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 دانشجویان چنین هم و گردشگران برای بسیاری های جذابیت دارای که است اروپایی کشورهای جمله از ایتالیا  
 تاریخی نمادهای غنی؛ بسیار تاریخی و فرهنگی میراث متنوع؛ طبیعت به توان می آن جمله از که است المللی بین

 البته، و اکتشافات و اختراعات از توجهی قابل پیشینه نظیر؛ بی غذایی تنوع پیزا، برج و رم کولوسئوم جمله از
 .نمود اشاره است، جهان سطح در ها معتبرترین و ترین قدیمی جزء آنها از برخی که ایتالیا های دانشگاه

 افراد جمله از .است نوآوری و رهبری در طوالنی تاریخچه دارای ایتالیا رومی، تمدن مالحظه قابل میراث از جدا
 انریکو مارکوپولو، کلمب، کریستف کاستاریک :نمود اشاره افراد این به توان می تاریخ طول در مشهور ایتالیایی

 جهان کرد اثبات که کسی) داوینچی لئوناردو ،(ساخت را جهان ای هسته راکتور اولین که فیزیکدانی) فارمی
 گرفته ایشان نام از "ولت" اصطالح) کرد می تحقیق الکتریسیته و برق زمینه در که ولتا، الساندرو ،(نیست مسطح

 که داد نشان آن کمک به و نمود اختراع را تلسکوپ و کشف را مشتری سیاره ماه چهار که گالیله و (است شده
 .چرخد می خورشید دور به زمین

 مخترع از آن در که لیستی هستند، ایتالیایی مخترعین و متفکرین طوالنی لیست از مورد چند تنها افراد این
 ایتالیا به نیز "دانشگاه" کلمه أمنش .شود می گنجانده ادکلن و مختلف های اتومبیل تا اسپرسو ماشین و عینک
   .است واقع ایتالیا کشور در که است بولونیا دانشگاه ،جهان دانشگاه ترین قدیمی شود می گفته و است مربوط

 مخصوص مراکز هم چنین باشند می غیرخصوصی ها آن اکثریت که دارد وجود دانشگاه 90 حدود ایتالیا در
 را کشور این عالی آموزش بخش که دارند وجود ایتالیا در آکادمی ها سایر و پلی تکنیک پساتکمیلی، دوره های
 برنامه های عمومی، تحقیقاتی سازمان 11 و خصوصی دانشگاه 30 عمومی، دانشگاه 61 با  ایتالیا .می دهند تشکیل

 از یکی انگلیسی، زبان در دوره 339 و (هنری عالی آموزش مراکز) AFAM پیشگام، و خالقانه دانشگاهی
 .می باشد تحصیل ادامه برای دانشجویان موردعالقه کشورهای

 مقدمه. 1 
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 ایتالیا در عالی آموزش -2-1

 .می شود ارائه دولتی و عمومی دانشگاه های از المللی بین و بزرگ شبکه توسط عمدتاً ایتالیا در عالی آموزش
 و خصوصی دانشگاه های از تعدادی هم چنین .دارند قرار ایتالیا آموزش وزارت نظارت تحت ایتالیا دولتی دانشگاه های

 .می دهند ارائه را ای حرفه آموزش های که دارد وجود دولتی عالی آموزش مراکز

  سال در که) بولونیا دانشگاه خاص بطور .هستند جهان در موجود دانشگاه های قدیمی ترین از ایتالیایی دانشگاه های
 و شده تأسیس میالدی 1222 سال در پادوا، دانشگاه ،(است جهان دانشگاه قدیمی ترین شده، تأسیس میالدی 1088

 کشور این دولتی دانشگاه های قدیمی ترین میان در است، شده تأسیس میالدی 1224 سال در که ناپل، دانشگاه
   .هستند

 نام به که است نموده قبلی سیتم جایگزین را جدیدی آموزشی سیستم 1999 سال از بولونیا فرآیند تحت ایتالیا
  نام به ساله سه کارشناسی دوره یک شامل اکنون ایتالیا در عالی تحصیالت .می شود شناخته نیز 2+3 سیستم

(Trienale Laurea) دو ارشد کارشناسی دوره همراه به را خود تحصیالت می توانند منتخب دانشجویان که می باشد 
 .نمایند تکمیل (Laurea magistrale) ساله

