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ا وجکدر چقدر امکان تحصیل رشته پزشکک  رر اتتاییک

رارر؟ آتککا امکککان تحصککیل نککه لنککان ا   ی کک  رر

ان را ش اه های نرتر اتن کشدر وجدر رارر؟  مره لن

ت؟ مدرر  یال نرای ورور نه رشکته پزشکک  چ کد ا ک

ه اتن  داالت اویین انهامات را شکودتان نکرای ارامک

.تحصیل رر کشدر ا تخان  م  ناشد

ودتان اتتاییا شراتط م ا کی  را نکرای تحصکیل را شک

  رر  ظر نین ایم    رر اتن کشدر نرای رشته پزشک

رر رر اتکن مقایکه نکه شکراتط تحصکیل. گرفته ا کت

ی نرتکر رشته پزشک  و شا س قیدی  رر را ش اه ها

.اتتاییا اشاره م  شدر

پزشکی در ایتالیا



یاشرایط تحصیل پزشکی در ایتال

دربرمعتدانشگاهچندینداشتنباایتالیاکشور

خودهبرامندعالقهدانشجویانپزشکی،هایرشته

تحصیلادامهبرایدانشجویان.کندمیجذب

آشنارکشواینشرایطبابایدایتالیادرپزشکی

.دکننامراینبهتصمیمکاملاطالعباتاشده

زشکیپرشتهتحصیلادامهبهمندعالقهدانشجویان

هدوربودخواهندقادرتمایلصورتدرایتالیادر

تخابانانگلیسییاایتالیاییزبانبهراخودهای

زبانبهتحصیلادامهقصدکهافرادی.نمایند

در۶نمرهارائهباتوانندمیدارندراانگلیسی

.یابنددستخودخواستهبهآیلتسآزمون

ازهمپیترودالواالبهملقبایتالیاییزبانمدرسه

الیاییایتزبانکردنسپریبرایتاییدموردمراکز

.باشندمی



نا آش اتنرایخدبمراجعالتک اتتاییات مدارس

ورا شودتانآش ات وکشدراتنآکارمیکمراکز

شدرکهایرا ش اهررفعالاترا  ایتحصیالنفارغ

.شدرم تصدر یزاتتاییا



ررک پزشرشتهتحصیلنرایایم   نینرا شودتان

 امتثیپیشنرایکارانتدایررنات تم اتتاییا

نآلمداتنررشرکتالپس. مات داقدامآتمتآلمدن

ش اهرا یی تنهتدجهناخداه دقاررقیدی الپسو

. د ماتا تخابرام تخبهایرا ش اهره ده،ارائههای

 شودراتعداریشراتطنامت ا باتتاییارا ش اههای

. مات دم جذبراایم   نین

مراحل و مدارک الزم جهت 
الیادریافت پذیرش تحصیلی ایت



مدارک مورد نیاز جهت اپالی 
پزشکی ایتالیا

رر پزشکرشتهنهم دعالقهرا شودتانمعمدلنصدرت

هنکشدراتنهایرا ش اهررپذترشاخذنرایاتتاییا

.ره دم ارائهرالترمدارک

(تحصی   دانق)تحصیلمدارک

 مراترتز•

ش ا  امه•

پا پدرت•

عکس•

مدارکهمهالکپ   خهتک•

لنانت  طنررالمدرک •

نهدناتمدارکتمام کها تاهمیتحائز کتهاتنذکر

درتصاختالالتنهتدجهنا.شدرترجمهاتتاییات لنان

الت فهر اتتاییا فارتر م ،ترجمهلمی هررگرفته

کررهم تشر اتتررخدرتاتیدمدررهایرارایترجمه

وکاررر هدیتنرایندرخداه دقاررافرار.ا ت

شده،هارائیی تنهتدجهنامشک  هرگد هالج دگیری

.ره دتحدتلرارایترجمهنهراخدرمدارک



ایتالیا( imat)آزمون آیمت 

آلمدنااتتاییکشدرررتحصیلرا تایرر کتهترتنمهم

شراتطناتدم دعالقهرا شودتانکها تIMATآتمت

۳متآتآلمدن امثیتلمان.ناش دمط عراآلمدن امثیت

لمان الهرکها تتیرماه۱۲الکهجدالی۲۵تاجدالی

ودتانرا شمعمدلنصدرتوی ک دم تغییرامتحانامتحان

.ناش دراشتهرا امثیتآمارگ تیرماهرر

:شدرم ت ت  دال۶۰شاملIMATآلمدنک  نصدرت

 دال۲۷شاملم طق تح یلوعمدم را ش•

نااض رتوفیزتکشیم ،نیدیدژی،شاملع م را ش•

 دال۳۳

م رارهرا شودتاننهوقتثا یه۹۰حدور دالهرالاینه

 دالهرالاینه.ا ترقیقه۱۰۰آلمدنکللمانکهشدر

 مره۴/۰اشتیاه دالهرالاینهومثیت مره۵/۱صحیح

م امتیالات حداکثرامتیال۹۰احت اباتننا.راررم ف 

 بکتدا  دم ک  دگانشرکتوم دانعالقهکهناشد

ک  د

https://arianaabroad.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%85%d8%aa/


