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یکی از قدیمی ترین دانشگاه های  (V.N.Karazin Kharkiv National Universityدانشگاه کارازین خارکف اوکراین)

نشگاه به تالش مربی تاسیس شد، تاسیس این دا 4081شرق اروپا است.این دانشگاه در نوامبر در سال 
 و مطابق با منشور تزار الکساندر اول بود.V.N.Karazinبرجسته

دانشکده شده است این دانشگاه ها عبارتند از:دانشکده زیست شناسی،  14امروز دانشگاه ملی کارازین دارای 

دانشکده فلسفه، دانشکده دانشکده فیزیک و فناوری، دانشکده رادیو فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشکده علوم کامپیوتر، 

مهندسی مکانیک، دانشکده زمین شناسی و جغرافیا، دانشکده اقتصاد، دانشکده زبانهای خارجی، دانشکده تاریخ، 
دانشکده علم زبان، دانشکده پزشکی و دندانپزشکی، دانشکده شیمی، دانشکده جامعه شناسی، دانشکده 

لملل اقتصادی و گردشگری، دانشکده آموزش و بازآموزی و دانشکده روانشناسی، دانشکده قانون، دانشکده روابط بین ا
 .در زمینه مهندسی مکانیک ارتباط داردUNASفیزیک و انرژی می باشد.این دانشگاه با موسسه

 اوکراین شرایط تحصیل پزشکی در دانشگاه کارازین خارکف

نشگاه تقریبا تمام حوزه های تحقیقات بنیادی مدرن این دانشگاه یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی در اوکراین است.این دا

و شامل موسسات تحقیقاتی از شیمی، زیست شناسی و نجوم، موسسه فیزیک و مهندسی و پزشکی را پوشش 
 .می دهد

دانشکده پزشکی برای دانش آموزان فرصت دریافت آموزش پزشکی در بخش کالسیک دانشگاه را فراهم می کند، و 

زم و رروری سه گانه تحصیلی آموزش، تولید علم و بخش بالینی را مهیا می سازد.بدون شک، تنها امکان آموزش جزء ال

دانشگاه های کالسیک پایه برای تدریس و مطالعه رشته پزشکی و طبیعی در شرایط مناسب برای ایجاد و بهبود تفکر 
باشد.توسعه علومی نظیر:علوم بالینی، علمی و پزشکی با استفاده از یک پتانسیل قوی علمی و آموزشی می 

خارکف  تحصیل پزشکی در دانشگاه کارازین .بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیک و ریاریات و نیز جزو این موارد می باشد
روانشناسی، ریاریات،   به دانشجویان فرصت به دست آوردن یک آموزش سطح باال در زمینه اقتصاد، مدیریت، حقوق،

 .یره را می دهدپزشکی و زبان های خارجی و غ

  

در زمینه آماده سازی متخصصان در سطح آموزشی و صالحیت  برجسته ترین دانشگاه ها امروزه این دانشکده یکی از

 РД-IVمیباشد و در این زمینه دارای مجوز)گواهی” کسب و کار در پزشکی“و ”پزشکی“حرفه در زمینه ” متخصص“یک 

کشور در  18دانشجو از  0088است.آماده سازی بیش از (1882/44/12از AB №498462 اما مجوز219309№
جهان)آفریقا، آسیا، شرق میانه، و غیره(در کارنامه افتخارات این دانشگاه است.که در اوکراین این دانشگاه های اغلب به 

د.آموزش دوره به زبان انگلیسی نیز در این دانشگاه وجود دار 44  زبان روسی)برای دانشجویان خارجی روسیه(است اما
و وزارت آموزش و (MHC)همه رشته ها با توجه به برنامه های پیشرفته، توصیه شده توسط وزارت بهداشت و درمان

پرورش و علوم اوکراین انجام میگیرد، و پس از فارغ التحصیلی دانش جویان مدرک دولتی)به زبان اوکراینی و انگلیسی(با 
دریافت  CEPES-یونسکو به خواسته های اتحادیه اروپا، شورای اروپا ورمیمه مدرک بین المللی)مکمل(، را با توجه 