  ها ارکان تمامی جمعی تالش فرآیند، این در واقع در .است عالی آموزش زمینه در اروپایی کشور 48 شامل دولتی بین همکاری یک بولونیا فرآیند
 و المللی بین های سازمان کیفیت، تضمین های سازمان کارفرمایان، ذینفع، های انجمن همراه به دانشجویان و معلمان ها، دانشگاه دولت، جمله از

  یکپارچه سیستم کند می تالش فرآیند این .شود می هدایت عالی آموزش المللی بین بهبود چگونگی درجهت اروپا، کمیسیون جمله از موسسات،
 .نماید تقویت را آموزشی اعتباردهی سیستم و نماید ایجاد دکترا و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقطع سه در المللی بین
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 قبل از شروع تحصیالت. 2 

 به دانشجویان دسترسی می تواند قبولی نمره با (Laurea magistrale) ارشد کارشناسی دوره مدرک اخذ
 2 بین معموالً که را (تخصصی های مدرسه یا و دکترا ارشد، کارشناسی تکمیلی های دوره مانند) بعدی دوره های

 5 ارشد کارشناسی دوره خاص، رشته های برخی برای است ذکر به الزم .نماید میسر می انجامد، طول به سال 5 تا
 علوم ارشد کارشناسی مدرک دریافت به منجر که دارد وجود (Laurea Magistrale Quinquennale) ساله

 Accademia) هنر ،(Facoltà di Giurisprudenza) حقوق به می توان رشته ها این جمله از .می شود انسانی

di Belle Arti) موسیقی و (Conservatorio di Musica) نیز پزشکی دانشگاه های و مدارس .نمود اشاره 
 .می دهند ارائه را ساله شش دوره های تنها

 :نمود تقسیم گروه 4 به می توان را ایتالیا دانشگاه های کلی طور به

کشور این مؤسسات بزرگترین و ایتالیا دانشگاه های از بسیاری شامل دسته این :دولتی دانشگاه های 
 .می شود

بوزن آزاد دانشگاه مانند :می شود مالی تأمین (استان ها مانند) دولتی مقامات سایر توسط که دانشگاه هایی-
   بولزانو

است شده شناخته ایتالیا عالی آموزش وزارت توسط رسمی طور به که خصوصی دانشگاه های. 

دارند تمرکز تکمیلی تحصیالت بر تنها که التحصیلی، فارغ عالی مدارس. 
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 قبل از شروع تحصیالت. 2 

 ایتالیا برتر دانشگاه های -2-2

 قرار جهان سطح برتر دانشگاه 900 جدول در ایتالیا کشور این دانشگاه 30 بر بالغ ،2018 سال آمار اساس بر
 .گرفته اند

 تأیید مورد دانشگاه های لیست آخرین می توانند دارند را کشور این در تحصیل ادامه قصد که ایرانی دانشجویان
 قرار بازبینی مورد هرساله که کنند مشاهده /http://grad.saorg.ir آدرس در را فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 علوم وزارت ضوابط مطابق لیست، این در موجود دانشگاه های از صادره مدارک تنها است ذکر به الزم .می گیرد
   .شده اند معرفی مختصر طور به ایتالیا برتر دانشگاه 5 ادامه در .است ارزشیابی قابل

 Politecnico di Milano میالن تکنیک پلی دانشگاه .1

 دوره های .دارد را (QS سایت اساس بر) 156 رتبه جهان دانشگاه های بندی رده در که ایتالیا دانشگاه برترین
 20 بین ها رشته این در و است شده شناخته جهان سطح در خاص طور به دانشگاه این مهندسی و هنری

 دانشگاه ،2019 سال در QS سایت اساس بر جهان های دانشگاه بندی رتبه در .می گیرد قرار جهان برتر دانشگاه
 رشته هفتم، رتبه ساخت مهندسی و عمران رشته پنجم، رتبه طراحی و هنر رشته در میالن تکنیک پلی

 .است داده اختصاص خود به را یازدهم رتبه معماری رشته در و هفتم رتبه مکانیک مهندسی

 فارغ از .دارد استادیار و استاد 2٬51۷ و دانشجو 40٬312 حدود در است شده واقع میالن در که دانشگاه این
 1963 سال در که کرد اشاره ناتا جولیو معروف دان شیمی به می توان دانشگاه، این شده شناخته التحصیالن

