
 روسیه تحصیل در
 

 دانشجوی محترم!

 ها، ویزا و ورود به روسیه قابل توجه شماست. لطفاً، با دقت با متن زیر آشنا شوید. کلیۀ جزئیات فرایند پذیرش، شهریه، هزینه

 

 شود.شروع می 2016 -2017فرایند پذیرش به تحصیل در سال 

 توانید مدارک خود را به ما ارسال کنید.میهای تحصیلی ها و دورهبرای پذیرش به همه رشته

 

 آشنایی با مرکز آموزشی روسی

 کند.های فدراسیون روسیه هستند کمک می( به دانشجویان خارجی که دنبال تحصیل در دانشگاهCENTRE EDUCATION RUSSIAN)مرکز آموزشی روسی 

 کند.علوم فدراسیون روسیه و وزارت دادگستری فدراسیون روسیه فعالیت میشخص حقوقی است که تحت نظارت وزارت آموزش و  مرکز آموزشی روسی

های فدراسیون روسیه هستند تخصص خود را پیدا به کمک و حمایت همه جانبه به دانشجویان خارجی که دنبال تحصیل در دانشگاه مرکز آموزشی روسی

 کند.می

های روسیه است. طی این مدت بیش از ینه جلب دانشجویان خارجی به تحصیل در دانشگاهبیش از ده سال سابقه کار در زم دارای مرکز آموزشی روسی

های خود را گرفتند و طبق رشته و تخصص خود اند. برخی از آنها تحصیل خود را تمام کردند، دیپلومیازده هزار دانشجویان سراسر دنیا به تحصیل دعوت شده

 کنند.د شدند و تحصیل میمشغول هستند؛ و سایر آنها به دانشگاه ورو

همکاری نزدیک با دانشجویان دارد و به آنها کمک و حمایت همه جانبه نسبت به تأمین اسناد و مدارک، ورود به دانشگاه، اخذ ویزا و  مرکز آموزشی روسی

 کند. طی تمام مدت آموزش در روسیه هم ارائه می ورود به محل تحصیل

 

 

 

 

 



 های تحصیالت تکمیلیدوره

 شوند. کارشناسی ارشد / دستیاری پزشکی / دکتری پزشکی هم به زبان انگلیسی و هم روسی تدریس می

های تحصیالت تکمیلی / دستیاری پزشکی از یکم ژوئن تا یکم خوانند.  فرایند پذیرش به دورهدرس  –انگلیسی و روسی  –دانشجویان امکان دارند به هر دو زبان 
 شود. سپتامبر اجرا می

خوانند، چونکه ده ماه در دورۀ آموزش زبان روسی درس می -های تحصیالت تکمیلی / دستیاری پزشکی دانشجویان یا پزشکان شش بل از پذیرش به دورهق
 ها الزم است.ارتباط کالمی با بیماران طی این دوره برقراری

ها و کارآموزی به زبان انگلیسی دهد و دانشجو همینطور درساختیار دانشجو قرار میهای با تحصیل به زبان انگلیسی، استاد راهنما انگلیسی زبان در در دوره
 . ده ماه در دوره زبان روسی را درس خوانند –دارند. با وجود این، دانشجویان باید شش 

 ها و کارآموزی به زبان روسی دارند.دهد و همینطور درساستاد راهنما روسی زبان در اختیار دانشجو قرار می های با تحصیل به زبان روسی،در دوره

 

 های تحصیالت تکمیلی / دستیاری پزشکیدوره

 مدت تحصیل:

 های جراحی: سه سالدوره

 های غیر جراحی: دو سالدوره

یان تحصیالت تکمیلی دارند. آن دانشجویان باید دوره کارآموزی / دستیاری پزشکی را طبق مقررات نقطه مهم: برخی از کشورها برای اتباع خود شرایط الزم پا
 سال مدت تحصیل خود را در دوره تحصیالت تکمیلی تمدید کنند.  5توانند تا کند، آنها میکشور خود اجرا می

 

 های دکتری:دوره

 سال  3مدت تحصیل: 

وزارت بهداشت فدراسیون روسیه یا کمیسیون عالی صادر نامه یا تز را بنویسد و جلو هئیت ق لیسانس دانشجو باید پایانبرای پایان دوره دکترای یا دوره  فو
 از آن دفاع کند. ( Вы́сшая аттестацио́нная коми́ссияها )به روسی: نامهگواهی