بالینی در تمام   خواهند کرد.مدرک دانشکده پزشکی دانشگاه کارازین برای فارغ التحصیالن فرصت طالیی برای کار کردن

 .رشته ها در مورد پزشکی و دندان و پزشکی دارند

 اینسیستم و کیفیت آموزشی دانشگاه کارازین اوکر

در دانشگاه کارازین با استفاده از ترکیبی از روش کالسیک و فن آوری های نوین  آموزش با کیفیت باالی پزشکی

 02است.متخصصان پیشرو در شاخه های خود فعالیت دارند و در دانشکده پزشکی تدریس میکنند، در میان آنها بیش از 
پزشکی، پزشکان افتخاری و دانشمندان و تکنسین اوکراین،  دانشیار، نامزد علوم170 استاد وپزشکان علوم پزشکی و

 41برندگان جوایز دولتی و جوایز بین المللی وجود دارد.به طور متوسط فعالیت های آموزشی کارکنان آموزشی بیش از 
ش به سال است در این زمینه وجود دارد.همه رشته ها با توجه به خواسته های فرآیند بولونیا برگزار می شود آموز

می باشد.همه کارکنان علمی آموزشی ساالنه دوره های آموزشی پیشرفته بسیاری می بینند که برای  ٪488صورت 

 .حفظ کیفیت آموزش در باالترین سطح اجازه می دهد



اعضای دانشگاه مقدار زیادی کار بالینی و درمانی را با مشارکت فعال دانشجویان خود و رهبری موسسات پزشکی 

اوکراین، NAMS میکروبیولوژی و ایمونولوژی Mechnikovپایگاه های بالینی انجام در دومین موسسه اوکراین و

، موسسه حفاظت از سالمت کودکان و NAMSو عمل جراحی فوریVT Zaitssevvموسسه عمومی
ی راه آهن اوکراین، بیمارستان بالینی مرکزNAMS اوکراین، موسسه مغز و اعصاب، روانپزشکی و اعتیادNAMSنوجوانان

، بیمارستان منطقه خارکف، مرکز پری ناتال خارکف، درمانگاه ”Ukrzaliznytsya“اوکراین، بیمارستان سنت خارکف
و غیره انجام می دهند.سطح حمایت مادی پایگاه های بالینی با استانداردهای اروپایی برابری V.I.Hrischenkoباروری

این فراهم میکند که به دانشجویان اجازه می دهد تا با تجهیزات پزشکی و می کند و یکی از باالترین سطحوح را در اوکر

 .تشخیصی فوق العاده مدرن در این دوره از مطالعه کار کنند و آشنا شوند

شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه کارازین خارکف بستگی به رشته انتخابی شما در این دانشگاه دارد.معموال اخذ پذیرش در 
صی راحت تر از دانشگاه های دولتی است، اما حتما دقت فرمایید این دانشگاه مورد تایید وزارت دانشگاه های خصو

علوم باشد.شهریه دانشگاه های خصوصی اوکراین در این کشور معموال باال می باشد.سطح علمی دانشگاه های 

 .تبه این دانشگاه در سال جاری را بیابیداوکراین با یکدیگر متفاوت می باشد حتما قبل از انتخاب دانشگاه مورد نظر خود ر

بورسیه تحصیلی در دانشگاه کارازین خارکف معموال به افرادی با رزومه های باال تعلق می گیرد در صورت پذیرش از  
دانشگاه دانشگاه کارازین خارکف با بورسیه شرایط تحصیل رایگان دراوکراین برای شما امکان پذیر میگردد.معموال بورسیه 

در مقطع  تحصیل در اوکراین و کارشناسی ارشد تعلق می گیرد و شرایطPH.Dای تحصیل در مقاطع باالتر مانند دکتریبر

 .و شرایط تحصیل در اوکراین در مقطع کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس را آسان تر می کندPh.Dدکترا یا

