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 معرفی دانشگاه

دانشگاه پزشکی آذربایجان از جمله موسسات آموزش عالی با رتبه باال در سطح استانداردهای بین المللی می 

باشد.این دانشگاه براساس موفقیت های حاصله در توسعه علوم پزشکی همواره جایگاه ویژه ای در مجموعه 
 0391است.دانشگاه پزشکی آذربایجان در سال  موسسات آموزش عالی کشورهای شوروی سابق داشته

تاسیس شده و در حال حاضر به عنوان یکی از معتبرترین مراکز آموزش عالی جمهوری آذربایجان از امکانات 
پژوهشی قوی، مرکز اطالع رسانی، خوابگاههای دانشجوئی، رستورانها و مجتمع ورزشی متناسب با -آموزشی

 ردار می باشد.استانداردهای بین المللی برخو

 6دانشگاه پزشکی آذربایجان در مسیر توسعه همه جانبه خود به عنوان یک مرکز علوم پزشکی پیشرفته دارای 

دانشجو و حدود هزار استاد و  0111پژوهشی با تعداد بیش از -گروه آموزشی 77دانشکده و  7ساختمان اصلی، 
 کارمند می باشد.

از مهارت و تجربیات ارزنده، از جمله افراد خبره و شناخته شده در  اساتید برجسته دانشگاه با برخورداری
جمهوری آذربایجان و سایر کشورها در رشته های تخصصی خود با مشخصات زیر، مشغول به امر تدریس در 

 رشته های مختلف می باشند:

ز اساتید دانشگاه عضو تعداد متنابهی ا-عضو وابسته از آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان 6عضو اصلی و  4-

 709-مربی 303-استادیار 340-استاد)پروفسور( 000-فیزیکدان ویژه 90-دانشمند ویژه 93-آکادمیهای بین المللی
 کمک مربی

دانشگاه پزشکی آذربایجان ارتباطات علمی نزدیکی با موسسات آموزش عالی سایر کشورها در رابطه با 
وزشی دارد.اعضای هیات علمی دانشگاه نیز دارای روابط علمی تخصصهای علوم پزشکی در امور جراحی و آم

کشورهای توسعه یافته جهان بوده و در پروژه های تحقیقاتی مشترک   تنگاتنگ با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
ایران، فرانسه، آمریکا،   همکاری می نمایند.همکاریهای مشترک علمی با دانشمندان کشورهای استرالیا،

 ایر کشورهای جهان برقرار می باشد.سوئیس و س

دانشجوی خارجی از کشورهای ترکیه، فلسطین، تونس، بروندی، پاکستان،  0111تاکنون بیش از  0360از سال 

مغولستان، چین، کنگو، لوآندا، بولیوی، سری النکا، هندوستان، آلمان، لبنان، یمن، ایران، عراق، افغانستان، 
 ، اردن و...در این دانشگاه تحصیل نموده اند.الئوس، مصر، مراکش، نپال، پرو

عضو ثبت شده بین المللی در"انجمن موسسات آموزش عالی  0336دانشگاه پزشکی آذربایجان از سال 
به عضویت"انجمن  3113به عضویت کامل انجمن مذکور و در متعاقب آن در سال  3111جهانی"بوده و در سال 

 دانشگاههای اروپائی"نائل آمده است.

 دوره آمادگی:

هرساله"دانشکده دانشجویان خارجی"تعداد قابل توجهی از متقاضیان تحصیل از سایر کشورها را در دانشگاه 

ماهه به"دپارتمان آمادگی"و پس از آن بمنظور ادامه  0پزشکی آذربایجان پذیرفته و جهت طی نمودن یک دوره 
 تحصیل در دانشکده های مختلف معرفی می نماید.

با دوره   های آمادگی دانشجویان خارجی ضمن یادگیری زبانهای ترکی آذربایجانی، روسی و انگلیسیدر دوره 
  های تحصیلی اصلی و انتخاب رشته های تحصیلی مورد عالقه آشنا می شوند.