شود در هر زمان، در طول تمام سال پذیرش را هر زمان، طی تمام سال بدهند. میتوانند درخواست دانشجویان برای ورود به دوره تحصیالت تکمیلی/ دکتری می
 . به تحصیل ورود کند

 

 تکمیلی / دستیاری پزشکی زیر است:های تحصیالت های دورهفهرست رشته



 بخش جراحی: 

؛ جراحی فک و 2 –؛ ارتوپدی و تروماتولوژی 1 –ولوژی شناسی؛ ارتوپدی و تروماتهای ویژه؛ جراحی مغز و اعصاب؛ سرطانجراحی عمومی؛ بیهوشی و مراقبت
صورت؛ پزشکی گوش و حلق و بینی؛ چشم پزشکی؛ جراحی قفسه سینه و پزشکی ریه؛ ارولوژی؛ جراحی قلب و عمل جراحی اضطراری؛ جراحی عمومی و 

و جراحی؛ آندوسکوپی، جراحی و آناتومی توپوگرافی؛ اضطراری؛ جراحی و جراحی عروق؛ جراحی و پیوند اندام؛  جراحی پالستیک؛ دندانپزشکی عمومی 
ودکان؛ چشم جراحی انکولوژی و انکولوژی زنان و زایمان؛  ارتوپدی دهان و دندان و ارتودنسی؛ پزشکی گوش و حلق و بینی  و پزشکی گوش و حلق و بینی ک

 ژی وارتوپدی.ری و شکم؛ تروماتولوپزشکی؛ تشخیص شعاعی؛ معاینه پزشکی قانونی؛ جراحی قفسه صد

 پزشکی کودکان: بخش

بخشی پزشکی کودکان؛ شناسی و توانهای ویژه کودکان؛ عصبهای عفونی و ایمونولوژی کودکان؛ بیهوشی و مراقبتهای کودکان و نوجوان؛ بیماریبیماری
؛ پزشکی گوارش کودکان؛ پزشکی ریه 1 –زایمان ؛ جراحی زنان و 1 -شناسی؛ جراحی کودکان؛ پزشکی کودکان پزشکی گوش و حلق و بینی کودکان؛ شنوایی

 پزشکی کودکان؛ درمان نوجوان.ریز و متابولیسم؛ آناتومی پاتولوژی؛ دندانکودکان؛ غدد درون

 

 بخش درمان:

شناسی؛ لرژیشناسی بالینی و آهای غذایی و آندوسکوپی؛ درماتولوژی؛ غدد درون ریز؛ پزشکی قلب و تشخیص عملکردی؛ ایمنیپزشکی گوارش؛ رژیم
؛ نفرولوژی؛ روماتولوژی؛ نارکولوژی؛ درمان مغز و اعصاب و نوروپاتولوژی 2 –؛ پزشکی مغز و اعصاب 1 –توانبخشی پزشکی، فیزیوتراپی؛ پزشکی مغز و اعصاب 

 ضطراری پزشکی.پی؛ اورژنس و کمک اشناسی پزشکی، درمان و فارماکولوژی بالینی؛ فیزیوتراکودکان؛ درمان رفلکس؛ سکسولوژی و روان

 بخش پزشکی خوانوده:  –پزشکی عمومی 

شناسی؛ پزشکی  های عفونی؛ پزشکی حوادث؛ پزشکی شرایط اضطراری؛ پزشکی مغز و اعصاب و بازتابپزشکی کودکان، اجتماعی و قانونی؛ بیماریروان
پزشکی ریه؛ جراحی زنان و زایمان؛ جراحی عمومی و پزشکی عمومی ؛ پزشکی عمومی خانواده؛ درمان و پیرپزشکی؛ جراحی و جراحی کولورکتال؛ 2 -کودکان

شناسی کودکان؛ پزشکی کودکان در شناسی و سرطانخانواده؛ اورژانس، پزشکی فجایع و طب نظامی؛ ژنتیک و تشخیص سونوگرافی پزشکی؛ سرطان
 شی؛ کارشناسی ارشد بهداشت عمومی.لوژی. تروماتولوژی و بیهودرمانگاه؛ پزشکی اجتماعی، مدیریت و کسب و کار در بهداشت و درمان؛ درمان و نفرو

