
 

 تحصیل در اوکراین در دانشگاه دارو سازی خارکف

جهانی را به خود  ۷۸۲۹تاسیس شد و در هاله حاضر رتبه  ۱۹۲۱ سال در دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

 .اختصاص داده

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین یکی از دانشگاههای تخصصی داروسازی و شیمی بهداشت و پزشکی در 

 .اوکراین می باشد

ازی سنتی، تکنولوژی دستگاهای داروسازی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی مواد آرایشی و عطرها، داروسازی، داروس

 علوم آزمایشگاهی

 اوکراین خارکف سازی دارو دانشگاه تکنولوژی مواد آرایشی و عطرها

آرایشی می باشد، اهمیت مواد  یکی از رشته های تخصصی دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین تکنولوژی مواد

رشته از حالت کالسیک خود خارج شده و عالوه بر  است که این آرایشی و بهداشتی در اروپا سبب شده

رشته، با پوشش تکنولوژی آرایشی به سالمت افراد یک جامعه در ضمینه های  این شدن ساز پول و  صنعتی

بهداشت به صورت  مو کمک کند. کشور اوکراین هم بعد از ورود علم شیمی و دارویی در ضمینه پوست و

 .پرداخته استتخصصی به این موضوع 

و ادکلن ها می باشد که به  رشته جالب توجه دیکر در دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین در مورد عطر ها

 .به آن پرداخته شده است صورت تخصصی در دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

 رشته بیوتکنولوژی و علوم آزمایشگاهی دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

کال رشته جوانی میباشد، مباحث  رشته ،این باشد می دنیا  رشته برتر و پر درآمد ۱0ولوژی جزو رشته بیو تکن

 ایه شاخه زیر جزو …زیست شناسی، میکروب شناسی و  بیوفیزیک، بیوشیمی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک،

ا، ه وم شدن ویروسکشور های اروپایی و آمریکا بیوتکنولوژی جایگاه ویژه دارد، مقا در. باشد می بیوتکنولوژی

چند میلیون ساله که به علت  باکترهای و های ویروس شدن فعال ها، بیوتیک آنتی مقابل در …باکتری و 

 بیماری های ناشناخته مشهور به بیماری های عصر  گرمای زمین از حالت غیر فعال خود خارج شده اند،
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 ، سندرم های جدید، جهش های ژنی جدید درامواج و حوزه های الکتریسته مباشد تکنولوژی یکی از دالیل آن

علوم کالسیک در مقابل  حوزه تکامل انسان باعث شده که رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جزو

 را می خوانند و از این رشته فارغ التحصیل میشوند بیوتکنولوژی محسوب شوند و کسانیکه رشته بیوتکنولوژی

 رشته هایی مثل پزشکی و دندانپزشکی تنها با مشاهدات و آزمایشات ابتداییچون  پزشک مدرن نامیده میشوند،

علوم ازمایشگاهی و  می توانند ایرادات روتین رو تشخیص دهند و برای تشخیص اصولی تر دست به دامن

مادر تمامی این رشته های نتیجه پیشرفت علم پزشکی  بیوتکنولوژی می شوند. اما در هر صورت باید پذیرفت که

 .بوده است

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین یکی از دانشگاههای پیشرفته و معتبر در رشته بیوتکنولوژی محسوب 

 .میشود

 رشته داروسازی دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

 رشته داروسازی به دو زبان روسی و انگلیسی ارائه میشود و شرط ورود آن گذراندن دوره پری مدیکال می باشد

 .دالر می باشد 3۱00دالر در سال و به زبان روسی  4۲00یه رشته داروسازی به زبان انگلیسی شهر
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