قاررااتتاییررپزشک رشتهتحصیلنارا شودتان

رکشداتنهایرا ش اهآلاتدهخدماتنهندرخداه د

تهرشرراتتاییاکشدررا ش اه۵.ناش دراشتهر تر  

.رار دقرارنرتررا ش اه۱۵۰میانررپزشک 

مدارکآوررنفراهمصدرتررایم   نینرا شودتان

اخذنرایراخدرشا سندرخداه دقارر یالمدرر

. مات دامتحانپذترش

ررن دیرتیههای اتتنرترتنالتک QS اتت

خدماتا اسنرر یاهایرا ش اهکهناشدم جهان

طمحیا اتید،ع م  طحرا شودتان،نهارائهقانل

.رهدم قرارارلتان مدررایم   نینمقاالتوآمدلش 

رشتهرراتتاییاکشدرنرترهایرا ش اهنهلترجدولرر

.ا تشدهاشارهپزشک 

کی برترین دانشگاه های پزش
ایتالیا

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020


دانشگاه های مورد تایید وزارت 
بهداشت

ینراگیریتصمیمفاکتدرهایترتنمهمالتک 

 متاتیدمدررهایرا ش اهکشدر،تکررتحصیل

ررت تنام اتراننهنالگشتنرایرا شودتان.ناشد

ارامهنهنهداشتولارتتاتیدمدررهایرا ش اه

اتنا ام الاطالعروهمینال.نپررال دتحصیل

. ماتدم را شودتاننهشاتا  کمکهارا ش اه

اییااتتکشدرهایرا ش اهتمام کها تنذکراللم

اتنوناشدم جهانکشدرهای اترتاتیدمدرر

ررارکند یالکها ترا شودتا  نهمختصمدضدع

کشدرررتخصصهایرورهکررن پریتاواتران

مدرراتتاییارا ش اه۴۱حاضرحالرر.ناش دم خدر

.ا تاتراننهداشتولارتتاتید



هزینه های تحصیل پزشکی در 
ایتالیا

تاییااتررپزشک هایرشتهتحصیلمعمدلنصدرت

ی  تحصهایهزت ه.ناشدم هزت هپرراختم ت زم

دا ینقوتحصی  مقطعورشتهنهن تهاتتاییارر

 ا بمتتحصیلهایهزت ه.ندرخداهدمتغیررا ش اه

تخمینتدرو۳۵۰۰تا۱۵۰۰نینا تخان را ش اهنا

اهرا ش هزت هرا ش اه،ا تخابلمانرر.شدرم لره

.شدخداهدنرر  اختصاص نصدرت

ندرخداه دقاررپزشک رشتهرا شودهایتمام

صدرتناتررکهناش دراشتهراا تا  ندرستقاضای

نصدرت.شد دم معافرا ش اههزت هپرراختال

الپذترشاخذنهمدفقکهرا شودتا  تماممعمدل

دخداه راشا ساتنشد دم اتتاییاهایرا ش اه

تا نرخدررارناالت اهمیتال کتهاتنذکر.راشت

راییااتتاکشدرررتحصیلارامهقصدکهفرریهرکه

می  ای امهناتد فارتررحضدرالقیلناشدراشته

تکلمعار ظرمدمی غکهرهد شانمای پشتدا هنر

.ا تتحصیلهزت هول دگ  ال



یامزایای تحصیل پزشکی در ایتال

ازاعمپزشکیهایرشتهتمامیایتالیاهایدانشگاه