 

http://studyabroad.ge/content/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20-%20AMU.pdf


 دوره های عمومی در دانشکده ها به قرار زیر می باشد:

 :شامل گروههای-سال( 6دانشکده پزشکی عمومی)

(، آناتومی انسان، ICUان زایمان، ژنتیک و بیولوژی پزشکی، بیماریهای مراقبتهای ویژه)زن-مامائی
اوفتالمولوژی، درماتولوژی، نورولوژی و ژنتیک طبی، اونکولوژی، بیماریهای داخلی، بیماریهای جراحی، 

 فارماکولوژی کلینیکی، پزشکی قانونی، تشخیص بیماریهای داخلی، جراحی مغز و اعصاب

 :شامل گروههای-سال( 5طب پیشگیری) دانشکده

زنان زایمان، بیماریهای داخلی، اورولوژی، فیزیک طبی و بیولوژی، رادیولوژی، فیزیولوژی، جراحی -مامائی

عمومی و بیهوشی، تراماتولوژی و اورتوپدی، بیماریهای ریوی، روانپزشکی، بیماریهای جراحی، بیماریهای 
 واگیردار، تشخیص بیماریهای داخلی، فیزیوتراپیکودکان، پزشکی خانواده، بیماریهای 

 :شامل گروههای-سال( 5دانشکده دندانپزشکی)

بیماریهای گوش و حلق و بینی، دندانپزشکی کودکان، اورتودنسی، دندانپزشکی بالینی، جراحی فک و 
ب صورت، جراحی عملی و آناتومی توپوگرافیک، دندانپزشکی)مختص دانشکده های پزشکی، کودکان و ط

 پیشگیری(

 :شامل گروههای-سال( 6دانشکده پزشکی کودکان)

زنان زایمان، بیماریهای داخلی، بیماریهای کودکان، بیماریهای واگیردار کودکان، جراحی کودکان، -مامائی
-پاتوفیزیولوژی، تشخیص بیماریهای کودکان، بیماریهای جراحی کودکان، آناتومی پاتولوژی، هیستولوژی

 ولوژی، پاتولوژی پیشرفته، بیماریهای عصبی و ژنتیک طبی، ایمونولوژیامبریولوژی و سیت

 :سال(شامل گروههای 5دانشکده بیولوژی پزشکی)

بهداشت کودکان و نوجوانان و بهداشت کار، بهداشت تغذیه، میکروبیولوژی و ایمونولوژی، بهداشت عمومی 

 می بیولوژیو اکولوژی، بهداشت اجتماعی و مدیریت سالمت، اپیدمیولوژی، شی

 :شامل گروههای-سال( 4دانشکده داروسازی)

آلی، مدیریت و فناوری داروئی، داروسازی، -شیمی عمومی و سم شناسی، بیو فیزیک و شیمی بیو

 فارماکوگنتیک و گیاه شناسی، شیمی داروئی

 :شامل گروههای-دانشکده پزشکی ارتشی

ت و روشهای خدمات پزشکی، پزشکی درمان بیماریهای ارتشی، جراحی بیماریهای ارتشی، مدیری

 پیشگیری

 :دوره های تخصصی

 ساله(شامل موارد زیر است: 3گرایش های موجود در دوره های تخصصی)اوردیناتوری/اسپیرانتوری 

 بیماری های پوستی و مقاربتی -

 بیماری های زنان -

 رادیولوژی -

 بیماری های داخلی کودکان -

 جراحی مغز -



 جراحی دندان -

 ارتودنسی -

 شکستگی استخوان و اورتوپدی -

 فیزیوتراپی-

 بیماری های داخلی -

 میکروبیولوژی -

 بیماری های چشم -

 جراحی عمومی -

 شیمی بیولوژی -

 مدیریت و فناوری داروئی -

ان یا عنوİxtisas Artırma)با عنوان ترکی آذربایجانیHigh Qualificationدوره های مذکور در حال حاضر تحت عنوان
ساله(نیز  7(بصورت دوره های تخصصی)رزیدنتوری Specialistsیا عنوان اتحادیه اروپا Uzmanlıkترکی استانبولی

 ارائه می شود.

 فارغ التحصیلی:

پس از اخذ پذیرش اولیه هماهنگیهای الزم بمنظور اخذ روادید در طول مدت تحصیل دانشجویان خارجی در 

تحصیلی از دانشگاه مدرک معتبر دولتی به آنها اعطا می گردد.در دوره های دانشگاه بعمل آمده و پس از فارغ ال
.(وجود پایان نامه ضروری M.D.(و دکترای پزشکی)M.Scتحصیالت تکمیلی جهت اخذ درجات کارشناسی ارشد)

 می باشد.

 امکانات:

مرکز سالمت بدون امکاناتی از قبیل خوابگاه، خدمات پزشکی شامل دندانپزشکی، کتابخانه، اتاق مطالعه و 

 پرداخت هزینه توسط دانشگاه ارائه می گردد.

بصری، شبیه سازها و لوازم پیشرفته فنی در راستای پیشبرد -سایر امکانات از قبیل کامپیوتر، تجهیزات سمعی

امور و فرآیندهای آموزشی دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.بر این اساس استفاده از بهترین شیوه 
 ای آموزش و یادگیری به عنوان اهداف اصلی دانشگاه همواره مدنظر می باشد.ه

دانشگاه همچنین شامل بزرگترین کتابخانه پزشکی در جمهوری آذربایجان می باشد.حجم وسیعی از مستندات 
 دوره ای و نیز خدمات مرتبط با بانکهای اطالعاتی گسترده در اختیار دانشجویان می باشد.

