www.saednews.com

دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان)
دانشگاه پزشکی چرنیگیو در سال  ۱۹۴۴تاسیس شد و اکنون در جایگاه  ۵۲۴۹جهانی قرار دارد.
رشته های دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین







پری مدیکال یا پیش دانشگاهی پزشکی  ۹ماه
رشته پزشکی به زبان روسی و انگلیسی  6سال
رشته دندانپزشکی به زبان روسی و انگلیسی  ۵ساله
رشته داروسازی به زبان روسی و انگلیسی  ۵ساله
رشته پرستاری به زبان انگلیسی و روسی  ۴ساله
تخصص های پزشکی بین  ۴الی  6سال

شرایط ورود به دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین
دانشجویان متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی چرنیگیو برای رشته های پزشکی دانشگاه پزشکی
چرنیگیو ،دندانپزشکی دانشگاه پزشکی چرنیگیو ،داروسازی و پرستاری دانشگاه پزشکی چرنیگیو قبل از ورود به
دانشگاه پزشکی چرنیگیو باید دوره پیش دانشگاهی پزشکی یا پری مدیکال را با موفقیت بگذرانند ،پس از اتمام
دوره پری مدیکال یا پیش دانشگاهی پزشکی دانشجویان متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی چرنیگیو
می توانند بدون امتحان ورودی به دانشگاه ورود کنند.
هزینه های تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی چرنیگیو رشته های پزشکی






تحصیل در اوکراین رشته پزشکی دانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان روسی ترمی  ۱600دالر
تحصیل در اوکراین رشته پزشکی دانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان انگلیسی ترمی  ۲۱00دالر
تحصیل در اوکراین رشته دندانپزشکی دانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان روسی ترمی  ۱۹80دالر
تحصیل در اوکراین رشته دندانپزشکی دانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان انگلیسی ترمی  ۲۲۵0دالر
تحصیل در اوکراین رشته پرستاری دانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان روسی ترمی  ۱۵00دالر
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تحصیل در اوکراین رشته پرستاری دانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان انگلیسی ترمی  ۲000دالر
تحصیل در اوکراین تخصص های پزشکی به زبان روسی سالی  3۵00دالر
تحصیل در اوکراین تخصص های پزشکی به زبان انگلیسی سالی  ۴۲00دالر
تحصیل در اوکراین تخصص های دندانپزشکی به زبان روسی سالی  ۴000دالر
تحصیل در اوکراین تخصص های دندانپزشکی به زبان انگلیسی سالی  ۴800دالر
تحصیل در اوکراین تخصص های پرستاری برای  ICUو CCUدانشگاه پزشکی چرنیگیو به زبان روسی
سالی  3000دالر
تحصیل در اوکراین تخصص های پرستاری برای  ICUو  CCUدانشگاه پزشکی چرنیگیو سالی 3۵00
دالر
تحصیل در اوکراین دوره پری مدیکال یا دوره پیش دانشگاهی پزشکی دانشگاه پزشکی چرنیگیو ترمی
 ۲۲00دالر
هزینه خوایگاه های دانشگاه پزشکی چرنیگیو بسته به کیفیت ساختمان و خدمات ماهی بین  ۵0دالر
الی  ۱00دالر
هزینه بیمه خدمات درمانی اجباری دانشجویی سالیانه  ۱۲0دالر

متریال  :رشته دندانپزشکی به خاطر داشتن متریال بعد از دوره پری مدیکال سالی  ۱00دالر به شهریه دانشجو
متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه پزشکی چرنیگیو اضافه میگردد.