رایداروسازودامپزشکیپزشکی،دندانپزشکی،

اهدانشگدرتحصیلبادانشجویان.دهندمیارائه

راااروپاتحادیهکشورهایدرکارامکانایتالیاهای

مزایایازمورددوبهادامهدر.باشندمیدارا

.استشدهاشارهایتالیادرپزشکیتحصیل



تحصیل به زبان انگلیسی

التک اییااتتهایرا ش اهررا   ی  لناننهتحصیل

.اشدنم کشدراتنررپزشک رشتهمزاتاینرترتن

لنانمدرکارائهناخداه دقاررایم   نینرا شودتان

درکم.نپررال دتحصیلنهکشدراتنررا   ی  

ااتتاییررپزشک هایرورهنهورورنرای یالمدرر

ا تنذکراللم.ناشدم آت تسآلمدنرر۶ مره

نآلمدررنات تم ا   ی  لنانهایرورهنرای

.شدقیدلآتمت

ناریرا ش اه1.

ندید یام  را ش اه2.

”و دتت  یدئیو “ اپدی را ش اه3.

میالنم  را ش اه4.

پاروارا ش اه5.

پاوتارا ش اه6.

رم اپی زارا ش اه7.

تدرورگاتارا ش اه8.



تدرتنرا ش اه9.

فدرتکد اپلرا ش اه10.

هنراخدرتحصی  هایرورهشدهع دانهایرا ش اه

 اپارسآرتالنانمد  ه.ره دم ارائها   ی  لنان

 تاتجنهترتنا   ی  لنانفشررههایرورهارائهنا

نرای. ماتدم تضمینممکنلمانکمترتنرررا

ررمد  همشاورتننارات انهای طحتعیین

.ناشیدارتیاط

https://ariana.school/english/


هزینه بسیار پایین تحصیل و
زندگی

فاکتدرهایترتنمهمالتک تحصیلهایهزت ه

نیندتانرا شو.ناشدم گیریتصمیمنرایتاثیرگذار

ررهزت همیزان رخکمترتنناخداه دقاررایم   

اتتاییاررپزشک رشتهررتحصیلنهاروپات کشدرهای

یارن اتتاییاکشدرررل دگ هایهزت ه.نپررال د

 ههزتمیا  ینصدرتنه.ناشدم م ا بومعقدل

تخمینتدروهزار۸تا۶نیناتتاییاررل دگ تک ال

.شدرم لره



نتیجه گیری

قادردانشجویانشده،عنوانمواردبهتوجهبا

رینبهتبرایانگلیسیزباندانشبابودخواهند

زیتماین.نماینداقدامایتالیاکشورهایدانشگاه

رایبدانشجویاناززیادیتعدادساالنهشدهباعث

روانهاایتالیکشورپزشکیهایرشتهدرتحصیل

ولیقبصورتیدردانشجویان.شوندمیکشوراین

مکنمهزینهترینکمباتوانندمیآیمتآزموندر

.ازندبپردایتالیاپزشکیرشتهدرتحصیلبه

تدریافصورتدردانشجویانکهاستبذکرالزم

ورکشدررایگانصورتبهتوانندمیDSUبورسیه

رایطشازاطالعبرای.بپردازندتحصیلبهایتالیا

DSUناپارسآریاسایتوبایتالیابورسیهمقالهبه

.فرماییدمراجعه

https://arianaabroad.com/%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/

