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به طور کامل در نظر  تحصیل پزشکی را انتخاب کنند باید ابتدا شرایط خود را  ور برای کشبهنرین  ند داردانش آموزانی که قصد 
بهترین دانشگاه   المللی تحصیل دربین توان مالی آن ها می باشد یا خیر؟ متقاضیان ر متناسب با خواسته ها و آن کشوبگیرند که آیا 

 بررسی آن خواهیم پرداخت.  وابق تحصیلی درخشانی داشته باشند که در ادامه این مقاله به نمرات و س  یدپزشکی با های

آن  . عالوه بر پرداخته خواهد شد برای تحصیل پزشکی  ظر هزینه و اعتبار مدارک( ) از ن  هاوردر این مقاله به معرفی بهترین کش 
بوب دنیا  هر کدام از دانشگاه های مح ، مدارک مورد نیاز و هزینه های تحصیل در طول مدت دورهیلی در این کشور ها،  شرایط تحص

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 ور برای تحصیل پزشکیبهترین کشمعیار های انتخاب 

ه الزم  . به این نحو ک است دار، برای تمام افراد از اهمیت باالیی برخوردجرت تحصیلیفرایند مها شگاه مناسب در انتخاب مقصد و دان 
ویژگی های   نموده و تمام جوانب شامل برنامه ای برای تحصیل داشته باشیم ابتدا کشور مقصد خود را مشخص است قبل از آن که 

نشجویان بین المللی، پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار  ین داهای مجبوب در ب  رید. از بین رشته و منفی را در نظر بگی  مثبت
ت اتخاب دانشگاه باید بنابراین در گام نخست این امر هم بسیار واضح است چرا که این رشته با جان انسان ها سرو کار دارد است. عل

یه  ح استاندارد جهانی مقایسه کرد. تحصیل در این رشته سرماوزشی آن را با سطی آمصالحیت قانونی و مدارک آن و برنامه ها
بررسی   هدر ادامه ب  گیرندر نظر ب ا در زمان انتتخاب دانشگاه دمتعددی ر های گذاری بزرگی است. بنابراین دانشجویان باید فاکتور 

 این فاکتور ها خواهیم پرداخت: 

 

 زمان تحصیل مدت 

انگلستان یا کشور های آسیای   طوالنی ترین دوران تحصیلی را دارد.مدت زمان آموزش پزشکی در کشور هایی مانند ایتالیا وپزشکی 
سال نیز می رسد.   7ن و بسیاری از کشور های دیگر این دوره به  ، ایرادر حالی که در روسیه سال می باشد  6تا   5ل مالزی بین مث 
، گاهی  ت زمان ذکر شدهوه بر مدقادرید به تحصیل بپردازید را در نظر بگیرید. عالبراین الزم است بودجه و مدت زمانی را که بنا

حصیا در نظر گرفته می شود که موجب افزایش مدت  زی در زمان ت رضافی مانند دوره های بالینی و کارونی ات یک برنامه میااوقا
 می شود. یلی غ التحصفارو به تاخیر افتادن زمان طول دوره 

 زبان آموزشی 

ای تخصصی  در رشته ه مایل به تحصیل به ویژه اگر ن المللی می باشدی دانشجویان بی تسلط بر زبان آموزشی از دغدغه های اصل
دنیا به  ه های پزشکی کدشود. در حال حاضر اکثر دانشور مقصد بیش از پیش نیاز می تسلط بر زبان کشباشید، اهمیت  مانند پزشکی

حث  در ب و شرایط تخفیفی بورسیه ها  ،برخی از دانشگاه هارا برگزار می کنند. با این وجود همچنان  دوره های خود انگلیسی زبان 
ز دانشجویان  ، در نظر می گیرند. بنابراین برخی اکه به زبان کشور مقصد ارائه می شودی را تنها برای دوره های شهریه دانشگاه 

 ند.زبان کشور مورد نظر خود می نمای   یافت این بورسیه ها اقدام به تحصیلدر برای

رورتی بر فراگیری زبان بومی کشور مقصد وجود دارد یا خیر. به  ضسنجی شود که آیا  اید در زمان انتخاب مقصد نیازب حتما بنابراین 
دانشگاه های روسیه  ر  زبان چینی مسلط شده باشند و یا دکه به ر کشور چین تنها دانشجویانی فارغ التحصیل می شوند ر مثال د طو