 و داروسازی:  پیشگیری پزشکیبخش 

شناسی و اپیدمیولوژی؛ میکروبیولوژی؛ شناسی؛ بهداشت و محیط زیست مردم؛ بهداشت تغذیه و بهداشت کودکان و نوجوانان؛ آمار پزشکی؛ میکروبویروس
دارو؛ مدیریت بهداشت و درمان؛ ی؛ داروسازی صنعتی و بالینی و فارماکولوژی بالینی؛ فناوری دارویی و زیستاپیدمیولوژی؛ مدیریت و اقتصاد داروساز

 سازی و نظارت بر کیفیت دارو.ارداستاند

 پیشگیری پزشکی:بخش 

؛ HIV / AIDSهای عفونی نوزادان؛ اپیدمیولوژی و ضدعفونی و عفونت داخلی بیمارستان؛ بیماریشناسی حرفه ای؛ علوم انسانی؛ بهداشت و آسیب
بهداشت و آوری مدیریت شناسی؛ انفورماتیک بالینی و فنشناسی پزشکی قانونی؛ ایمونولوژی بالینی و میکروب های عفونی؛ بیوشیمی بالینی و سمبیماری

 های گرمسیری؛ پزشکی جایگزین.اریشناسی پزشکی و بیمدرمان؛ تشخیص آزمایشگاهی بالینی؛ انگل



 آفزایی برای اساتید:های دانشدوره

ورزشی؛  شکیشناسی و آناتومی توپوگرافیک؛ رادیولوژی؛ پزهماتولوژی و تزریق خون؛ تشخیص آزمایشگاهی بالینی؛ علوم کامپیوتر پزشکی؛ پرستاری؛ آسیب
 پزشکی قانونی؛ فلسفه.

 پزشکی:بخش دندان

پزشکی کودکان؛ پروتزهای دندانی؛دوره آموزشی پیشرفته مکانیک پزشکی ارتوپدی؛ اندودنتیکس؛ دنداندندانپزشکی؛ جراحی عمومی دندانپزشکی؛ دندان
 زشکی.پدندان

 بخش داروسازی: 

 کارشناسی ارشد داروسازی.



 پزشکی با تحصیل به زبان روسیهای جزئیات شهریه دوره

 

 2016 -2017سال تحصیلی 

 های پزشکیرشته

 مدت تحصیل:

 سال 6پزشکی/ پزشکی کودکان / بهداشت عمومی / پزشکی اجتماعی: 

 سال 5فیزیک: شیمی / زیستپزشکی / داروسازی / بیوتکنولوژی / زیستدندان

 سال 4پرستاری: 

 سال 2-3 دوره کارشناسی ارشد / دستیاری پزشکی:

 سال 3دوره دکتری: 

 

 های تحصیلیها و رشتهدوره

 شهریۀ یک سالی )دو ترم(

در  اقامت

 خوابگاه

 )هر سال(

 

 

 

 دانشگاه

دستیاری پزشکی / 

کارشناسی ارشد / 

 دکتری

بیوتکنولوژی / مهندسی 

زیستی / بیوانفورماتیک 

بیوفیزیک پزشکی /  /

بیوشیمی پزشکی / 

شناسی بالینی / روان

 مدیریت بیمارستان

پزشکی 

پیشگیری / 

اجتماعی / 

بهداشت 

 عمومی
داروسازی / 

 پرستاری

 پزشکیدندان

 

/  داخلی  پزشکی

 پزشکی کودکان

زبان 

 تحصیل
 دوره مقدماتی

 

4000 US$ 2500 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3300 US$ 3000 US$ روسی 

2000 US$ 

500 US$ 
دولتی علوم  دانشگاه

 پزشکی ایرکوتسک
4000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 انگلیسی $US$ 3700 US$ 3500 US 3000 نیست

4000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3000 US$ 3500 US$ 3500 US$ روسی 

2000 US$ 

600 US$ 
دولتی علوم  دانشگاه

 پزشکی سیبری
4000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 $US 3500 نیست
 انگلیسی

3500 US$ 3000 US$  در دسترس

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

3000 US$ روسی 

2200 US$ 
500 US$ دولتی توال دانشگاه 

4000 US$ 4000 در دسترس نیست US$ انگلیسی 



 

 . شدندپرداخته نامه و ویزا دریافت دعوتتدالر(، پس از  500نامه و پیک )ها و شهریه، باستثنای هزینۀ دعوتکلیۀ هزینه
 

های سال اول تحصیل خود را طبق فاکتوری داده شده نامه و ویزا، ولی قبل از ورود به روسیه دانشجو مبلغ کلیِۀ هزینهپس از دریافت دعوتت
 پرداخت خواهد کرد. 