 خوابگاه های دانشگاه کارازین خارکف اوکراین

دانشگاه ملی خارکف کارازین دارای یک سیستم خوابگاه بسیار سطح باال و با اتاق های کامال مبله، محیط مطالعه کامال 

 .راحت و احاطه شده توسط مراکز تفریحی گوناگون می باشد

ت است.در خوابگاه ها در محوطه دانشگاه هستند.همه اتاق های خوابگاه مبله و در اندازه مناسب و تعداد کافی و راح

 .دانش آموزان در یک اتاق جای میگیرند 0یا  1هر اتاق خوابگاه 

خوابگاه ای دانشگاه دارای تخت، تشک، بالش، پتو، میز، صندلی، گرمایش، سیستم آب و روشنایی مناسب برای هر 
رت با دیگران اتاق می باشد.مناطق خاصی در محیط خوابگاه وجود دارد که دانشجو می تواند در آن به بازی و معاش

بپردازد.پس از ورود دانشجویان در محوطه دانشگاه، امکانات رفاهی خاص به فرد اختصاص داده می شود و پس از 

گزارش سالمت ررایت بخش دانشجو اتاقی که به وی اختصاص داده شده به او اعطا میگردد.همچنین تمام اتاق ها در 
 .خوابگاه دارای امکانات اینترنت هستند

سال است.زبان تحصیل این  6نیز در دانشگاه کارازین خارکف وجود دارد و مدت زمان دوره MD(M.B.B.S)زشکیدوره پ

 .دوره ها به زبان های انگلیسی و روسی است

  

 نام رشته:پزشکی عمومی 

 زبان تدریس:انگلیسی و روسی

 سال 6مدت زمان دوره:

 نوع مدرک اعطایی:دکترای پزشکی

 .بود خواهد متفاوت نام ثبت برای زیر روشهای از یکی انتخاب اساس بر انشگاهد شهریه :دانشگاه شهریه

 (در دانشگاه کارازین خارکف اکراین و ورود به سال اول پزشکی:Preparation Courseگذراندن دوره آمادگی) روش اول: 

 الرد 1088 روسی زبان به تحصیل و دالر 2888 انگلیسی زبان به تحصیل :آمادگی دوره شهریه 

 ، مدیریتی امور هزینه ،(دالر 4888)خوابگاه هزینه ، آمادگی دوره نام ثبت زینهه :شامل شهریه مبلغ

 هزینه های اداری، تاییدیه مدارک ، بیمه درمانی، چک آپ پزشکی، تمدید ویزا.

https://www.estahbanaty.com/study/ukraine/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://www.estahbanaty.com/study/ukraine/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/


 دالر 2888 و انگلیسی زبان به تحصیل برای دالر  2088 :شامل آمادگی دوره گذراندن از پس اول سال شهریه

 روسی زبان به تحصیل برای

 الر(، هزینه امور مدیریتی ،د 4888)خوابگاه هزینه ، اول سال نام ثبت هزینه :شامل شهریه مبلغ 

 هزینه های اداری، تاییدیه مدارک ، بیمه درمانی، چک آپ پزشکی، تمدید ویزا.

 به نیازی آیلتس و تافل مدرک دارندگان عدم نیاز به دوره آمادگی و ورود مستقیم به سال اول پزشکی: روش دوم: 
ارسال درخواست و تایید مدارک و ترجمه رسمی مدارک میتوانند برای تحصیل در  از پس و ندارند آمادگی دوره گذراندن

 سال اول پزشکی اعزام شوند.

 دالر 0888 روسی زبان به تحصیل و دالر 0088 انگلیسی زبان به تحصیل :اول سال شهریه

هزینه های  مور مدیریتی ،ا هزینه ،(دالر 4888)خوابگاه هزینه ، اول سال در نام ثبت هزینه   :شامل شهریه مبلغ
 اداری، تاییدیه مدارک ، بیمه درمانی، چک آپ پزشکی، تمدید ویزا.