 رای آموزش زبا روسی ارائه می شود که شرکت در آن ها اجباری می باشد. دوره هایی ب 

 هزینه تحصیل 

ارزان نیست.  رشته پزشکی تحصیل در ور که می دانید . همانطته شود گرفدر نظر ن مورد از مهم ترین فاکتور هایی است که باید ای 
عا کشور هایی وجود دارند که برنامه های آموزشی  قابل توجهی است اما قطکشور های پیشرفته مستلزم هزینه  پزشکی در تحصیل 

که سوابق تحصیلی درخشانی دارند  انشجویان بین المللی برای دروسیه ارائه می دهند. به عنوان مثال  پزشکی را در قالب بورسیه 
ای پزشکی با قیمت  دوره هش می دهد. در کشور های دیگر مانند چین و مالزی نیز دالر کاه 5000تا  2000بین  هزینه تحصیل را

 اسبی ارائه می شود. من 



 کیبهترین کشور برای تحصیل پزش

هیزات، رتبه علمی  انند آزمون ورودی، کیفیت تجیگری منین موارد دقاله با توجه به فاکتور های ذکر شده و همچدر این قسمت از م
بهترین کشور   انت که عنوار و غیره به معرفی کشور هایی خواهیم پرداخزار کرفاه اجتماعی و همچنین با، کیفیت زندگی و  اتیداس

 را هستند. ی را دا برای تحصیل پزشک

 ستان انگل

شکی معرفی  شور برای تحصیل پز، انگلستان به عنوان بهترین کموجود از نظر سنجی ها و تحقیقات صورت گرفتهبا توجه به آمار 
پیروی می  گسترده نی . تحقیقات بالی م آموزشی مدرن  د که از سیست تراز برتر متعددی می باشارای دانشگاه های . این کشور دشده است 

ندان کرده  ، کیفیت آموزش را دوو چرمانی انگلستانن های دبیمارستاو م آموزشی  تنگ بین سیست باط تنگاین وجود ارت عالوه بر ا کنند.
 است. 

دانشکده های تراز اول این کشور برای  ودی ندارد اما زمون وربه قبولی در آ نیازدانشگاه های انگلستان تحصیل در در نگاه کلی 
گاه مورد  ر الزم است به سایت اصلی دانشنمایند. برای دریافت اطالعات بیشت  ری آزمون می دانشجویان ممتاز اقدام به برگزاگزینش 

ی شود می  فاده منشگاه های تراز اول است رود به داومطالعه نمایید. از آزمون هایی که برای  نظر خود مراجعه نموده و شرایط را
لی که این کشور به عنوان مقصد مناسبی برای تحصیل پزشکی  اشاره کرد. از بزرگ ترین دالی  BMATو UKCAT، GMATتوان به 

د امتیاز  ان سال می باشد. که این مورد می تو  2التحصیلی و به مدت  ز فارغ گاه پس انشنشجویان این داشناخته شده است امکان کار دا
 بزرگی برای دانشجویان خارجی باشد. 

 

 برای تحصیل پزشکی لستانبهترین دانشگاه های انگفی معر

 Cambridge   دانشگاه

شرکت کرده و باید در این آزمون امتیاز الزم را کسب   BMATخواهد که در آزمون  شکی میرشته پز این دانشگاه از داوطلبان
ساله تعداد   هرساله بوده و   6زشکی در این دانشگاهن دوره پ بی پشت سر بگذارند. خوحله مصاحبه را به  نمایند. عالوه بر این باید مر

 می پذیرد. دانشجوی بین المللی را  21

 Nottinghamدانشگاه 

را  UKCAT یا   GMATیی در آزمون ره باالنشگاه باید نمسال می باشد و متقاضیان تحصیل در این دا  5دوره پزشکی در این دانشگاه  
می باشد و برنامه های آموزشی خود را در سطح بین المللی  کسب نمایند.ناتینگهام مانند کمبریج از دانشگاه های برجسته جهان 

 ند. گزار می کبر

 Keeleدانشگاه 

رک  مدیان بومی باید افراد خارجی متفاوت است. دانشجوبرای بومیان و  در دانشگاه کیل پزشکی ته ر رشدتحصیل  آزمون ورودی 
دلیل برخورداری از دانشگاه های مشارکت   ه به ئه دهند. این دانشگارا ارا BMATو دانشجویان بین المللی باید مدرک   UKCATآزمون 

 گسترده بالینی شناخه شده است. و فضای   حورم

 صیل در پزشکی کشور های جهان برای تح معرفی بهترین 

 مریکاآیل پزشکی در کشور تحص

  لی تحص ی برا انی متقاض  ار است. برخورددر رشته پزشکی ریکا نیز از طرفداران بسیاری برای تحصیل عالوه بر انگلستان کشور آم
باشد. دوره   یسال م ۱۱کشور در حدود   نی در ا ی پزشک لی شوند. مدت تحص  رفتهی پذ MCATدر آزمون   دی با کای در آمر یپزشک