 .آورد دست به سنگین پلیمرهای زمینه در دستاوردهایش خاطر به را شیمی نوبل جایزه
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  Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)دانشگاه. 2 

 .دارد قرار جهان دانشگاه های برترین 16۷ رتبه در که است پیزا شهر SNS دانشگاه ایتالیا برتر دانشگاه دومین
 ۷00 حدود در که کوچک دانشگاه این .است شده تأسیس ناپلئون حکم توسط 1810 سال در دانشگاه این

 دارای ایتالیا های دانشگاه بین در و است کشاوزری رشته در جهان برتر دانشگاه 300 بین دارد، دانشجو
 .است (جهان در ام18 رتبه) علمی هیئت اعضای تعداد به علمی ارجاع نسبت در رتبه باالترین

 Scuola Superiore Sant'Anna Pisaدانشگاه . 3 

  سال در که باشد می آنا سنت عالیه تحصیالت دانشگاه است شده واقع پیزا شهر در که دیگری برتر دانشگاه
 میالدی 198۷ سال در دانشگاه این .است داده اختصاص خود به را جهان دانشگاه های برترین 1۷5 رتبه 2019

 فعالیت کاربردی علوم در عمده طور به دانشگاه این .است شده تشکیل داشتند وجود که مؤسساتی تجمیع از
 تشکیل را پیزا دانشگاهی سیستم (Università di Pisa) پیزا دانشگاه و SNS دانشگاه همراه به و دارد

 .می دهند
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 Università di Bologna (UNIBO)دانشگاه بولونیا . 4 

 دانشگاه اولین دانشگاه این می شود گفته .دارد قرار جهان دانشگاه های برترین 180 رتبه در بولونیا دانشگاه
 شما برای دانشگاه این نام اگر .نیست مشخص آن تأسیس دقیق تاریخ حال این با است، جهان در شده تأسیس

 از نیز بولونیا فرآیند نام .باشد عالی تحصیالت در ایتالیا بودن پیشرو دلیل به است ممکن رسد می نظر به آشنا
 آن اعتباردهی و عالی آموزشی سیستم دارد تالش که انجام حال در ای پروژه :است شده برداشته دانشگاه این

   .نماید متصل هم به و سازگار هماهنگ، اروپا سراسر در را

 Sapienza - Università di Romaدانشگاه ساپی ینزا رم . 5 

 شده تأسیس میالدی 1303 سال در که است رم ینزا ساپی دانشگاه ایتالیا قدیمی دانشگاه های از دیگر یکی
 دانشگاه های برترین 21۷ رتبه در رود می شمار به نیز اروپا دانشگاه های بزرگترین از که دانشگاه این .است

 را آن نفر 8100 که دارد نفر 112,500 حدود در دانشجو زیادی جمعیت دانشگاه این .دارد قرار جهان
 این علمی هیئت اعضای و التحصیالن فارغ میان در نوبل برنده هفت .می دهند تشکیل المللی بین دانشجویان

 .نمود اشاره روبیا کارلو مخترع و ذرات فیزیکدان به توان می آن جمله از دارد قرار دانشگاه



 قبل از شروع تحصیالت. 2 

 ایتالیا دانشگاه های از پذیرش اخذ -2-3

 مقطع :است متفاوت ایتالیا دانشگاه های از پذیرش اخذ رویه تحصیل، ادامه برای نظر مورد مقطع به بسته
 وبسایت در تفصیلی و کامل اطالعات . (سوم و دوم دوره) تکمیلی تحصیالت مقاطع یا و (اول دوره) کارشناسی

 آن مهم نکات ادامه در اما است شده آورده (it.esteri.//studyinitaly:https) ایتالیا در تحصیل رسمی
 :است شده خالصه

 وبسایت طریق از و کنند برقرار ارتباط خود موردنظر دانشگاه با متقاضیان که است الزم قدم اولین در کلی طور به
 را ترم هر در پذیرش اخذ برای فرصت آخرین هم چنین و موردنظر تحصیلی مقطع برای ورود شرایط آن رسمی
 همراه به و تکمیل را درخواست فرم یک باید باشند ورود شرایط واجد متقاضیان که صورتی در .نمایند بررسی

