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 یو داروساز یدندانپزشک یدانشگاه پزشک نیموجود در ا ی. رشته هاباشدیم فیشهر ک نیاوکرا تختیواقع در پا یخصوص یاز دانشگاه ها یکی 

 نی. همچنباشدیم یو داروساز یو دندانپزشک یپزشک یدر رشته ها لیتحص نهیبودن هز نییدانشگاه پا نیدر ا لیتحص یها تیاز مز یکی. باشدیم

. دیبودن ترانسفر کن طیکانادا در واجد شرا ایو  کایآمر یبه دانشگاه ها دیتوانیشما م لیاست که در صورت تحص نیدانشگاه ا نیا گرید یها تیمز

و  یتوانی,لهستان,لهی,هند,ترکجانی,آذربا رانی)ا ایاز سراسر دن یادیز یساالنه دانشجو ها دیکن افتیدر نکیل نیانتقال را از ا طیشرا دیتوانیشما م

 . شوندیم لیدانشگاه فارغ التحص نای در.(…

 2022-2021 یلیثبت نام در سال تحص یبرا هیشهر زانیم

 رشته پزشکی )به  زبان انگلیسی(

 دالر  4000 سال اول

 دالر  4000 سال دوم

 دالر  4000 سال سوم

 دالر  4000 سال چهارم

 دالر  4000 سال پنجم

 دالر  4000 سال ششم

 دالر 24000 جمع کل 

 

 رشته دندان پزشکی )به  زبان انگلیسی(

 دالر  4000 سال اول

 دالر  4000 سال دوم

 دالر  4000 سال سوم

 دالر  4000 سال چهارم

 دالر  4000 سال پنجم

 دالر  20000 جمع کل 

 

 رشته داروسازی )حضوری( )به  زبان انگلیسی(

 دالر  3100 سال اول

 دالر  3100 سال دوم

 دالر 3250 سال سوم

 دالر  3100 سال چهارم

 دالر 3250 سال پنجم

 دالر  15800 جمع کل 

 

 



 

 رشته داروسازی )غیرحضوری( )به  زبان انگلیسی(

 دالر 2500 سال اول

 دالر  2500 سال دوم

 دالر  2600 سوم سال

 دالر  2500 سال چهارم

 دالر  2500 سال پنجم

 دالر  1300 سال ششم

 دالر  13900 جمع کل 

 

 رشته پزشکی )به  زبان اوکراینی(

 دالر  2500 سال اول

 دالر  2500 سال دوم

 دالر  2700 سال سوم

 دالر  2500 سال چهارم

 دالر  2500 سال پنجم

 دالر 2700 سال ششم

 دالر 15400 جمع کل 

 

 رشته دندان پزشکی )به  زبان اوکراینی(

 دالر  2600 سال اول

 دالر 2600 سال دوم

 دالر  2750 سال سوم

 دالر 2600 سال چهارم

 دالر  2750 سال پنجم

 دالر  13300 جمع کل 

 

 رشته داروسازی )حضوری( )به  زبان اوکراینی(

 دالر  2250 سال اول

 دالر  2250 سال دوم

 دالر 2400 سال سوم

 دالر  2250 سال چهارم

 دالر  2400 سال پنجم

 دالر 11550 جمع کل 

 



 

 رشته داروسازی )غیرحضوری( )به  زبان اوکراینی(

 دالر 1650 سال اول

 دالر  1650 سال دوم

 دالر  1750 سال سوم

 دالر  1650 سال چهارم

 دالر  1650 سال پنجم

 دالر  925 سال ششم

 دالر  9275 جمع کل 

 

 دالر 1200 کیف مدیکالپادفک 

 

 هزینه خوابگاه / دانشگاه کیف مدیکال

 دالر( 1100گریو  )حدود  27600 ماهه 12 تخته 4اتاق 

 دالر( 1300)حدود  گریو 33600 ماهه 12 تخته 2اتاق 

 

 

 دانلود کلیپ از یوتیوپ

https://www.youtube.com/watch?v=flnuC2UJpJ8 

https://www.youtube.com/c/KMUTV 

utube.com/watch?v=KAUEWTmyqO4https://www.yo 
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