
 
 دانشگاه علوم پزشکی لووف

 700  جایگاه تاسیس شده و معتبر ترین دانشگاه پزشکی اوکراین میباشد که در ۱۷۸۴این دانشگاه در سال 

 .است گرفته قرار جهان دانشگاههای برترین

 .تاسسیس کردید ۱99۴و سال  ۱956اوکراین در سالهای دانشکده های دیگر دانشگاه علوم پزشکی لووف 

دانشجویان میتوانند در رشتهای مختلف پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی و داروسازی، همینطورتخصصهای 

 . مختلف پزشکی در این دانشگاه تحصیل کنند

  ندانشگاه علوم پزشکی لووف اوکرای

 علوم پزشکی انگلیسی زبان اوکراین نشده است ولی تنها دانشگاه این دانشگاه با وجود اینکه هنوز تائید ایران

بعدها امپراتور اتریش مجارستان شد تاسیس گردید و قدمت  توسط جوزف دوم که ۱۷۸۴میباشد که در سال 

 4400 استادیار و بیش از ۴00دانشیار و  29۴پروفسور و  ۸۸حاضر این دانشگاه دارای  زیادی دارد . در حال

 .باشددانشجو می

 .این دانشگاه رتبه دوم دانشگاههای علوم پزشکی اوکراین را بعد از دانشگاه علوم پزشکی کیف دارا میباشد

 : رشته ها

سال(  5داروسازی)فوق لیسانس =  سال( ، 5دندانپزشکی) سال( ، 6این دانشگاه دارای رشته های پزشکی)

 سال( 6تا  3پزشکی)و دندان پزشکی تخصصهای  ،( سال ۴= لیسانس) پرستاری  ،

 : تخصصهای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی شامل

زنان و زایمان ، بیماریهای چشم،   طب داخلی)گوارش، قلب، دستگاه تنفسی( ، جراحی ، جراحی اعصاب ، اطفال،

بیماریهای عفونی و اپیدمی شناسی، بیماری سل ، مغز و اعصاب،  بیماریهای کودکان، ارتوپدی و اورژانس،

 ناسی، تمور ش آمیزشی، گوش و حلق وبینی، روانپزشکی، دستگاه ادراری و تناسلی، سرطان و بیماریهای پوست و
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کودکان، ارتودنسی، دندانپزشکی  غدد داخلی، طب هسته ای، طب اورژانس، جراحی فک و صورت، بهداشت

 صنعتی تهیه دارو، اقتصاد دارو، بازاریابی پزشکی، داروسازی، لوژی تهیه دارو، تکنولوژیارتوپدیک، تکنو

 : زبان تدریس دانشگاه

 زبان تدریس دانشگاه انگلیسی و روسی میباشد و شرط ورودی داشتن

 معلومات زبان انگلیسی و یا شرکت در دوره زبان پاتفک روسی و قبولی

 .دالر است 250-600ش زبان با خوابگاه میباشد و هزینه خوابگاه در دوره پاتفک میباشد. دوره آموز

 :شهریه ها

  دالر( ۴000دالر و انگلیسی  3۱00شهریه پزشکی )به زبان روسی 

 دالر(۴500دالر وانگلیسی 3۸50شهریه دندانپزشکی)به زبان روسی 

 دالر( ۴000دالر وانگلیسی  3۱00شهریه داروسازی )به زبان روسی 

 ( 3500دالر و انگلیسی  2500به زبان روسیشهریه پرستاری )دالر 

  دالر( ۴500دالر و به زبان انگلیسی  3500شهریه تخصصهای پزشکی و دندانپزشکی)به زبان روسی 
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