 (ادامه در شده ذکر موارد مطابق) .نمایند ارسال خود کشور در ایتالیا کنسولگری یا سفارت به مربوطه مستندات
 شرح به مستندات این اهم .شود ترجمه ایتالیایی زبان به رسمی مترجم توسط است الزم ارائه از قبل مستندات

 :است ذیل
 تحصیلی شرایط بودن دارا تأییدیه نامه دریافت جهت شده تکمیل درخواست فرم•

(Dichiarazione di Valoro in Loco/ DV)   
 نام ثبت جهت شده تکمیل فرم•
 مدرک کپی /هستید کارشناسی مقطع متقاضی اگر دبیرستان، و دیپلم تحصیلی مدارک کپی•

 .باشید می تکمیلی تحصیالت متقاضی اگر کارشناسی
 شده گذرانده مقاطع برای ریزنمرات و کارنامه کپی•
 باشد شده امضا باید آنها از یکی گذرنامه، عکس اندازه در عکس دو•
 (تحصیلی مقطع و رشته به بسته) انگلیسی یا و ایتالیایی معتبر زبان مدرک•
   (ایتالیایی به شده ترجمه) نماید تکمیل را متقاضی خواست در می تواند که دیگری مدرک هرگونه و•

 جهت الزم شرایط با آن مطابقت و مستندات بودن کافی خصوص در گیری تصمیم اروپایی، غیر دانشجویان برای
 .می باشد ایتالیا کنسولگری یا و سفارت برعهده تحصیلی، ویزای دریافت
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 قبل از شروع تحصیالت. 2 

 تحصیلی ویزای -2-4

 :نمایند اثبات و داده نشان را زیر موارد بتوانند که می شود صادر متقاضیان برای تحصیلی ویزای صورتی در تنها
 ایتالیا؛ در مناسب اسکان محل•
 را شوند متحمل ایتالیا در تحصیل طول در است ممکن که هایی هزینه تمام دادن پوشش برای کافی مبلغ•

 .(زندگی های هزینه و درسی های کتاب نقل، و حمل مسکن، تحصیل، های هزینه جمله از) دارند همراه به
 زده تخمین (آمریکا دالر 6،600 ~) یورو 5،824،91  حدود در یکسال برای مبلغ این 2019 سال در

 .می شود
 بر مبنی مدرکی یا و می باشند دارا را تحصیالت پایان پس خود کشور به برگشت جهت کافی مالی منابع•

 نموده اند؛ خریداری را بازگشت بلیط حاضر درحال اینکه
 خصوصی درمانی بیمه طریق از می تواند بیمه این دارد، ایتالیا در درمانی بیمه محصل اینکه بر مبنی گواهی•

 پرداخت گواهی ارائه به نیاز است ممکن هم چنین  .باشد محصل کشور و ایتالیا بین قرارداد یا و ایتالیا در
 .باشد تحصیل طول مدت تمام در بیمه حق

 پرداخت مشمول متقاضیان از برخی است ممکن حال این با است، رایگان ویزا برای درخواست مواقع بیشتر در
 :دهد ارائه را ذیل مدارک همراه به باال در شده ذکر مستندات تمام باید متقاضی .باشند ویزا درخواست هزینه

 
شده؛ تکمیل ویزا درخواست فرم 
؛(نیاز صورت در) ویزا درخواست هزینه پرداخت مدارک 
باشد؛ معتبر تحصیل دوره پایان از پس ماه سه حداقل باید که گذرنامه 
شود امضا باید آنها از یکی باشد، شده گرفته اخیراً که گذرنامه اندازه در عکس دو. 
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 هزینه های تحصیل، زندگی و کمک های مالی در ایتالیا -2-5

 خود های نرخ مؤسسات زیرا است، متفاوت دوره ها و مؤسسات به بسته ایتالیا دانشگاه های در تحصیل هزینه های
 برای سال در یورو 4000 تا 900 بین متوسط هزینه های دولت، دستورالعمل های به توجه با .کنند می تعیین را

 از برخی .است گران تر خصوصی دانشگاه های برای هزینه این که حالی در .است ایتالیا دولتی های دانشگاه
 از که دکتری دانشجویان که حالی در کنند، درخواست نیز را باالتری هزینه های است ممکن تخصصی دوره های
 .ندارند ها هزینه این پرداخت به نیازی می کنند، دریافت تحصیلی هزینه کمک خود دانشگاه