  یم ی کارآموز ای  یدوره انترن  زی سال ن   ۷تا  ۳و  ی ساله آموزش تئور  ۴باشد و پس از آن دوره  یسال م ۴ کای آمر یپزشک یکارشناس
نمره   USMALآزمون  ۲در  دی کشور با نی و مهاجرت به ا کای در آمر ل ی ادامه تحص یجهان برا یاز هر جا ای و   یران ی باشد. پزشکان ا

خود را در    یمدرک تخصص پزشک یپزشک یتخصص ی در رشته ها ل ی توانند با ادامه تحص یالزم را کسب کنند.پزشکان مهاجر م
  یبرا یمناسب  ار ی مقصد بس کای آمر مشغول کار و طبابت شوند. کشور  ر کشو نی در ا ی مدرک تخصص نی کنند و با هم افتی در کای آمر

و ادامه   کای باشد. پزشکان با مهاجرت به آمر یم شرفته ی پ  یو امکانات پزشک ی عال یزندگ ط ی شرا ی دارا  را ی مهاجرت پزشکان است ز



. حقوق و درآمد پزشکان  باشندداشته  ی عال اری توانند درآمد بس یو سپس کار و طبابت م یپزشک ی تخصص ی در رشته ها لی تحص
 باشد.  ی دالر م ۱۶۰.۰۰۰ساالنه در حدود   کای در آمر یعموم

 

 ناداتحصیل پزشکی در کشور کا

امر به   نی دشوار است که ا ی است، کم یران ی ا انی متقاض یجهان برا یکشورها  نی در کشور کانادا که از برتر یرشته پزشک لی تحص
  ست ی دردروس ز یعال  ی . دارا بودن نمره هاباشد ی کشور م نی ا ی آموزش ستم ی س یسطح باال  نی و همچن  ادی ز  اری رقابت بس لی دل

  یپزشک رش ی اخذ پذ یبرا  Medical College Admission Testالزم در آزمون  مرهو اخذ ن   رستانی دب  ک ی زی و ف یمی ش ،یشناس
کار و   ی بلکه برا یو تخصص پزشک  یپزشک ل ی تحص یجهان نه تنها برا یکشورها  نی باشد. کشور کانادا از بهتر یم یکانادا الزام

  یران ی کند و پزشکان مهاجر ا  ینم رشی را پذ یران ی پزشکان ا یکشور پهناور مدرک پزشک  نی باشد. البته ا ی طبابت پزشکان مهاجر م
مدارک پزشکان در   یتوانند به کار و طبابت بپردازند.روند معادل ساز ی کشور م نی در ا لی و چند سال تحص ی پس از معادل ساز

  لتس ی آ یسی مدرک مهارت زبان انگل ی دارا دی با یران ی پزشکان ا ،ی باشد. عالوه بر معادل ساز  یم ای ب سخت تر از استرال کانادا به مرات 
بودن  نیی باشند.پا یمدرک مهارت زبان فرانسو  ی دارا دی کبک با  الت ی کار در ا ی برا یران ی نمره معادل تافل آن باشند. پزشکان ا ای و  ۷

  یاز پزشکان کانادا برا  یاری موجب شده است تا بس کای با کشور آمر سه ی کشور در مقا نی و متخصص در ا ی درآمد پزشکان عموم
روبه رو شده است، با   یمتخصص پزشک یرو ی با کمبود ن  ری اخ یشوند. کشور کانادا که در سال ها کای آمر ی راه شتری کسب درآمد ب 

درآمد پزشکان و ارائه امکانات    زانی م شی کرده است و با افزا ر ی ت پزشکان مهاجر را امکان پذمهاجرت روند مهاجر ط ی شرا لی تسه
در کانادا ساالنه در حدود   یفراهم کرده است. حقوق و درآمد پزشکان عموم  اکار و طبابت آن ه ی مناسب را برا طی الزم شرا

 باشد.  یدالر م ۱۱۰.۰۰۰

 ه تحصیل پزشکی در کشور فرانس

به   ازی ن  رانی کشور برخالف کشور ا نی در ا انی باشد. متقاض  یجهان م  یکشورها نی از برتر یپزشک  لی تحص ی کشور فرانسه برا
و کسب   PACESکشور ملزم به شرکت در آزمون  نی در ا یپزشک  ل ی سال پس از تحص ک ی ندارند، بلکه  یشرکت در آزمون ورود 

