
 

 

 یورود به رشته پزشک طیو شرا النکایدر سر یپزشک لیتحص

را دارید باید بدانید که تحصیل پزشکی در این کشور بسیار سخت می باشد. دانشجویانی سریالنکا اگر قصد تحصیل پزشکی در 

محدود می باشد و دانشجویان در صورتی که  را دارند باید بدانند که ظرفیت آموزشی در این کشورسریالنکا که قصد تحصیل در 

موفق به قبولی در آزمون ورودی این کشور شوند، می توانند وارد دانشگاه های پزشکی شوند و تحصیل خود را آغاز نمایند. 

د تا سال بگذرانن 1را دارند باید در ابتدا یک دوره پیش پزشکی را به مدت سریالنکا دانشجویانی که قصد تحصیل پزشکی در 

شرکت  G.C.E (A/L) بتوانند پس از آن وارد رشته پزشکی شوند. پس از پایان دوره پیش پزشکی دانشجویان باید در آزمون

 اینکه دلیل به بدانید که است جالب. شوند وارد پزشکی های دانشگاه به توانند می آزمون این در قبولی صورت در و نمایند 

ن بوده است نظام آموزشی در این کشور مانند نظام آموزشی انگلستان می باشد و آزمون انگلستا مستعمره جزسریالنکا  کشور

هزار نفر برای شرکت  26پزشکی در این کشور مشابه آزمون پزشکی در انگستان می باشد. بهتر است بدانید که سالیانه بیش از 

هزار نفر از متقاضیان  21یت حدودی دارند و تنها ظرفسریالنکا در این آزمون متقاضی هستند اما دانشگاه های پزشکی کشور 

باید بدانید که حداقل نمره قبولی در این سریالنکا می توانند در این آزمون پذیرفته شوند. در مورد نمره قبولی در آزمون پزشکی 

روس زیست شناسی، می باشد و تنها دانشجویانی می توانند وارد دانشگاه های پزشکی این کشور شوند که در د CCC آزمون

 سال 5 این در دانشجویان و بود خواهد ساله 5سریالنکا  در پزشکی تحصیل  را کسب نموده باشند.  A   شیمی و فیزیک نمره
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