
 

 

 تحصیل در مالتا

 ________________تحصیل در مالتا و مقدمه ای بر آن

 

 یو زندگ لیتحص یها نهیهزتحصیل پزشکی در مالتا، مزایای تحصیل در مالتا و تحصیل در مالتا، 

در مقاله پیش رو برای شما عزیزان شرح و توضیح داده خواهد شد. همواره ذهن متقاضی  در مالتا

سری ابهامات و سواالتی از قبیل موارد زیر می شود که هدف از  یکمهاجرت به کشور مالتا درگیر 

نگارش این مقاله پاسخ دهی به این قبیل سواالت می باشد. شرایط تحصیل پزشکی در مالتا چه می 

هزینه تحصیل در مالتا چه میزان می باشد؟ آیا تحصیل دندانپزشکی در مالتا بدون گذراندن  باشد؟

آزمون ورودی امکان پذیر می باشد؟ آیا امکان تحصیل رایگان در مالتا وجود دارد؟ شما دوستان و 

همراهان عزیز می توانید سواالت تخصصی تر خود در خصوص تحصیل پزشکی مالتا، تحصیل در 

ه مالتا و هم چنین هزینه زندگی و تحصیل در مالتا را در قالب ویدیویی کوتاه در همین وب دانشگا

در اسرع وقت پاسخ داده شود. عالوه بر آن شما دوستان  کارشناسان زبدهتا توسط سایت آپلود نموده 

عزیز می توانید با مشاورین و متخصصین زبده ما در موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل نموده 

 و به صورت رایگان مشاوره مجانی در خصوص تحصیل در مالتا دریافت نمایید.

 

 

 

 در ادامه این مقاله می خوانید:

 تحصیل در مالتا و مقدمه ای بر آن 

 شرایط عمومی تحصیل در مالتا 

 تحصیل در مالتا در مدارس 

 تحصیل در مقطع کارشناسی در مالتا 

 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در مالتا 



 

 

 تحصیل در مقطع دکتری در مالتا

 بورسیه تحصیل در مالتا

 تحصیل پزشکی در مالتا

 تحصیل دندانپزشکی در مالتا

 هزینه های زندگی و تحصیل در مالتا

 کار دانشجویی ضمن تحصیل در مالتا

 بررسی ویزای همراه برای تحصیل در مالتا

 معرفی دانشگاه های برتر مالتا

 تحصیل در مالتامدارک مورد نیاز اخذ ویزای 

 موقعیت کار پس از تحصیل در مالتا

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از تحصیل در مالتا

 سواالت متداول در خصوص تحصیل در مالتا

 سخن پایانی

 

 

 

 شرایط عمومی تحصیل در مالتا 

بهتر است قبل از پرداختن به موضوع شرایط تحصیل در مالتا کمی راجع به شرایط عمومی این 

ر برای شما عزیزان شرح دهیم. کشور مالتا عمال در مرکز دریای مدیترانه و در جنوب سیسیل کشو



 

 

برآورد شده  مربع لومتریک 316 آن  نفر و مساحت 500000قرار دارد. جمعیت این کشور بالغ بر 

است. کشور مالتا جزء ده کشور برتر جهان شناخته می شود. زبان رسمی این کشور مالتایی و 

ی می باشد. این کشور یکی از مقاصد گردشگری محبوب و جذاب به شمار می رود. از نظر انگلیس

سیاسی کشور مالتا به صورت جمهوری پارلمانی اداره می شود. مالتا جزء کشورهای عضو در اتحادیه 

اروپا می باشد. این کشور از سه جزیره تشکیل می شود. از حیث آب و هوا نیز این کشور دارای آب 

ساعت آفتاب در طول سال و دمای معتدل حتی در زمستان  3000وای مدیترانه ای با بیش از و ه

ها می باشد. به دلیل جاذبه های گردگشری بسیار باالیی که دارد، این کشور ساالنه پذیرای تعداد 

 بی شماری از توریست ها از سرتا سر جهان می باشد.