و   ی شناس ست ی ز ک،ی زی ف ،یمی از دورس ش ۶۲. دارا بودن حداقل معدل ندباش یم ی در سال دوم پزشک لی تحص ینمره الزم برا 
  یها نه ی فرانسه است. هز یپزشک رشی مدارک الزم اخذ پذ نی از مهم تر رستانی دب  پلمی و دارا بودن مدرک د رستانی دوره دب  اتی اضی ر

  یها ه ی از بورس ی توانند با برخوردار یم ی ممتاز پزشک انی باشد.دانشجو یم گانی را ی کم و تاحدود  ار ی در فرانسه بس ی پزشک لی تحص
و   یکنند. کشور صنعت  نی کشور را تام نی خود در ا  یو زندگ  لی تحص ی ها نهی است، هز ی پزشک هی برابر شهر نی چند یکه گاه یلی تحص

  ستم ی س ندو باال بو یزندگ ت ی فی باشد. باال بودن درآمد پزشکان، باال بودن ک یمقاصد پزشکان مهاجر م نی فرانسه از برتر شرفتهی پ 
برتر شوند. البته پزشکان   ییکشور اروپا نی کار و اشتغال جذب ا ی برا ی کشور موجب شده است تا پزشکان فراوان  نی در ا یآموزش

در فرانسه ساالنه در   یکنند. حقوق و درآمد پزشکان عموم ی مدارک خود را معادل ساز دی کشور با  نی طبابت و کار در ا  یبرا یران ی ا
 باشد.  ی مدالر  ۹۵.۰۰۰حدود 

 ایم.  خته تحصیل پزشکی پردادنیا برا جدول زیر به معرفی بهترین دانشگاه های در 

 ی رتبه جهان  کشور  نام دانشگاه
Harvard University 1 کای متحده آمر االتی ا 

University of Oxford  2 انگلستان 
University of Cambridg  3 انگلستان 

stanford University 4 کای متحده آمر االتی ا 
John Hopkins University 5 کای متحده آمر االتی ا 

Karolinska Institute 6 سوئد 
University of California, Los 

Angeles (UCLA 
 7 کای متحده آمر االتی ا

UCL )University College London)  8 انگلستان 

Yale University 9 کای متحده آمر االتی ا 

Imperial College London  10 انگلستان 

University of California,San 

francisco 

 11 کای متحده آمر االتی ا



Massachusetts institute of 

technology 

 12 کای متحده آمر االتی ا

Columbia University 13 کای متحده آمر االتی ا 

University of Toronto 14 کانادا 

University of Pennsylvania 15 کای متحده آمر االتی ا 

Duke University 16 کای متحده آمر االتی ا 

University of Melbourne 17 ای استرال 

University of Sydnney 18 ای استرال 

University of Edinburgh  19 انگلستان 

kings college Londen  20 انگلستان 

 

 

 

 جهان  ی کشورها نی در بهتر ی پزشک لی تحص یها نهی هز

  یخصوص یدر دانشگاهها ل ی تحص ای و  گانی را ل ی تحص یعن ی  لی مختلف به نوع تحص یدر کشورها ی پزشک لی تحص یها نهی هز
رشته ها دارد. از جمله    گری در د ل ی به نسبت تحص یشتری ب  یها  نهی هز یدارا  ی پزشک لی تحص ای دن  یدارد. در همه جا  یبستگ

  یم ی که به صورت کل ای کانادا، انگلستان و استرال کا،ی آمر یاست کشورها سر ی م ییباال یها نهی با هز یپزشک ل ی که تحص ییکشورها
توانند از   یم انی دانشجو کای آمر  ای انگلستان و  ری نظ ی کشورباشد. البته الزم به ذکر است در  یهزار دالر م 45  یال  20 نی توان گفت ب 

  لی تحص ی کشورها برا نی . اما از جمله ارزانترندی نما نی مخود را تا ی ها نهی مشغول به کار شده و هز مارستانهای سال دوم و سوم در ب 
  یها  نهی باشد که هز یم  شی فرانسه، آلمان و اتر ا،ی اسپان  ری نظ  ییتوان پرداخت کشورها یم گانی را بای تقر ل ی که به تحص یپزشک
  یم گانی کامال را ل ی تحصقائده مستثنا است و  نی است، البته کشور فرانسه از ا وروی  3000 یال 700 نی کشورها ب  نی در ا لی تحص