نفر با تنوع غذاهای خوشمزه و ارزان که با کیفیت مناسب در دانشگاه  301جویان با گنجایش غذاخوری دانش
 ارائه می شود در کنار تعداد زیادی کافه و رستوران موجود در باکو پذیرای نیازهای غذائی دانشجویان است.

بال جهت استفاده پردیس دانشگاه همچنین دارای سالنهای ورزشی، استخر شنا، زمینهای والیبال و بسکت

دانشجویان می باشد.مسئولین دپارتمان پرورش اندام نیز با تشویق دانشجویان در بهبود شرایط فیزیکی و ارتقاء 

 فعالیتهای ورزشی دانشجویان انجام وظیفه می نمایند.

  

 



   رشته های پزشکی دانشگاه پزشکی آذربایجان

 

 تاریخ تحویل مدارک و ثبت نام به دانشگاه : 

 سپتامبر  01آوگوست تا  31یخ پذیرش مدارک از تار -
 سپتامبر برای دوره های عمومی  07تاریخ شروع کالسها از تاریخ  -

 اکتبر برای دوره های تخصصی  0تاریخ  -

 
 

  
  مدارک مورد نیاز :

 
 گذرنامه     -0

 ترجمه رسمی به زبان آذری دیپلم با ریز نمرات  -3

 نشگاهی با ریز نمرات ترجمه رسمی به زبان آذری پیش دا -9

 امتیاز برای دوره کارشناسی TOEFL 40 یا IELTS 5.0 داشتن حداقل  -4

 با زمینه قرمز  4*9قطعه عکس   8 -7

 

  نام رشته : پزشکی عمومی

   ، روسی و آذری زبان تدریس : انگلیسی 
 سال 6مدت زمان دوره : 

  نوع مدرک اعطایی : دکترای پزشکی

دالر و تحصیل به زبان  4111دالر ، تحصیل به زبان روسی   4111 به زبان انگلیسی  شهریه ساالنه : تحصیل
  دالر 4111آذری 

  نام رشته : دندانپزشکی عمومی 

   ، روسی و آذری زبان تدریس : انگلیسی 

 سال 7مدت زمان دوره : 
 دکترای دندانپزشکی نوع مدرک اعطایی: 

دالر و تحصیل به زبان  4111دالر ، تحصیل به زبان روسی   4111 شهریه ساالنه : تحصیل به زبان انگلیسی 
  دالر 4111آذری 

  نام رشته : داروسازی
   ، روسی و آذری زبان تدریس : انگلیسی

 سال 4مدت زمان دوره : 
 نوع مدرک اعطایی : لیسانس داروسازی

دالر و تحصیل به زبان  4111ی دالر ، تحصیل به زبان روس  4111 شهریه ساالنه : تحصیل به زبان انگلیسی 

  دالر 4111آذری 

 نام رشته : دوره های تخصصی پزشکی 

 زبان تدریس : انگلیسی ، روسی و اذری 

 سال  7تا  3مدت زمان دوره : 

 دالر  7111هزینه دوره : 



    : ( Preparation Courses) دوره کالج یا آمادگی

  آذری و یا روسی زبان تدریس : انگلیسی ، 
   ماه 3زمان:  مدت

 Hazirliq یا ( Preparation Courses) نوع مدرک اعطایی: گواهینامه دوره کالج یا آمادگی
  دالر 9111 شهریه دوره : 

 هزینه خوابگاه دانشجویی : 

 دالر  0111ساالنه  -

 Azerbaijan Medical University  -اطالعات تکمیلی برای ثبت نام در دانشگاه پزشکی آذربایجان

  

  : آکادمی بین المللی علوم گرجستان

  : تفلیس –دفتر گرجستان 
 

Address: E.Ninoshvili st, N55 0112 Tbilisi-Georgia 

Tel1 : +995 597 140 300 
Tel2 : +995 592 737 371 

Email: info@gias.ge 
http://www.gias.ge/ 

 : تهران -دفتر ایران 

،  440، ساختمان عرفان ، پالک میدان ولیعصر )عج( ، بلوار کشاورز ، ابتدای فلسطین شمالی ، نبش خیابان راد 
  3واحد  3طبقه 

 13033141607/  + 30 30 00 34 63 70+ / 30 30 00 34 63 71تلفن : 

  : برای عضویت در گروه تلگرامی ما ، بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/Georgian_International_Academy 
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