 تحصیل در مالتا در مدارس 

 

در مالتا در مقطع مدارس آن موضوع بحث این قسمت از مقاله می باشد. مدارس شرایط تحصیل 

مالتا به سه دسته مدارس دولتی، مدارس کلیسا و مدارس مستقل تقسیم می شوند. تحصیل در 

مدارس دولتی کامال رایگان می باشد و این مدارس در همه جزایر کشور مالتا وجود دارند. البته عالوه 

ن لوازم التحریر و کتاب های دانش آموزان و هم چنین حمل و نقل آنان نیز کامال بر تحصیل رایگا

رایگان می باشد. سیستم آموزشی این کشور توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور تنظیم می 

شود. عالوه بر مدارس ذکر شده، مدارس خصوصی نیز برای دانش آموزان بین المللی وجود دارد. این 

ینه می باشند. مالتا کشوری دو زبانه می باشد و زبان تحصیل در مدارس نیز به دو مدارس شامل هز

زبان مالتی و انگلیسی امکان پذیر می باشد. ناگفته نماند که تحصیل در مدارس دولتی به زبان مالتی 

و در مدارس خصوصی به زبان انگلیسی می باشد. سیستم آموزشی در مدارس مالتا از قوانین بریتانیا 

 پیروی می نماید.

 

 حصیل در مقطع کارشناسی در مالتات



 

 

 

تحصیل در مالتا در مقطع کارشناسی نیازمند ارائه مدارک مشخصی می باشد. از مهم ترین شرایط 

ساله می  12تحصیل در کشور مالتا مدارک مورد نیاز برای ورود به این مقطع ارائه مدرک دیپلم 

های مختلفی مانند هنر، فناوری اطالعات، علوم بهداشتی، باشد. تحصیل در مقطع لیسانس در رشته 

مدیریت، اقتصاد، رشته های فنی و مهندسی و حقوق امکان پذیر می باشد. طول دوره تحصیل در 

سال می باشد. تحصیل در این مقطع به زبان انگلیسی می باشد، البته در برخی از  4این مقطع 

ود دارد. جهت اخذ پذیرش در این مقطع دانشجو باید نمره دانشگاه ها تدریس به زبان مالتی نیز وج

را ارائه دهد. شعبه های متعددی از دانشگاه های آمریکا و انگلستان در این کشور  6زبان آیلتس 

وجود دارند که دانشجویان بین المللی می توانند برای آن درخواست دهند. این مقاله در خصوص 

ست و تمامی حق و حقوق آن متعلق به موسسه حقوقی ملک تحصیل در کشور مالتا نگارش شده ا

پور می باشد، بنابراین هر گونه نسخه برداری و کپی برداری از آن بدون ذکر مرجع آن غیر قانونی و 

 حرام می باشد.

 

 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در مالتا

 

تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کشور مالتا یکی از مقاطع پر طرفدار و پر درخواست از طرف 

دانشجویان بین المللی به شمار می رود. از مهم ترین مدارک مورد نیاز برای تحصیل در کشور مالتا 

طول ساله اشاره نمود.  12در مقطع کارشناسی ارشد می توان به ارائه مدرک کارشناسی و دیپلم 

مدت تحصیل در این مقطع یک سال و در پاره ای از رشته ها دو سال طول می کشد. در هنگام 

واحد را می گذرانند. زبان تحصیل در مقطع کارشناسی  54تا  36فارغ التحصیلی دانشجویان بین 

باشند.  6.5ارشد، انگلیسی می باشد و متقاضیان باید قادر به ارائه مدرک زبان در سطح آیلتس 

رشته های قابل ارائه در این مقطع شامل هنر، اقتصاد، مدیریت، حقوق، آموزش، علم و فناوری و 

علوم بهداشتی ارائه می شود. جهت کسب اطالعات و جزییات بیشتر در خصوص هزینه تحصیل در 



 

 

ه و مالتا و مزایای تحصیل در مالتا می توانید از طریق لینک زیر مقاله مرتبط با آن را مطالعه نمود

 هر آنچه نیاز دارید اطالعات کسب نمایید. 

 تحصیل در مقطع دکتری در مالتا

 

ز مقاله می باشد. عموما شرایط تحصیل در مالتا در مقطع دکتری موضوع مورد مطالعه این قسمت ا

مدرک دکتری پس از تکمیل تحقیقات و پژوهش های کامل در یک رشته خاص به فرد اعطا می 

شود. بنابراین در پایان تحقیقات و پژوهش ها، دانشجو باید پایان نامه ای از دستاوردهای خود ارائه 

ی که در آن تحصیل نمودید دفاع نماید. این پایان نامه باید در برابر اساتید و هیئت علمی دانشگاه

شود. پس از موفقیت در دفاعیه خود، شما می توانید مدرک دکتری خود را دریافت نمایید. طول 

سال می باشد، اما گاهی اوقات ممکن است زمان بیشتری  4زمان تحصیل در مقطع دکتری حداقل 

