
 

 

 یپزشک یو دانشگاه ها یواکاسل در یپزشک لیتحص
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است که بیشتر دانشکده های آن نیز در براتیسالوا واقع شده است.  اسلواکیدانشگاه کمنیوس در براتیسالوا بزرگترین دانشگاه 

کمنیوس معلم و فیلسوف قرن هفدهم تاسیس شده است. دانشکده پزشکی دانشگاه  با نام جان آموس ۱۹۱۹گاه در سال این دانش

های دانشگاه کمنیوس است. این دانشگاه نخستین دانشکده پزشکی در  ترین و معتبرترین دانشکده کمنیوس یکی از قدیمی

 اسلواکیترین دانشجویان را از همه مناطق  را دارد و به دلیل سنت و استانداردهای باالی برنامه های مطالعاتی، درخشان اسلواکی

به زبان انگلیسی انجام میشود. مدت زمان تحصیل در رشته  اسلواکیو سراسر جهان به خود جذب کرده است. مطالعه پزشکی در 

 .یورو در سال می باشد ۵۰۰هزار و  ۹سال است و شهریه ساالنه این دانشگاه معادل  ۶پزشکی دانشگاه کمنیوس 
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به اتمام رسانده و موفق به کسب مدرک رشته دانشجویی بین المللی تحصیالت خود را در این دانشگاه با موفقیت  ۶۰۰بیش از 

پزشکی یا دندانپزشکی شده اند. مدارک پزشکی اعطا شده در دانشگاه صفاریک توسط سازمان بهداشت جهانی معتبر شناخته 

می شود و کلیه مدرک های این دانشگاه به صورت خودکار در سرتاسر اتحادیه اروپا پذیرفته شده هستند. مطالعه پزشکی در 

یورو می باشد که حتی امکان  ۵۰۰هزار و  ۱۰سال می باشد و شهری ساالنه آن نیز  ۶به زبان انگلیسی در این دانشگاه  اسلواکی

 .پرداخت شهریه آن در دو قسط نیز وجود دارد
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طور رسمی تاسیس گردید.  به اسلواکیدر شهر مارتین شهری در شمال  ۱۹۶۹دانشگاه علوم پزشکی جنیوس در مارتین در سال 

مارتین  دانشکده پزشکی این دانشگاه به افتخار ژان ژستنیوز پزشک قرون وسطایی که اجداد آن نیز در شهر ۱۹۹۱در سال 

زندگی می کردند به دانشکده پزشکی ژسنیوز تغییر نام پیدا کرد. در همان سال دانشکده ثبت نام را برای دانشجویان بین المللی 

سال به طول می انجامد و  ۶ل پزشکی با زبان انگلیسی آغاز کرد. مطالعه پزشکی در این دانشگاه نیز به مدت به قصد تحصی

 .یورو می باشد ۵۰۰هزار و  ۹شهریه ساالنه دانشگاه نیز 

 های نامبرده دانشگاه کمنیوس مورد تایید وزارت بهداشت ایران میباشد جالب است بدانید از بین دانشگاه

 


