
 

 

 یپزشک یدر پرتغال و دانشگاه ها یپزشک لیتحص

ه برنامه های موسسه عمومی متخصص در زمین ۶پلی تکنیک و  ۸۰دانشگاه ، بیش از  ۵۰پرتغال دارای حدود 

مطالعات نظامی و اجرای قانون است. تفاوت اصلی بین دانشگاه ها و پلی تکنیک در این واقعیت نهفته است 

که دانشگاه ها بیشتر روی آموزش تئوری تمرکز می کنند ، در حالی که پلی تکنیک به مطالعات حرفه ای می 

 .زشکی پرتغال می پردازیمپردازند. در ادامه به معرفی دانشگاه های معتبر و برتر پ

 : دانشگاه پورتو

، یک دانشگاه دولتی است که در شهر پورتو واقع  QS و یکم در رتبه بندی های دانشگاه پورتو ، با تبه سیصد

دانشجو است. با گسترش اخیر  31000تأسیس شده و دارای بیش از  1911شده است. این دانشگاه در سال 

نشگاه پورتو نتیجه محوری از تحقیقات را توسعه داده است. از شناخته شده فعالیت های تحقیق و توسعه ، دا

ترین مراکز تحقیقاتی مدرسه می توان به انستیتوی مولکولی و زیست شناسی سلولی ، انستیتوی آسیب 

 .شناسی مولکولی و ایمونولوژی و پژوهشکده سیستم های رایانه ای اشاره کرد

 : دانشگاه لیسبون

، بزرگترین دانشگاه پرتغال است که دارای بیش از  2018در جهان در سال  305ن با رتبه دانشگاه لیسبو

و دانشگاه  (UTL) دانشکده است. این دانشگاه با ادغام دانشگاه فنی سابق لیسبون 18دانشجو در  47000

د. تأسیس ش 1911تشکیل شد و دانشگاه اصلی در لیسبون ابتدا در سال  2013در سال  (UL) لیسبون

از حیث موضوعات هنر و طراحی، مهندسی معدن و جغرافیا به  ۲۰۱۷در سال   QS طبق رتبه بندی جهانی

 .عنوان دانشگاه برتر شناخته شد

 : دانشگاه کویمبرا

 410-401ه است. رتبه : راه اندازی شد 1290قدیمی ترین دانشگاه پرتغال دانشگاه کویمبرا است که در سال 

قرار دارد و در شهر کویمبرا )پایتخت ملی سابق( واقع شده است. این  QS در رده بندی دانشگاه های جهانی

دانشجو می باشد، دانشگاه دارای تعداد زیادی دانشجوی بین المللی می باشد  24،800دانشگاه دارای تقریباً 

و همچنین هنرها و علوم انسانی را  STEM ند ، موضوعاتکه در هشت دانشکده آن در حال تدریس می باش

 .پوشش می دهد

 



 

 

 : دانشگاه مینهو

این دانشگاه در قسمت شمالی کشور پرتغال واقع شده است و دارای دو دانشکده در شهرهای براگا و گویمارائس 

ای: اقتصاد و تاسیس شده است و دارای بیش ده دانشکده در رشته ه ۱۹۷۳می باشد. این دانشگاه در سال 

 .مدیریت، معماری، روانشناسی، علوم بهداشت، علوم اجتماعی، مهندسی، حقوق و علوم انسانی است

 