رنامه دکتری را ارائه می دهند نیز طول بکشد. دانشگاه های متعددی در کشور مالتا وجود دارد که ب

و دانشجویان می توانند در رشته دکتری علوم بهداشت، علوم زیستی، علوم پزشکی، آموزش، 

مهندسی و روانشناسی تحصیل نمایند. در این مقطع نیز تحصیل به زبان انگلیسی می باشد. جهت 

 رشد خود را ارائه نماید. و کارشناسی ا کارشناسیاخذ پذیرش در مقطع دکتری، دانشجو باید مدرک 

 بورسیه تحصیل در مالتا

 

تحصیل در مالتا همراه با اخذ بورسیه نیز امکان پذیر می باشد. کشور مالتا برای کاهش دادن هزینه 

های تحصیل دانشجویان بین الملل بورسیه هایی را به آن ها اعطا می نماید. دانشجویان می توانند 

کارشناسی ارشد و دکتری درخواست بورسیه دهند. کشور مالتا دارای در مقاطع مختلف کارشناسی، 

سیستم آموزشی بسیار قوی می باشد. تمامی این بورسیه ها توسط آموزش و پروش کشور مالتا، 

دانشگاه ها و سازمان های مستقل در این کشور ارائه می شوند. در ادامه لیستی از بورسیه های 

 شما عزیزان تقدیم می نماییم:موجود در کشور مالتا را خدمت 



 

 

 :بورسیه تحصیلی دانشگاه مالتا 

 این نوع بورسیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به دانشجویان بین المللی عرضه می شود.

 :بورسیه تحصیلی هنر مالتا 

هزار یورو شهریه را  20این بورسیه توسط دولت مالتا در مقطع کارشناسی اعطا می شود و تا حدود 

 پوشش می دهد. 

  بورسیه تحصیلیEndeavor: 

این بورسیه یکی از برترین بورسیه های کشور مالتا به شمار می رود که در رشته های مختلف مانند 

 طا می شود.بهداشت، علوم انسانی و هنر به دانشجویان اع

 تحصیل پزشکی در مالتا

 

تحصیل در مالتا در رشته پزشکی موضوع مورد بررسی در این قسمت از مقاله می باشد. سیستم 

آموزشی و تحصیل پزشکی در مالتا مبتنی بر قواعد کشور بریتانیا می باشد. طول دوره تحصیل 

ساله می باشد. برخی از دانشگاه های پزشکی مالتا در واقع شعبه هایی از دانشگاه  5پزشکی مالتا 

ی لندن می باشند و مدرک صادره از این دانشگاه در واقع صادره از دانشگاه انگلستان می باشد. ها

از مهم ترین مزایای تحصیل پزشکی در مالتا می توان به هزینه های بسیار پایین تحصیل و زندگی 

 در این کشور، تحصیل به زبان انگلیسی، تحصیل در یک منطقه بسیار خوش آب و هوا، تحصیل در

دانشگاه های با رنک باال اشاره نمود. دانشجویان قبل از ورود به رشته پزشکی باید دوره 

Foundation  را پشت سر بگذرانند. این دوره یک سری علوم پایه و هم چنین زبان انگلیسی را با

 دانشجویان کار می کنند و آن ها را برای ورود به رشته پزشکی کامال آماده می سازند. 

 

 



 

 

 

 ل دندانپزشکی در مالتاتحصی

 

تحصیل در مالتا در رشته دندانپزشکی شرایط خاص خودش را دارد. جهت تحصیل دندانپزشکی در 

 26مالتا دانشجو باید آزمون ورودی را بگذارند. هزینه تحصیل دندانپزشکی در مالتا به طور سالیانه 

انشجویان به عنوان متخصص هزار یورو برآورد شده است. پس از فارغ التحصیلی در این رشته د

دندانپزشک و یا دستیار دندانپزشک می توانند وارد بازار کار شوند. تحصیل دندانپزشکی در کشور 

مالتا در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری میسر می باشد. در مقطع لیسانس، دانشجویان 

تشخیص می دهند. در نهایت بیماری های دهان را از طریق تحقیق و دانشی که فرا می گیرند، 

دانشجوی فارغ التحصیل در این مقطع باید بتواند بر تکنیک های درمان و پیشگیری دندانپزشکی 

تسلط کامل داشته باشد. وظایف اصلی یک دندانپزشک حل مشکالت مربوط به بیماری دهان و 

شکی باید پروتزهای دندان بیماران و مراجعه کنندگان می باشد. عالوه بر آن دانشجوی دندان پز

دهان  یها یماریحل مشکالت مربوط به ب یدندانپزشک یاساس فیوظادندانی را نیز کامال بشناسد. 

