخوردارند،باالیی 

چرا باشد،میتحصیلادامهبرایمناسبییگزینه ترکیهها،دانشگاهپذیرششرایطوآموزشیزمینهدر
شرایطدارندبرخورباالیی جایگاهازجهانی بندیردهدرکشورایندانشگاه هایازبسیاریاینکهوجودباکه

ازانشدنشجویکههایستکشورجملهازکشورایندیگرطرفازنیست،سختدانشگاه هااینبهورود
ازبسیاریازبتوانندکهشدهباعثامرهمینوبرخوردندمرداندولتوعمومبیندرویژه ایجایگاه

:ازعبارتندامکاناتاینمهمترینباشند،بخورداررایگانحتییاویژهتخفیفباامکانات

ویژهخفیفتباعمومینقلیهازوسائطاستفادهوعمومینقلیهوسائطدارتخفیفکارتداشتنامکان•
رایگانیاویژهتخفیفباتفریحیوتاریخی اماکنازبسیاریبهورودامکان•
درشجویاندانبرایزنجیره  ایفروشگاه هایورستورانهاکهتخفیفاتیازبسیاریازبرخورداریامکان•

میگیرندنظر
تراکنشانجامبرایکارمزدپرداختعدمودانشجوییبانکیحسابمزایایازبرخورداری•
اروپاییکشورهاازبسیاریازویزادریافتمراحلتسهیل•
دنیامعتبرهایدانشگاهازبسیاریدراراسموسدانشجویعنوانبهتحصیلامکان•

و بسیاری از مورد دیگر



www.stepinturkey.com

0090 553 673 7753

edu@stepinturkey.com

آکادمی

« شما آنها را ایجاد می کنید. فرصت ها اتفاق نمی افتند»
کریس گروسر-