 های ساالنه:سایر هزینه

  :دالر 150بیمه سالمت 
  :دالر 100تمدید ویزا 

3000 US$ 2200 US$ 3600 US$ 3000 US$ 3600 US$ 3600 US$ روسی 

2200 US$ 

500 US$ دولتی بلگورود دانشگاه 

4000 US$ در دسترس نیست 
در دسترس 

 $US 3600 نیست
در دسترس 

 $US 5200 نیست
 انگلیسی

3000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ 2000 US$ روسی 

2000 US$ 

500  US$ سیکتیوکاردولتی  دانشگاه 
 در دسترس نیست در دسترس نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 $US 3000 نیست
 انگلیسی

5000-7000 

US$  0004  US$  0004  US$  0004  US$  7000  US$ 7000 US$ 
 روسی

4000 U$ 

2400 US$ 

نخست دانشگاه دولتی علوم 

 ِسچینوفپزشکی 

)دانشگاه شماره یک 

 مسکو(

5000-7000 

US$  4000  US$  4000  US$  4000  US$ 7000 US$ 7000 US$ 
 انگلیسی

4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ روسی 

2500 US$ 
1000 US$ 

دانشگاه دولتی علوم 

 پزشکی قازان
4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ 4500 US$ انگلیسی 

5000 US$ 5000 US$ 7000 US$ 7000 US$ 7000 US$ 4500 US$ روسی 

4500 US$ 

500 US$ 
دولتی علوم  دانشگاه

 پزشکی نووسیبیرسک
5000 US$ 

 در دسترس نیست
در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 نیست

در دسترس 

 $US 4500 نیست
 انگلیسی

5000 - 9000  

US$ 6000 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 
 روسی

2500 US$ 

1000 US$ دانشگاه دوستی ملل 
5000 - 9000  

US$ 6000 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 7800 US$ 
 انگلیسی



  :دالر 50معاینه پزشکی 

 (شودمی یکبار پرداختههای سال اول اقامت در روسیه )فقط هزینه

  :دالر )فقط در سال اول( 200هزینه ثبت نام 
 دالر )فقط در سال اول( 200: عواریض پذیرش 
 دالر )فقط در سال اول( 200تنظیم مدارک:  عواریض 
 دالر 500های خدمات مشاور: هزینه 
 دالر 400خارجی توسط وزارت آموزشی روسیه:  به رسمیت شناختن تحصیالت و رشتۀ آموزشی 

 
 
 

 

 

 

 

 

 فرآیند پذیرش:

 شرایط الزم پذیرش:

 گواهیپذیرند. همه دانشجویان دارای اتباع خارجی را به تحصیل می پایان تحصیالت دوره متوسطه گواهیهای روسیه بدون توجه به معدل کل نمرات دانشگاه

 باشند.  پایان تحصیالت دوره متوسطه مجاز به تحصیل دانشگاه دولتی روسیه می

 :الزم پذیرشمدارک 

  شدهفرم درخواست پذيرش تكمیل .1

 (داشته باشد اعتبار سال 2بایست حداقل می گذرنامه یا کارت شناسایی )گذرنامهکپی  .2

 کپی گواهی پایان تحصیالت دوره لیسانس .3

 (نمرات حاوی همراه کارنامه/کارشناسی داروسازی ) MD / BDS MBBS /های  /دیپلوم .4

 نامۀ پایان دوره دستیاری پزشکی )اگر موجود باشد(کپی گواهی .5

 نامۀ پایان دوره کارشناسی ارشد / دستیاری پزشکی یا سایر مقطع تناسب )در صورت پذیرش به دوره دکتری(کپی گواهی .6

 دهیم.اطالع  میدرخواست شما پذیرش یا رد  مدارک، دربارهپس از بررسی این مدارک را ارسال کنید. توانید به ایمیل یا از طریق فاکس می



 

دالر( از طریق حواله  500) ، تایید ویزا از وزارت آموزش روسیه و وزارت امور خارجهپیکخدمت نامه و پس از دریافت نامۀ تایید امکان پذیرش، شما باید هزینۀ دعوت
 بانکی ارسال کنید. 