، درمان و مشاوره  قیشامل تحق یپزشک نهیزم نیدر ا یدندانپزشک فیاست. وظا مارانیو دندان ب

 .را بشناسند یدندان یپروتزها دیاست. دندانپزشکان با

 

 و تحصیل در مالتاهزینه های زندگی 

 

هزینه زندگی و تحصیل در مالتا را در این قسمت از مقاله برای شما عزیزان شرح و توضیح خواهیم 

داد. هزینه تحصیل در مالتا به رشته و مقطع تحصیلی شخص دارد. البته هزینه تحصیل دندانپزشکی 

ین کشور در مقایسه با سایر در مالتا کمی متفاوت تر می باشد. اما به طور کلی هزینه تحصیل در ا

کشورهای اروپایی مقرون به صرفه تر می باشد. در رشته های غیر از رشته مهندسی هزینه سالیانه 



 

 

هزار یورو متغیر می باشد. تحصیل در رشته های مهندسی و سایر رشته ها نیز  3تا  2تحصیل بین 

 هزار یورو در سال متغیر می باشد. 8تا  4سالیانه بین 

بر هزینه تحصیل، دانشجوی بین المللی باید هزینه های زندگی در این کشور را نیز قبل از هر عالوه 

گونه اقدام جدی برای این کشور ارزیابی نماید. به طور کلی هزینه های زندگی برای یک نفر در 

از یورو به طور میانگین برآورد می شود. در جدول زیر لیستی کامل  800تا  700کشور مالتا حدود 

 جزییات هزینه های زندگی و اقالم مورد نیاز برای شما عزیزان شرح داده خواهد شد.

 هزینه به دالر کاالهای ضروری

 دالر 15.00 یک وعده غذایی در یک رستوران ارزان قیمت

یک وعده غذا برای دو نفر در یک رستوران میان 

 رده

 دالر 60.00

 دالر 2.23 کاپوچینو

 دالر 1.83 لیتری( 0.33 کوکا/پپسی) یک بطری

 دالر 1.23 لیتری( 0.33آب) یک بطری 

 دالر 1.02 لیتر شیر 1

 دالر 2.19 کیلوگرم برنج سفید 1

 

 

 کار دانشجویی ضمن تحصیل در مالتا

آیا در هنگام تحصیل در مالتا، دانشجو اجازه کار خواهد داشت؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از 

دانشجویان را به خود مشغول می دارد. مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دانشجوی بین المللی در 

ی از هزینه کشور مالتا اجازه کار پاره وقت نیز دارد. این بدان معناست که دانشجو می تواند بخش

های زندگی و تحصیل خود را از این طریق به دست آورد. عالوه بر آن می تواند تجربه کاری کسب 

نماید و ورود به بازار کار پس از فارغ التحصیلی برای وی راحت تر و آسان تر می شود. البته این 



 

 

باال باشد. این بدان ماه به  3قانون تنها برای دانشجویانی می باشد که حداقل طول تحصیل آن ها 

هفته باشد، قادر به اخذ مجوز کار نخواهید بود. طول مدت  4معناست که اگر طول تحصیل شما 

هفته می باشد. یعنی  6تا  4پردازش برای درخواست مجوز کار در حین تحصیل در کشور مالتا بین 

ن مجوز کار به طول دوره ام پس از ورود به کشور مالتا، وارد بازار کار شوید. ای 13شما از هفته 

 ساله می باشد و تا زمان تحصیل شما قابلیت تمدید را دارد.  1تحصیل شما بستگی دارد و در ابتدا 

 بررسی ویزای همراه برای تحصیل در مالتا

 

از مسائل بسیار مهم در حین اقدام برای ویزای تحصیلی مطالعه شرایط اخذ ویزای همراه برای 

للی می باشد. این مسئله به خصوص برای افراد متاهل بسیار حائز اهمیت می دانشجویان بین الم

باشد. از این رو در این قسمت از مقاله تحصیل در مالتا به بررسی این قانون می پردازیم. برخالف 

خیلی از کشورهای اروپایی دیگر، کشور مالتا اجازه بردن همراه را در ویزای دانشجویی ندارد. این 

است که دانشجویان بین المللی متاهل برای ورود همسر و فرزندانشان باید از مسیر دیگری بدان معن

اقدام نمایند. برای مثال برای یک زوجی که قصد اقدام از طریق ویزای تحصیلی دارند، بهتر است که 

اه هر دو عزیز درخواست ویزای دانشجویی نمایند. از طرفی دیگر چنان چه این اقدام توسط نفر همر

میسر نمی باشد، شخص می تواند شرایط تحصیل در سایر کشورهای اروپایی که شرایط بسیار 

مناسبی برای بردن ویزای همراه دارند مانند فنالند، سوئد، هلند و اتریش را بررسی نماید و در نهایت 

 بتواند بهترین تصمیم گیری را نماید. 

