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نفر دانشجوی بومی و خارجی جزو  0666با داشتن بیش از (Tbilisi State Medical University)دانشگاه پزشکی تفلیس

 .مهمترین دانشگاه پزشکی گرجستان و منطقه قفقاز محسوب می شود
ان واژاپشاوال که یکی از خیابان های اصلی و مهم تفلیس محسوب می شود واقع گردیده این دانشگاه در خیاب

 .است.بیش از نیمی از دانشجویان دانشکده پزشکی گرجستان و شهر تفلیس را دانشجویان خارجی تشکیل می دهند

با داشتن امکانات مهمترین دانشکده دندانپزشکی در گرجستان در همین دانشگاه پزشکی تفلیس واقع شده است که 
 .بسیار عالی محیطی مناسب را برای دانشجویان دندانپزشکی در تفلیس مهیا کرده است

کلیه امکانات آموزشی دانشگاه پزشکی تفلیس مطابق استانداردهای روز دانشگاه های تراز اول آمریکا و اروپا شکل 
 ت. گرفته است و این دانشگاه مورد تایید بسیاری از کشورهای جهان اس

 

  گرجستان -رشته های پزشکی دانشگاه دولتی پزشکی تفلیس 
 

  نام رشته : پزشکی عمومی
  ، روسی و گرجی زبان تدریس : انگلیسی 

 سال 0مدت زمان دوره : 
  نوع مدرک اعطایی : دکترای پزشکی

  شهریه ساالنه :

 دالر  0666 صیل به زبان انگلیسی تح -
 دالر  0666     تحصیل به زبان روسی -

  دالر 0666      ل به زبان گرجیتحصی -
 دالر می باشد .  00666تحصیل به زبان انگلیسی با استاندارد آمریکا معادل  -

 

  نام رشته : دندانپزشکی عمومی 
  زبان تدریس : روسی و گرجی

 سال 5مدت زمان دوره : 
 دکترای دندانپزشکی نوع مدرک اعطایی: 

  شهریه ساالنه :
 دالر  0666 صیل به زبان انگلیسی تح -

  دالر  0666     تحصیل به زبان روسی  -

  دالر  0666      تحصیل به زبان گرجی -
 

  نام رشته : داروسازی 
  زبان تدریس : انگلیسی و گرجی

 سال 0مدت زمان دوره : 

 نوع مدرک اعطایی : لیسانس داروسازی
  شهریه ساالنه :

 دالر  0666تحصیل به زبان انگلیسی  -
  دالر 0666    تحصیل به زبان گرجی  -

 

  نام رشته : پرستاری
 زبان تدریس : انگلیسی

 سال 0مدت زمان: 
 نوع مدرک اعطایی: لیسانس پرستاری

 دالر  0666  ریه ساالنه :شه
 

 فیزیوتراپی و توانبخشینام رشته : 

 زبان تدریس : انگلیسی 
 سال  0مدت زمان : 

 نوع مدرک اعطایی : کارشناسی 
 دالر  0444شهریه ساالنه : 

 

 
 

 



زیر نظر آکادمی بین المللی علوم گرجستان و مورد تایید دانشگاه  ( Preparation Courses) دوره کالج یا آمادگی

   های گرجستان

 زبان تدریس : انگلیسی
  جلسه 3ماه بصورت فشرده هفته ای  5مدت زمان: 

  جلسه 06تعداد جلسات : 
 ( Preparation Courses) دوره کالج یا آمادگی نوع مدرک اعطایی: گواهینامه

 دالر  0666 شهریه دوره : 

 
 

  روند پذیرش :
 

 :پذیرش دو بار در سال استداروسازی در برنامه های انگلیسی زبان دانشکده پزشکی و 

  0600اکتبر  00تاریخ شروع کالسها : و  0600: اول سپتامبر  ثبت نام تاریخ  -
  0602مارس  5و تاریخ شروع کالسها :  0602تا اول فوریع  0600تاریخ ثبت نام : اول نوامبر  -

 
 

  : 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 

 0، طبقه  000میدان ولیعصر )عج( ، بلوار کشاورز ، ابتدای فلسطین شمالی ، نبش خیابان راد ، ساختمان عرفان ، پالک 
  9واحد 

 69000606000/  + 92 00 22 90 00 00+ / 92 00 22 90 00 06تلفن : 
  : برای عضویت در گروه تلگرامی ما ، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

https://t.me/Georgian_International_Academy 
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