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 راهنمای عملی

 و نخجوان  آذربایجانتحصیل در دانشگاه های 
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 1شماره  ، کالدزهیم یاوگن ابانیخ ،یقومی: دسیتفل-جستانگر

 +98 912 204 0617+ / 995 555 46 9191 :تلفن
 +98 912 204 0617آپ:  واتس

 www.studyabroad.geسایت: 
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  پزشکی آذربایجان دانشگاه 

Azerbaijan Medical University (AMU) 
 

 برای دانشجویان بین الملل  -یدوره های عموم – AMUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر تحصیلی  های  رشته

 $ 5000 یپزشک یدکتر سال  6 ی/ آذری/ روسیسیانگل Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 5000 یپزشکدندان یدکتر سال  5 ی/ آذری/ روسیسیانگل Doctor of Dentistry - یعموم یپزشکدندان

 $ 5000 کارشناسی داروسازی سال  4 ی/ آذری/ روسیسیانگل Pharmacy - داروسازی

 $ 5000 کارشناسی داروسازی سال  4 ی/ آذری/ روسیسیانگل Public Health -بهداشت عمومی 

 $ 4000 دوره مقدماتی  ماه 6 ی/ آذری/ روسیسیانگل Hazirliq  - Preparatory Courseدوره مقدماتی 

 AMUتقویم آموزشی دانشگاه 
 

 رویدادها 
 تاریخ رویدادها 

 تاریخ شمسی  تاریخ میالدی 

 Hazirlıq 05.05.2022  15/02/1401آغاز ثبت نام برای دوره مقدماتی 

 Hazirlıq 01.11.2022  20/08/1401پایان ثبت نام برای دوره مقدماتی 

 

 شده رفتهیداوطلبان پذ نیمصاحبه آنال

تا  .202220.05

20.07.2022  

تا  20/02/1401

29/04/1401 

تا  10.09.2022

05.12.2022  

تا  19/06/1401

14/09/1401 

 دانشجویان بین الملل یبرا Hazirlıq یدوره مقدمات ییقرارداد و ثبت نام نها یامضا

 .پشت سر گذاشته اند تیرا با موفق نیکه مصاحبه آنال 

تا   20.08.2022

15.12.2022  
تا  29/05/1401

24/09/1401 

 1401 ماهید  Hazirlıq  January2023 یآموزش دوره مقدماتآغاز 

 1402 رماهیت  Hazirlıq   July2023 یدوره مقدمات یدوره آموزش پایان 

 1402 رماهیت  July2023  برای ورود به سال اول  جانیآذربا یدانشگاه پزشک ییامتحانات نها

 24/06/1402  15.09.2023 جانیآذربا یانشگاه پزشکال اول دی سشروع کالس ها

 ذربایجان آدانشگاه پزشکی  و ثبت نام رشیپذمدارک مورد نیاز برای 

                            رشیت پذپرداخت درخواس درسی ارائه ��حداقل دارای یکسال اعتبار صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��  فرم درخواست لتکمی��

 دریافت خدمات بیمه درمانی در ورود به آذربایجان ��  Skype قیاز طر ییویدوی مصاحبه انجام ��

  4*3قطعه عکس پرسنلی پرسنلی  8 ��

  یسیانگلآذری یا نمرات به زبان  زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

 . دیترجمه کن یروس ای یسیآن را به انگل د،یخود ندار یدر محل زندگمدارک به زبان آذربایجانی  ترجمهامکان اگر  ��

 وزارت آموزش آذربایجان و ثبت نام در  دییانجام مراحل تا یارسال مدارک داوطلب برا:     Enrollmentپروسه انجام ��
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 شود: یاعمال مدوره دبیرستان  نامهینمرات گواه یبرا یو عراق هیترک ،یرانیا اتباع یبرا ریز یها تیمحدود

 14ریاضی فیزک با  حداقل معدل  ای یعلوم تجربط دیپلم دبیرستان در رشته های فق :یرانیادانشجویان  ��

 TYT 180حداقل نمره امتحان  ای ٪65 رستانیدب پلمیحداقل نمره د :ای هیترکدانشجویان  ��

 %70 ازیمدرک متوسطه حداقل امت ای سانسیمدرک ل :یعراقدانشجویان  ��

 ارائه گردد. افل( ت ای لتسیمدرک زبان )آدر صورت داشتن  ��

 ماه گذشته 6گرفته شده در پرسنلی عکس  ��

، C تیات، هپB تیهپات دز،یرند: اکشور را ندا نیاجازه اقامت موقت در ا ریز یهاافراد مبتال به عفونت جان،یآذربا یمهاجرت جمهور نیطبق قوان ��

 ارائه گواهی پزشکی سالمت الزامی می باشد. . سیفلیس

 زایالزامات و

دعوت نامه  کی، AMU یدوره مقدمات ی. پس از انتخاب شدن برادیکشور شو نیوارد ا یلیتحص یزایبا و دیبا جانیاخذ اقامت موقت آذربا یراب

 .ودخواهد بن یرورض جانیبا آذربا دیبدون رواد میرژ یدارا یشهروندان کشورها یبرا نی. اخواهد شدآماده و ارسال  ییدانشجو یزایو یبرا

 ییدانشجوخوابگاه 

به محوطه دانشگاه  کینزد اریسنفره ب 273خوابگاه  نیدهد. امی اقامت در خوابگاه را ارائه خدمات  یخارج انیبه دانشجو جانیآذربا یپزشک دانشگاه

سرویس  یتاق دارات، هر اشده اس ینفر طراح 3 یو درمانگاه ها قرار دارد. دختران و پسران دانشجو در طبقات مختلف اقامت دارند. هر اتاق برا

 یلیحصتر سال ه یهر دانشجو برا یاقامت در خوابگاه برا نهیآشپزخانه مخصوص به خود است. هز یمخصوص به خود، هر طبقه دارابهداشتی 

 باشد. یمنات م 1000

 .دینکمشخص را از قبل  یخال یها تیاطالعات مربوط به ظرف میکن یم هیبا توجه به محدود بودن مکان در خوابگاه، توص :توجه
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 پزشکی آذربایجان  دانشگاه 

Azerbaijan Medical University (AMU) 
Residency Courses 

 
 جویان بین الملل برای دانش -دوره های رزیدنتی – AMUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Psychiatry - یروانپزشک

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Hygiene - بهداشت

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Microbiology - یولوژیکروبیم

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Laboratory work - یشگاهیکار آزما

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Genetics - کیژنت

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Epidemiology - یرشناسیگ همه

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Immunology - یمونولوژیا

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 آذری  Narcology - ینارکولوژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  2 ذری آ Physiology - یشناس اهیگ

 یقانون یپزشک نهیمعا ک،یپاتولوژ یآناتوم

Pathological anatomy, forensic examination 
 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری 

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری  Dentistry - یدندانپزشک

 یپزشک یو توانبخش یوتراپیزیف

Physiotherapy and medical rehabilitation 
 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری 

 یسازمان بهداشت و سالمت اجتماع

Organization of social hygiene and health 
 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری 

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری  Allergology - یآلرژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری  Anesteziologiya-Reanimatologiya -ء ایاح، یهوشیب

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری  Ophthalmology - یچشم پزشک

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  3 آذری  Radiation therapy - یپرتو درمان

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Beam diagnostics - پرتو صیتشخ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Neurology - یعصب شناس

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Therapy - درمان

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Cardiology - قلب و عروق

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Nephrology - ینفرولوژ

 $ 7000 ی رزیدنت پزشک سال  4 آذری  Gastroenterology - گوارش

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Hematology - یهماتولوژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Dermatovenerology - یدرماتوونرولوژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Infectious diseases - یعفون یها یماریب

 $ 7000 نت پزشکی رزید سال  4 آذری  Rheumatology - یروماتولوژ
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 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Endocrinology - زیغدد درون ر

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Pediatrics - اطفال

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  4 آذری  Otorhinolaryngology - ینیگوش و حلق و ب

 $ 7000 دنت پزشکی رزی سال  5 آذری  General surgery - یعموم یجراح

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Neurosurgery - مغز و اعصاب یجراح

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Plastic surgery - کیپالست یجراح

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Cardiovascular surgery   - قلب و عروق یجراح

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Pediatric surgery - اطفال یجراح

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Traumatology-orthopedics - یارتوپد-یتروماتولوژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Oncology -یانکولوژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Urology - یاورولوژ

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Obstetrics and gynecology - مانیزنان و زا

 $ 7000 رزیدنت پزشکی  سال  5 آذری  Maxillofacial surgery - فک و صورت یجراح

 را برای دانشجویان بین الملل فراهم نموده است. تقسیط شهریه امکان ازسال دوم تحصیلی  AMUدانشگاه : هیشهر طیتقس

 