 معرفی دانشگاه های برتر مالتا

 

عالوه بر صنعت گردشگری، دارای سیستم آموزشی بسیار با کیفیت باالیی می باشد. کشور مالتا 

تحصیل در مالتا در دانشگاه های با رنکینگ باال نیز میسر می باشد. کشور مالتا دارای چند کالج و 

اصلی آن ها در کشور انگلستان می باشد. البته به غیر از  شعبهدانشگاه مهم می باشد که در واقع 



 

 

ات مختلف دانشگاه های انگلستان، دارای دانشگاه ها و کالج های مختلفی می باشد که در ادامه شعب

 به مهم ترین آن ها می پردازیم:

 :دانشگاه مالتا 

دانشجو را پذیرا  11000بزرگترین دانشگاه این کشور، دانشگاه مالتا می باشد. این دانشگاه سالیانه 

 ز کشورهای دیگر می باشد.دانشجوی آن ا 7000می باشد که حدود 

 :دانشگاه آمریکایی مالتا 

 این یک دانشگاه خصوصی با داشتن مجوز هنرهای آزاد در کشور مالتا می باشد. 

  دانشگاهSTC 

 یکیالکترون یآکادم Advenio 

 این دانشگاه برپایه آموزش آنالین می باشد و در وهله اول دانشجویان بین المللی را پوشش می دهد.

  کالج هنر، علم و فناوری مالتاMCAST):) 

 تاسیس شد. این کالج با صنایع محلی همکاری می نماید. 2001این کالج در سال 

 

 مدارک مورد نیاز اخذ ویزای تحصیل در مالتا

 

دانشجویان بین المللی برای تحصیل در مالتا نیاز به اخذ ویزای دانشجویی این کشور دارند. برای این 

دانشجویان باید درخواست خود را به سفارت مالتا در کشور خود و یا نزدیک ترین سفارت در منظور 

تا  4کشورهای همسایه ارائه نمایند و درخواست مصاحبه دهند. پس از انجام مصاحبه در حدود بین 



 

 

 هفته زمان می برد تا درخواست شما پردازش شود. در ادامه برخی از مهم ترین مدارک مورد نیاز 9

 برای درخواست ویزای دانشجویی مالتا برای شما عزیزان شرح داده خواهد شد:

 ارائه پاسپورت معتبر 

 2  2*2قطعه عکس در ابعاد 

 اثبات پذیرش توسط دانشگاه 

 اثبات نامه تمکن مالی برای پوشش دادن تمامی هزینه های زندگی و تحصیل خود 

 ر شده باشد.ارسال فرم درخواست ویزا که به صورت کامل و دقیق پ 

 ارائه مدرک زبان مناسب 

 داشتن بیمه دانشجویی 

نکته: داشتن بیمه درمانی برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا کامال الزامی می باشد. طبق قوانین 

روز پس از ورود به این کشور باید آزمایش های پزشکی را انجام  15دولت مالتا، دانشجو ظرف مدت 

 دهد.

 از تحصیل در مالتاموقعیت کار پس 

 

تحصیل در مالتا، چگونگی اخذ اقامت و  متقاضیاناز سواالت مهم و اساسی در ذهن دانشجویان و 

کار پس از تحصیل می باشد. چرا که هدف نهایی اکثر دانشجوها داشتن شغل مناسب و اقامت کشور 

اروپایی می باشد. خوشبختانه کشور مالتا به دانشجوی بین المللی این اجازه را می دهد که تا مدت 

ور باقی مانده و به جست و جوی کار بپردازند. ماه پس از فارغ التحصیلی بتواند در خاک آن کش 6

ناگفته نماند که دانشجویان بحث کاریابی را از همان ابتدای ورود به کشور و در حین تحصیل انجام 

می دهند. از آن جایی که نرخ بیکاری در این کشور بسیار پایین می باشد و از طرفی دیگر دانشجو 

می باشد، بنابراین شانس ورود به بازار کار بسیار باال می فارغ التحصیل دانشگاه های همان کشور 

 باشد. 



