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لی تاراس شفچنکو در شهر کیف پایتخت این کشور واقع شده است. این مدانشگاه شفچنکو و یا دانشگاه 
این دانشگاه  سومین دانشگاه قدیمی این کشور می باشد. دانشگاه خارکف دانشگاه بعد از دانشگاه کیف و

سال  این دانشگاه در در میان موسسات آموزش عالی می باشد.  1دانشگاه ها و رتبه  در میان 51دارای رتبه 
شد. در زمان اتحادیه شوروی این  تاسیس شد و پس از آن چندین بار نام این دانشگاه دستخوش تغییرات 5381

 .ه برتر معرفی شددانشگا 8دانشگاه مثل دانشگاه های موسکو و لنینگو جز 

 
 شهرت و رتبه دانشگاه تاراس شفچنکو کیف

لحاظ رتبه ای معرفی کرد. این  مجله دلووی این دانشگاه را جز برترین دانشگاه های این کشور از 9002سال  در
این  scopus طبق بررسی 9002در سال  می باشد.  5رتبه  دانشگاه اوکراین دارای 993دانشگاه در میان 

تحقیقات توسط  و در حال حاضرهم بهترین دانشگاه در زمینه کارهای تحقیقاتی معرفی شد.  جز برتریندانشگاه 

و در محدوده  5811دانشگاه،  3000بین  این دانشگاه ارائه می شود. رتبه این دانشگاه در سطح جهانی، از
 .می باشد 18رتبه  دانشگاه دارای 500اروپای مرکزی مابین 

 
 دانشگاه تاراس شفچنکو کیف ی همکاردانشگاه های خارج

باعث تقویت و بهبود رابطه  کشور دنیا می باشد و این کار 10حاضر این دانشگاه در حال تبادل دانشجو با  درحال
سال پیش این دانشگاه هیچ رابطه رسمی با دیگر  00حدود  .این دانشگاه با برترین دانشگاه های دنیا می باشد

 .کشورها نداشته است

 .نه ای از دانشگاه های همکار در زیر آورده شده استنمو
 ایتالیا: دانشگاه فلورانس 

 بلژیک: دانشگاه لژ 

 کانادا: دانشگاه مونیتابا 

 آلمان: دانشگاه مونیخ 

 انگلستان: دانشگاه لید 

 آمریکا: دانشگاه روتگرد 

اقتصاد، ریاضی، مکانیک،  ارد که در زمینه های جغرافیا، تاریخ،دانشکده وجود د 58این دانشگاه عظیم  در

کامپیوتر،روانشناسی، شیمی و حقوق خدمات تحصیلی را  اطالعات و فن آوری، فیزیک، الکترونیک، مهندسی
مرکز  :دانشگاه عالوه بر موارد ذکر شده خدمات دیگری را هم ارائه می دهد از جمله ارائه می دهد. البته این

تاریخچه دانشگاه، موزه زبانشناسی و  ات اوکراین، موزه حیات وحش، مرکز انفرماتیک، موزه مربوط بهمطالع

نمونه کارهای تحقیقاتی و مدارک مستند  8811812درضمن حدود  .کتابخانه تخصصی ماکسیموویچ می باشد
تحصیل پزشکی و  دانشکده نگه داری می شوند. تحصیل در کالج شفچنکو جهت ورود به علمی در این

 .یکی از مواردی است که ایرانیان نسبت به آن اقدام می کنند ی در اوکرایندندانپزشک
 

 :رشته پزشکی دانشگاه تاراس شفچنکو 
 زبان تحصیل : انگلیسی -

 نفر 551ظرفیت کورس اصلی :  -

 نفر 100ظرفیت دوره کالج :  -
 محدودیت سنی : اعالم نشده )فعال بدون محدودیت سنی( -

 )بسته به ریز نمرات سه ساله کمی متغیر میباشد(51شرط علمی : دیپلم تجربی باالی  -
 نحوه گزینش : از طریق آزمون ورودی )گذراندن دوره پادفک اجباری نیست( -

 مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیلی اوکراین:  

 دعوتنامه صادر شده از دانشگاه اصل -
 با تاییدیه وزارت امور خارجه و با پلمپ دادگستری  -اصل و ترجمه دیپلم به انگلیسی -

 با تاییدیه وزارت امور خارجه و با پلمپ دادگستری  -اصل و ترجمه ریزنمرات دیپلم به انگلیسی -
 توجه: پلمپ های اصل و ریز نمرات جدا از هم باشند*

 ن )این فرم ها توسط خود نماینده مستقر در ایران پر خواهد شد(فرم های تکمیل شده مربوط به سفارت اوکرای-1

 :گواهی سالمت
حاوی هپاتیت و ایدز برای  زمایشیآبا مراجعه به یک پزشک عمومی درخواست گواهی سالمت مینمایید.پزشک 

متی از آن با مراجعه مجدد به همان پزشک گواهی سال شما خواهد نوشت.پس از انجام ازمایش و دریافت نتیجه
گواهی  گونه ای که سالمت شما در مورد دو بیماری ایدز و هپاتیت تایید شود.این جانب وی صادر خواهد شد به

رجه و قرار گرفته و تاییدیه امور خا  مجددا باید توسط نظام پزشکی تایید شده و نهایتا مورد ترجمه رسمی
 . دریافت شود دادگستری