 نقل، و حمل غذا، مسکن، پوشش برای سال در یورو 12،000 تقریباً دانشجویان زندگی، هزینه های نظر از
 کشور شمال در هزینه ها این که دارند نیاز (2019 سال در هزینه برآورد اساس بر) هزینه ها سایر و سرگرمی

 دانشجویان، زندگی روش به هزینه تخمین و بندی بودجه این که است ذکر به الزم .می شود بیشتر اندکی ایتالیا
 مناطق و اصلی شهرهای .است وابسته بسیار می کنند زندگی آن در که شهری و صرفه جویی عادت های
 یک زندگی های هزینه تخمین ادامه در .هستند ایتالیا شمال در ویژه به کوچکتر، های شهر از گران تر گردشگری

 :است شده آورده ایتالیا شمال در ماه
 
مسکن هزینه 

 یورو 800-1000 :مستقل منزل ماهانه کرایه•
 یورو 500 :مشترک اتاق ماهانه کرایه•
 یورو 200-350 : تخت ماهانه اجاره•

انرژی ماهانه هزینه:   
 یورو 50 :زباله و گاز آب، برق،•
   یورو 30 :اینترنت•
 (شود می تقسیم افراد تعداد بین هزینه مشترک اتاق اجاره صورت در) 

(منزل در آشپزی احتساب با) یورو 150-200 :خوراک ماهانه هزینه 
یورو 20-35 :شارژ و کارت سیم خرید هزینه 
شهری قطار و اتوبوس مترو، کارت هزینه 

 یورو 10 :کارت خرید هزینه•
 یورو 22-35 :ماهانه شارژ هزینه•

عمومی خشکشویی هزینه 
 یورو 3.5 :هربار در شستشو هزینه•
 یورو 3.5 :هربار در کردن خشک هزینه•
 

 تحصیلی کمک های برخی از می توانند بومی دانشجویان همانند خود تحصیل طول در بین المللی دانشجویان
 کمک ها این .می گیرد تعلق دانشجویان به مالی نیاز یا و تحصیلی شایستگی براساس کمک ها این .شوند بهره مند

 که می شود هزینه ها پرداخت و غذا بلیط مسکن، هزینه کمک دانشجویی، وام های تحصیلی، هزینه کمک شامل
 این .می گردد مدیریت (تحصیل حق - Diritto allo Studio Universitario) دانشگاه DSU اداره توسط
 حمل ورزش، برنامه، فوق فعالیت های مشاوره، شامل دانشجویان برای را مفیدی خدمات و اطالعات همچنین اداره

 .می نماید فراهم عملی مسائل دیگر و نقل و
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 ورود به ایتالیا. 3 

 Permesso di) اقامت اجازه باید (اروپایی دانشجویان جمله از) دانشجویان تمام ایتالیا، به ورود از پس
Soggiorno) (روز 90 از بیش) مدت بلند دانشجویی ویزای برای اروپایی غیر دانشجویان .کنند درخواست را 

 .نمایند ارائه را خود اقامت درخواست و کرده مراجعه خود شهر پست اداره به ورود، از پس روز هشت ظرف باید
  محلی پلیس به است الزم دارند (روز 90 تا) مدت کوتاه تحصیلی ویزای که المللی بین دانشجویان

(Questura)، حضور اعالم (Dichiarazione di Presenza) اجازه یا حضور اعالمیه این باید شما .نمایند 
 به را آن شود خواسته شما از که زمانی تا باشید داشته همراه به ایتالیا در اقامتتان مدت طول تمام در را اقامت
 .دهید نشان عمومی امنیت افسران یا پلیس

 

 (Permesso di Soggiorno) اقامت اجازه دریافت جهت الزم مدارک -3-1 
 

 (می شود تهیه رایگان صورت به پست دفتر از که) شده تکمیل فیش و تقاضانامه فرم•
 ویزا و گذرنامه کپی•
 (دانشگاه از نامه معرفی) دعوتنامه•
 درمانی بیمه کپی•
 تمبر•
 3*4 عکس قطعه 4•
 مالیاتی کد•

 .می باشد یورو 300 الی 200 حدود در اقامت درخواست هزینه درمانی، بیمه نوع به بسته
 

 (Fiscal Code)مالیاتی کد -3-2  
 
 اداره توسط کد این .می باشد ایتالیا دولتی های سازمان با رابطه در شهروندان شناسایی ابزار مالیاتی کد این 