 2888 و انگلیسی زبان به تحصیل برای دالر 2088 :شامل  اول سال به مستقیم ورود از پس دوم سال شهریه 

 روسی زبان تحصیلبه ایبر دالر

هزینه های اداری،  دالر(، هزینه امور مدیریتی ، 4888ینه خوابگاه)هز ، اول سال نام ثبت هزینه   :شامل شهریه مبلغ

 تاییدیه مدارک ، بیمه درمانی، چک آپ پزشکی، تمدید ویزا.

ستان و ورود به سال اول گذراندن دوره کالج زبان انگلیسی زیر نظر آکادمی بین المللی علوم گرج روش سوم:

 پزشکی:

  دالر 1888لیسی انگ زبان به تحصیل :کالج دوره شهریه 

  اداری های هزینه ، مدیریتی امور هزینه ، کالج دوره نام ثبت هزینه :شامل شهریه مبلغ

 گرجستان علوم المللی بین آکادمی در:کالج دوره برگزاری مکان

 دالر 0888 روسی زبان به تحصیل و دالر 0088 انگلیسی زبان به تحصیل :اول سال شهریه

دالر(، هزینه امور مدیریتی ،هزینه های  4888هزینه ثبت نام در سال اول ، هزینه خوابگاه)   :شامل شهریه مبلغ
 اداری، تاییدیه مدارک ، بیمه درمانی، چک آپ پزشکی، تمدید ویزا.

 روسی زبان تحصیلبه برای دالر 2888 و لیسیانگ زبان به تحصیل برای دالر 2088:شامل  دوم سال شهریه

هزینه های اداری، ، مدیریتی امور هزینه ،(دالر 4888)خوابگاه هزینه ، اول سال نام ثبت هزینه   :شامل شهریه مبلغ

 تاییدیه مدارک ، بیمه درمانی، چک آپ پزشکی، تمدید ویزا.

 :  روند اخذ پذیرش و ثبت نام 

درخواست خود را از طریق ایمیل و یا تلگرام برای نماینده دانشگاه ارسال و پس از اخذ  متقاری تحصیل دردانشگاه  -4 

مشاوره الزم و موافقت اولیه ، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام)تصویر پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی ، مدارک دیپلم و 
 پیش دانشگاهی(را ارسال می کند.

)با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه و تایید سفارت اکراین در انگلیسی بان ترجمه رسمی مدارک مورد نیاز به ز  -1

 ایران(

 هزینه مشاوره اخذ دعوتنامه پرداخت   -0

 ارسال ترجمه کامل مدارک مورد نیاز به انضمام تصویر پاسپورت با بیش از یکسال اعتبار برای نماینده -1

 نماینده دانشگاه ارسال درخواست پذیرش به دانشگاه از سوی  -2



 دریافت دعوتنامه ازدانشگاه برای متقاری  -6

 اقدام برای اخذ ویزا ازسفارت اکراین در ایران   -0

 اعزام متقاری به اکراین  -0

 :  مدارک مورد نیاز برای پذیرش و ثبت نام 

 انگلیسی به زبان   ترجمه رسمی شناسنامه و کارت ملی -4
 انگلیسی ریز نمرات به زبان   با ترجمه رسمی دیپلم و پیش دانشگاهی -1

 انگلیسی ترجمه رسمی گواهی پزشکی سالمت به زبان  -0
 انگلیسی ترجمه رسمی آزمایش ایدز و هپاتیت به زبان  -1

 0*1عدد عکس پرسنلی  41تعداد  -2

  

 



 

 

  : 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 
info@gias.geEmail:  

 

http://www.gias.ge 

 : تهران -دفتر ایران 

 1، طبقه  114میدان ولیعصر )عج( ، بلوار کشاورز ، ابتدای فلسطین شمالی ، نبش خیابان راد ، ساختمان عرفان ، پالک 
  2واحد 
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  : برای عضویت در گروه تلگرامی ما ، بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/Georgian_International_Academy 
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