 :  بانکمالی صادره از سوی تمکن 

https://www.estahbanaty.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%81-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://www.estahbanaty.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%81-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/


حساب به زبان  کنید.این پرینت خود را دریافت هستید پرینت ن داری حساب آه بانکی که در با مراجعه ب

 .باشد باید به نام خود متقاضی نیست.این حساب  انگلیسی صادر شده و نیازی به ترجمه آن
 .میلیون تومان باشد 80الی  90موجودی این حساب در لحظه صدور باید 

 :  بیمه مسافرت
هزار  80نمایید.این بیمه نامه تا سقف  مه سامان درخواست بیمه مسافرتی برای کشور اوکراینبا مراجعه به بی

چندین بار رفت و امد صادر خواهد شد )نیازی به ترجمه نیست(. بیمه نامه  یعنی با امکان Multiple یورو و بصورت

میتواند باالتر … شرایط سنی و هزاریورویی بوده و بسته به  80 حداقل روزه اخذ شود . )این بیمه نامه 20 
  .باشد

بصورت نقد  بررسی مدارک که  واریز به حساب سفارت اوکراین برای اخذ نوبت سفارت و  دالر جهت 110مبلغ -2
 . ینده مستقر پرداخت خواهد شدبه نما

 ۴در ۳و سه قطعه عکس  ۴٫۵در ۳٫۵ دو قطعه عکس -
 شناسنامه به همراه ترجمه و تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه -

 پاسپورت -

 یک کپی از تمام مدارک قید شده در باال -
 

 
 :دانشکده های دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف

 دررشته های مختلف این دانشگاه تحصیل کنند؛  دانشجویان عزیز میتوانند در دانشکدهای زیر و

 
  : دانشکده بیولوژی

ویروس شناسی، جانور  میکروبیولوژی و سیستمی ایمنی بدن، بیو فیزیک، گیاه شناسی، بیو شیمی،
 شناسی، ژنتیک، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی حیوانی

 
  : دانشکده علوم نظامی

-هسته ای-شیمیایی تخصصی، نقشه شناسی، دفع حمالت-ی تاکتیکیسیستمهای راهبردی خودکار، آمادگ

نظامی، حقوق نظامی، تاکتیکهای جنگی و دفاعی،  بیولوژیکی، تربیت و روانشناسی نیروهای نظامی، اقتصاد
 مطالعات کلی نظامی

 
 :دانشکده جغرافی 

اجتماعی، کشور شناسی و -شی، نقشه کشی جغرافیایی، جغرافیای اقتصادیهواشناسی، آبخیزداری و زهک

 توریسم، جغرافیای اوکراین
 

 : دانشکده اقتصاد 
 اعتباری -اقتصاد بین الملل، تئوری اقتصاد، مدیریت موسسات خصوصی،اقتصاد کاربردی، مدیریته امور مالی

 

 : دانشکده روزنامه نگاری 
نگارش جراید، سبکهای نگارش مدرن، روزنامه نگاری بین المللی، تلویزیون و رادیو، سیستمهای اطالع رسانی 

 عمومی، تئوری ارتباطات اجتماعی
 

 : دانشکده زبانشناسی 
 مترجمی زبانهای مختلف، ادبیات زبانهای مختلف، شیوه های تدریس زبان، لهجه شناسی

 

 : دانشکده تاریخ 
 تاریخ اوکراین، مردمشناسی کشورها، باستانشناسی، تاریخ جهان کهن، تاریخ معاصر، تاریخ ملل، تاریخ روسیه

 
 : دانشکده روباتیک 

سیستمهای شبیه سازی، سیستمهای اطالعاتی، روباتهای عملیاتی، آنالیز و هدایت سیستمها، تئوری برنامه 

 ریزی، تئوری سیستمهای روباتی
 

 :  دانشکده مکانیک و ریاضی
 ریاضی محض، جبر و منطق، تئوری مکانیک کاربردی

 
 : دانشکده روابط بین الملل 

موسسات بین المللی و  علوم سیاسی منطقه ای، حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی،

بین الملل، روابط بین الملل و سیاست خارجی، راهبرد  خدمات دیپلماتیک، ارتباطات بین الملل مردمی، اطالعات
 اعتباری بین المللی، مالکیت جهانی و اقتصاد بین الملل-ارزی اقتصاد خارجی، روابط



 

 : دانشکده رادیوگرافی و فیزیک 
 و کوانتمی، الکترو فیزیکتئوری امواج رادیویی، رادیوگرافی کاربردی، سیستمهای رادی

 
 :  و روانشناسی  دانشکده علوم اجتماعی

 پرورشی، روانشناسی فردی، روانشناسی اجتماعی، تئوری جامعه شناسی-مشاغل اجتماعی

 
  :  دانشکده فیزیک

 ی، فیزیک نور، کوانتوم فیزیک، تئوری فیزیک،فیزیک هستی، فیزیک آزمایشگاهی، فیزیک فلزاتفیزیک مولکول
 

 : دانشکده شیمی 
 شیمی محدود، شیمی نامحدود، فیزیک مواد شیمیایی، شیمی آلی

 

  :  دانشکده حقوق
تئوری و تاریخ دولتها و قوانین، حقوق اساسی، حقوق اجتماعی، حقوق کارگری و سندیکاها، حقوق دولتی، 

 حقوق جزایی، جرم شناسی
 

 

  

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