 برای دوره های رزیدنتی  AMUگاه تقویم آموزشی دانش
 

 رویدادها 
 تاریخ رویدادها 

  تاریخ شمسی  تاریخ میالدی 
 آگوست  20 پذیرش دوره رزیدنتی 

 سپتامبر 10تا 

 مرداد 29

 شهریور 19تا  

 هریورش29-24 سپتامبر  20-15از  در مرکز آزمون  یجانیزبان آذربا  نیشرکت در آزمون آنال

 به زبان ژهیو یکه شامل سواالت پزشک یدنتیدوره رز یبرا رشیپذ تهکمی مصاحبه در شرکت

 خواهد بود. یجانیآذربا
  سپتامبر 20-25 

 3 -وریشهر 29

 مهرماه

 اوایل ماه اکتبر   یدر تخصص انتخابدوره رزیدنتی شروع 

 Residencyدر دوره  و ثبت نام رشیپذ طیشرا

 .ندیمان افتینموده و شهادتنامه در یمعادل ساز جانیود را در وزارت علوم آذربامدارک خ یستیبا یدنتیدوره رز انیمتقاض ��

 یپس از گذراندن کالس ها . شما تنهادیاقدام کن AMU یدوره مقدمات یابتدا برا دیتوان یم د،یستیخود مطمئن ن یجانیاز سطح زبان آذربا اگر ��

 باشد. یدالر م 4000 هیهه، شهرما 6 هیکرد. شهر دیدر آزمون شرکت خواه یجانیزبان آذربا
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  دولتی نخجوان دانشگاه 

Nakhchivan State University (NSU) 

 
 برای دانشجویان بین الملل  – NSUرشته های تحصیلی دانشگاه 

 شهریه ساالنه  ییمدرک اعطا مدت دوره سیزبان تدر رشته های تحصیلی 

 $ 2000 یپزشک یدکتر سال  6 آذری  Doctor of Medicine - یعموم یپزشک

 $ 2000 یپزشکدندان یدکتر سال  5 آذری  Doctor of Dentistry - یعموم یپزشکدندان

 $ 2000 کارشناسی داروسازی سال  4 آذری  Pharmacy - داروسازی

 $ 800 دوره مقدماتی  ماه 6 آذری  Hazirliq  - Preparatory Courseدوره مقدماتی 

  را برای دانشجویان بین الملل فراهم نموده است.تقسیط شهریه امکان سال دوم تحصیلی  از NSUگاه دانش: هیشهر طیتقس

 خواهد شد.  اشت و پس از اعالم دانشگاه اطالع رسانیافزایش خواهد د 2022-2023در سال تحصیلی دولتی نخجوان دانشگاه  هیشهرتوجه: 

 NSUتقویم آموزشی دانشگاه 

 تاریخ رویدادها  رویدادها 

 تاریخ شمسی  تاریخ میالدی  

 Hazirlıq 05.05.2022  15/02/1401آغاز ثبت نام برای دوره مقدماتی 

 1401 هرماهم Hazirlıq  ctoberO 2022 یآموزش دوره مقدماتآغاز 

 1402 رماهیت  Hazirlıq   July2023 یدوره مقدمات یدوره آموزش پایان 

 24/06/1402  5.09.20231 دولتی نخجوان انشگاه ال اول دی سشروع کالس ها

 NSUدانشگاه  و ثبت نام رشیپذی مدارک مورد نیاز برا

        رشیت پذپرداخت درخواس درسی ارائه ��حداقل دارای یکسال اعتبار صفحه اول پاسپورت  رتصوی ارائه ��  فرم درخواست لتکمی��

 آذری نمرات به زبان  زیبا ر یدانشگاه شیو پ پلمیمدرک د رسمی ترجمه ارائه ��

  4*3قطعه عکس پرسنلی پرسنلی  8 ��

 وزارت آموزش آذربایجانو ثبت نام در  دییانجام مراحل تا یوطلب براارسال مدارک دا:     Enrollmentپروسه انجام ��

 ارسال کنند.  ینخجوان را به صورت حضور یدر دانشگاه دولت لیتحص یبرا ازیمدارک مورد ن دیبا یاتباع خارج ��

ت پش تیا موفقه را بکه مصاحب یندانشوند و شهرو یشده باشد، مشمول مصاحبه م رفتهیمربوطه پذ ونیسیکه مدارک آنها توسط کم یشهروندان ��

  شوند. یم رفتهیپذ یآموزش یهادر دوره  داوطلبگذارند به عنوان  یسر م

 دریافت خدمات بیمه درمانی در ورود به نخجوان  ��

 

 