کنیم. معموالً سرویس مهاجرت فدرال اصلی، نامه پذیرش و نامه پشتیبانی ویزا را از طریق پیک به شما ارسال می نامهپس از دریافت حواله پول، ما دعوت
 نامه به تحصیل به آسانی ویزای دانشجویی روسیه دریافت خواهد کردید. وتکند. با پشتیبانی دعها را صادر مینامهروسیه طی سی یا سی و پنج روز دعوت

 

 جزئیات حساب بانکی:

 :Money Gramیا  Western Unionاز طریق حواله پول ها جزئیات حساب برای اجرای پرداخت

 LEVCHENKOدگی: انام خانو

 ROMAN VIKTOROVICH: نام

 RUSSIAN FEDERATION: کشور

  ,MOSCOWBELGOROD: شهر

 از طریق حواله بانکی: ها جزئیات حساب برای اجرای پرداخت

 LEVCHENKO ROMAN VIKTOROVICHنام گیرنده: 

 40820840209570000631حساب:  شماره

 BANK, MOSCOW, RUSSIA-ALFAبانک گیرنده: 

 ALFARUMMکد سوئیفت: 

 The Bank of New York Mellon, New Yorkبانک واسط: 

 IRVTUS3Nکد سوئیفت: 

 8900613920حساب بانک کارگزار: 

 

 :دانشجوییمدارک الزم برای اخذ ویزا 

 (داشته باشد اعتبار سال 2بایست حداقل می گذرنامه )گذرنامه .1



 گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه )تایید شده( .2

 گواهی پزشکی نشان عدم ایدز  .3

  х 4 3دو عکس به اندازه  .4

 کند(روسیه تایید شده )مرکز آموزشی روسی آن را تامین می مهاجرت فدرالنامه از دانشگاه دولتی روسیه و در سرویس دعوت .5

 کند(نامۀ تایید ویزا از وزارت امور خارجه روسیه به سفارت روسیه )مرکز آموزشی روسی آن را تامین می .6

 کند.وسط ادارات مشخص درخواست میتبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه تایید مدارک را ت

 کند.تبصره: در برخی کشورها سفارت روسیه مدارک اضافی را درخواست می

 

 ورود به روسیه:

اطالع بدهد. در فرودگاه یکی از کارمندان دفتر  سفارت یا کنسولگری روسیه دانشجو باید درباره جزئیات پرواز خود )تاریخ و ساعت آمدن( به ماپس از اخذ ویزا از 

تواند از صدور اجازه ورود این مرکزی مرکز آموزشی روسی از دانشجو استقبال خواهد کرد. غیر اینکه، طبق مقررات روسیه سرویس مهاجرت فدرال روسیه می

 دانشجو امتناع کند. 

 باشد:اسناد و مدارک که باید همراه شما می

 نامهکپی دعوت .1

 دالر امریکایی.   ____________های سال اولکلیۀ وجه هزینه .2

  х 4 3دوازده عکس به اندازه  .3

 گواهی پزشکی نشان عدم ایدز .4

 گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه )تایید شده در سفارت روسیه( .5

 باشید.  تان داشتهاهاین مدارک برای ورود به کشور خیلی الزم هستند و بدون این مدارک از صدور اجازه ورود به کشور امتناع کند. شما باید این مدارک را همر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دفتر مرکزی مرکز آموزشی روسی

 مرکز آموزشی روسی

 ،1، دفتر 131روسیه، شهر بلگورود، خیابان بودان خملنیتسکی، پالک 

 4031210 499 7+ / 3879681 980 7+تلفن / فاکس: 

What’sapp / Viber: +7 499 4031210 

 office@eduinrus.ru یمیل: 

 www.eduinrus.ruوب سایت: 
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