 

 

درصد بوده است. برای مشاهده جزییات  3.6نرخ بیکاری در کشور مالتا  2021در سه ماهه اول سال 

 بیشتر توجه شما را به نمودار نرخ بیکاری کشور مالتا جلب می نماییم.

 

  در مالتاوضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از تحصیل 

 

همان طور که می دانید تحصیل در مالتا به خودی خود منجر به اخذ اقامت دائم و پاسپورت این 

سال فرصت  1ماه تا  6کشور نخواهد شد. اما از آنجایی که شخص پس از فارغ التحصیلی به مدت 

دریافت نماید. دارد که در کشور حضور داشته باشد و به کاریابی مشغول شود می تواند ویزای کار را 

البته جهت اخذ اقامت و تبدیل ویزای تحصیلی فرد می تواند از روش های دیگر نظیر ازدواج با 

شهروند مالتایی و یا روش های سرمایه گذاری نیز اقدام نماید. اما اقامت شخص از هر طریقی که 

در روش هایی مانند  سال اقامت دائم این کشور را اخذ نماید. البته 5باشد می تواند پس از گذشت 

ازدواج شخص در مدت کوتاه تری نیز می تواند اقامت دائم و پاسپورت را اخذ نماید. برای انجام این 

مهم شخص باید اثبات نماید که ازدواج وی صوری و صرفا جهت اخذ اقامت نبوده و ازدواج آن ها بر 

 پایه عشق و عالقه بوده است. 

 

 

 



 

 

 

 در مالتا سواالت متداول در خصوص تحصیل

 

 آیا تحصیل رایگان در مالتا وجود دارد؟ .1

 خیر، تحصیل در کشور مالتا ارزان می باشد اما تحصیل رایگان در مالتا وجود ندارد. 

 

 آیا با تحصیل در دانشگاه مالتا شخص اجازه بردن همراه نیز دارد؟ .2

 خیر، در ویزای تحصیلی مالتا شخص اجازه بردن همراه ندارد.

 

 در کشور مالتا و اجازه کار دانشجویی به چه صورت می باشد؟شرایط تحصیل  .3

 ساعت در هفته اجازه کار پاره وقت خواهد داشت. 20بله، در ویزای تحصیلی مالتا شخص به مدت 

 

 چه مسیرهای دیگری برای مهاجرت به کشور مالتا وجود دارد؟ .4

ویزای کار، سرمایه گذاری و متقاضیان مهاجرت به کشور مالتا می توانند از روش های مختلف چون 

 ازدواج نیز درخواست اقامت نمایند. 

 

 

 



 

 

 

 

 سخن پایانی 

تحصیل در مالتا و شرایط تحصیل رایگان در کشور مالتا، همچنین مزایای تحصیل در مالتا و هزینه 

تحصیل دندانپزشکی در مالتا برای شما عزیزان شرح و توضیح داده شد. همان گونه که در باال نیز 

اشاره نمودیم تحصیل رایگان در مالتا وجود ندارد، اما هزینه های تحصیل در دانشگاه های به آن 

خصوصی و دولتی این کشور بسیار ارزان و مقرون به صرفه می باشد. از طرفی دیگر تحصیل در مالتا 

یز در رشته پزشکی و دندانپزشکی در بهترین شعبه های دانشگاه انگلستان با هزینه های پایین تر ن

میسر می باشد. از این رو این کشور مقصد مهاجرتی بسیاری از دانشجویانی می باشد که در جست 

و جوی تحصیل پزشکی و دندانپزشکی می باشند. برای داشتن مشاوره تخصصی تر بر حسب شرایط 

خود می توانید با مشاورین ما در موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل نموده و به صورت رایگان 

وره تخصصی در خصوص شرایط تحصیل در کشور مالتا و هزینه های تحصیل و زندگی در مالتا مشا

را دریافت نمایید. هم چنین شما عزیزان می توانید سواالت خود در خصوص تحصیل رایگان در 

مالتا، تحصیل پزشکی مالتا و تحصیل در دانشگاه مالتا و هم چنین هزینه زندگی و تحصیل در مالتا 

قسمت پرسش و پاسخ در پایین همین صفحه درج نمایید تا مشاورین زبده ما در اسرع وقت را در 

 به پاسخ گویی بپردازند. 

 

 

 


