
 

 

 یورود به رشته پزشک طیدر هلند و شرا یپزشک لیتحص

به جهت تحصیل پزشکی در هلند دانشجویان باید زبان انگلیسی را خیلی خوب بدانند. به این 

خاطر که در سه سال اول تحصیل تمامی دروس به زبان انگلیسی تدریس خواهد شد. برای 

داشته باشند و افرادی که تافل ارائه می  6تحصیل پزشکی در هلند اشخاص باید نمره آیلتس 

 213باشد و برای امتحان انالین نیز حداقل نمره  550کتبی آنها باید حداقل دهند نمره آزمون 

مورد نیاز است. شخصی که از ابتدا در مدارس هلند تحصیل کرده، دیپلم خود را در این کشور 

گرفته و همینطور نمرات قابل قبولی از دروس ریاضی، شیمی و زیست کسب کرده باشد قادر 

به دانشگاه های پزشکی هلند ورود کند. افرادی که در خارج از کشور خواهد بود به طور مستقیم 

هلند دیپلم خود را گرفته اند می توانند در سایت آموزش و پرورش این کشور مدرک خود را 

ارزیابی کنند و مادامی که معادل دیپلم شما در لیست این سایت وجود نداشته باشد در بعضی 

م ارائه دهید و یا اینکه نیاز به گذراندن دوره هایی مرتبط خواهد مواقع باید مدرکی مازاد بر دیپل

 .بود. برای تحصیل پزشکی در هلند سه دوره اصلی وجود دارد که به شرح زیر است

 کارشناسی پزشکی طی سه سال 

 کارشناسی ارشد پزشکی طی سه سال 

 آموزش و کارورزی طی یک سال 

در سه سال اولی که دانشجویان به زبان انگلیسی تدریس می کنند نیاز است که زبان هلندی را 

ند در مقطع برسند. از آنجایی که تحصیل پزشکی در هل B1 آموزش ببینند و به سطح نیز

کارشناسی ارشد به زبان هلندی است. ضمن اینکه طی دوره کارورزی و پس از اتمام تحصیل 



 

 

طی کار الزاما باید به زبان هلندی تسلط کافی داشته باشند. در برخی دانشگاه ها دروس در 

مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی هم تدریس می شود اما مربوط به رشته هایی مانند 

 .ت شناسی پزشکی و فناوری پزشکی استزیس

 