عمل پوشاند.  در خارج از کشور جامه  ی پزشک گانی را لی تحص  ی ای کشورها به رو نی در ا لی توان با تحص یم ی باشد و به صورت کل
 نی پرداخت و اتفاقا از جمله بهتر یپزشک ل ی توان به تحص یم زی کمتر ن  ییها نهی وجود دارند که با هز ی گری د یکشورها  انی م نی در ا

باشند مانند کشور   یم زی جهان ن  ی پزشک یدانشکده ها نی بهتر ی شوند که دارا   یمحسوب م زی ن  یپزشک  ل ی تحص ی برا ییروپاکشور ا 
کشورها به مراتب   نی در ا لی کرد. تحص  یچک چشم پوش  یمجارستان و جمهور ری نظ ییاز کشورها دی نبا انی م نی که البته در ا رلندی ا

  ی برا ییای کشور آس نی توان به عنوان بهتر ی که م ییای آس  ی باشد. از جمله کشورها ی م وروی هزار  22 ی ال 9 نی کمتر است و ب 
به   ه ی در روس یپزشک ل ی باشد: تحص ی به دو صورت م هی در روس  ی پزشک لی است. تحص ه ی به آن پرداخت کشور روس ی پزشک لی تحص

  ی ال 4معادل   انهی که سال یسی به زبان انگل ی پزشک ل ی باشد و تحص ی م وروی  4000  یال 2500آن معادل   انه ی سال نهی که هز ی زبان روس
  ران ی وزرات بهداشت ا دیی مورد تا یشما تنها در صورت  ه ی در روس ی پزشک ل ی ک پتحصخواهد داشت. البته مدر   نهی هز ورو ی هزار  5

.  است ه ی پرداخت کشور ترک لی توان در آن به تحص ی که م ییا ی آس یکشورها  گر ی . از ددی کرده باش لی تحص ی است که به زبان روس
  یخواهد داشت. برا  وروی هزار  5  ی ال 4معادل   یا انهی سال نه ی است و هز سری م یسی در به زبان انگل هی در ترک ی پزشک لی تحص

از   یمطلب است که تعداد  نی است ا تی حائز اهم اری که بس ی نکته ا دیی نما ی را انتخاب م هی در ترک ی پزشک لی که تحص یزان ی عز
 باشد.  ی م رانی بهداشت ا زارت و دی کشور مورد تائ  نی ا یدانشگاهها

 

 ای مختلف خواهیم پرداخت. کشور هیک نفر در  هزینه های زندگیمیانگین یسه در ادامه به مقا

 نفر ک ی  یبرا  یزندگ انهی ماه یها نهی هز نیانگی م کشور 
 ورو ی  800 ی ال 600 آلمان

 ورو ی  800 ی ال 700 شی اتر
 ورو ی  600 چک  ی جمهور

 ورو ی  800 ی ال 600 ا ی اسپان 
 ورو ی  700 ی ال 500 فرانسه 

 پوند 800 ی ال 600 انگلستان 



 ورو ی  500 ی ال 400 مجارستان
 دالر  1100 کا ی آمر

   

 

 خالصه مطالب 

  رانی رشته در ا نی در ا لی تحص ط ی است که ممکن است شرا انی ا دانش آموزان و دانشجو یاری بس یا ی رو ی در رشته پزشک لی تحص
متفاوت   ی و تجربه فرهنگ ها گری د ی در کشور ها ل ی به تحص  لی مانند تما ی گری د لی بنا به دال ای از افراد ممن نباشد و  ی اری بس یبرا
مانند انگلستان را   گری د یها یدر کشور ها ی در رشته پزشک  ل ی از افراد تحص یاری تر، بس شرفتهی استفاده از امکانات پ  نی همچن   و

  یمختلف برا  یکشور ها   ط ی شرا نی . همچن می پرداخت  یپزشک ل ی تحص ی کشور برا نی بهتر یمقاله به بررس نی کنند. در ا یانتخاب م
و   ی پزشک نهی در زم ای برتر دن   ی دانشگاه ها ی به رتبه بند نسبت که  ی. در صورت می قرار داد یاب ی را مورد ارز  یدر رشته پزشک رشی پذ

. در  دیی مقاله را مطالعه فرما نی ا  ییاست قسمت انتها ی کاف دی دار یسوال  انهی به طور سال یپزشک انی دانشجو یها نهی هز نی انگی م نی همچن 
 .دیی تماس حاصل فرما ندل وس ی با کارشناسان  یپزشک ل ی تحص ی کشور برا نی بهتر اتی به اطالع از جزئ  لی صورت تما