 از کشور از خارج از حتی می توانند ایتالیایی ها غیر و ها ایتالیایی .می شود صادر (Revenue Agency) درآمد
 الکترونیکی اتصال یک طریق از و بوده فوری مالیاتی کد انتصاب .نمایند درخواست را کد این کنسولی دفتر طریق
 این درخواست جهت .می گردد ارسال شما آدرس به بعداً آن کارت و می گیرد انجام Fisconline سرویس با ویژه
 آژانس های از یکی به شده تکمیل درخواست فرم و شناسایی مدرک کپی همراه به باید متقاضی شخص کد،

 .نماید مراجعه کنسولی دفتر یا و درآمدی
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 ورود به ایتالیا. 3 

 دانشجویی ویزای با کار -3-3 
 
 ویزا براساس که (permesso di soggiorno) ایتالیایی اقامت مجوز با دانشجو هر ایتالیا قوانین طبق  

 مقدار این .کند کار هفته در ساعت 20 یا روز در ساعت 4 حداکثر تا دارد حق شود، می صادر ایتالیایی دانشجویی
 سال، یک طول در دانشجو هر بنابراین .است معتبر دانشجویی ویزای که است مدتی طول در میانگین حداکثر
 های شرکت فرد، تجربه سالهای تعداد و کاری رزومه از نظر صرف .کند کار تواند می ساعت 1040 حداکثر

  ماه در یورو 1000 تا 500 هزینه پرداخت و کارآموز عنوان به شجویانندا استخدام دنبال به عمدتاً ایتالیایی
 تر سخت ایتالیا در کار کردن پیدا فرانسه، و آلمان مانند اروپایی کشورهای سایر به نسبت کلی طور به .باشند می

 تقریباً ایتالیا در کار کردن پیدا ایتالیایی زبان دانستن بدون اروپایی، معتبر و بزرگ شرکت های از غیر به و است
 .است غیرممکن
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 پس از فارغ التحصیلی. 4 

 التحصیلی فارغ از پس کار -4-1 
 

  موقت اقامت مجوز دریافت برای توانند می ،(ارشد کارشناسی) دوه رده دانشجویان و دکتری دانشجویان تنها
(permesso di attesa occupazione) تا 6 آن اعتبار که مجوز این .نمایند اقدام التحصیلی فارغ از پس  

 این در ایتالیا در زندگی بر عالوه قانونی طور به که دهد می التحصیالن فارغ به را امکان این ،باشد می ماه 12
 (Permesso di Soggiorno) اقامت اجازه تاریخ اتمام از پس دانشجویان سایر اما .بگردند کار دنبال به مدت
 .است غیرقانونی شده منقضی اقامت اجازه با ایتالیا در اقامت .نمایند ترک را ایتالیا کشور باید
 منظور بدین .دهند نشان را خود مالی توانایی است الزم موقت اقامت اجازه برای اقدام جهت التحصیالن فارغ

 توسط شده شده تأیید) معتبر مسکن قرارداد و خود بانکی حساب در یورو 8،500 حداقل باید متقاضیان
 .دهند ارائه (شهرداری
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 پرسش و پاسخ های متداول. 5 

 است؟ صورت چه به تحصیلی های ترم طول و ایتالیا آموزشی سیستم .1
 هر معمول طور به .ژوئیه تا فوریه از و فوریه،/ژانویه تا اکتبر/سپتامبر از شود، می تقسیم ترم دو به تحصیلی سال
 ایتالیا در .است ای هفته شش امتحان دوره یک آن از پس و شود، می تدریس هفته 14 شامل ایتالیا در ترم

 دانشجویان از هریک با درس استاد که معنی این به شود برگزار شفاهی صورت به امتحانات که است معمول
 .کند می برگزار را پاسخ و پرسش جلسات از ای مجموعه

  
 است؟ چقدر ایتالیا های دانشگاه در پذیرش هزینه .2

 دولت، های دستورالعمل به توجه با .است متفاوت موردنظر دوره و سسهؤم نوع به بسته ایتالیا دانشگاه های هزینه
 .هستند تر گران خصوصی های دانشگاه اما است، سال در دالر 1000 و دالر 850 بین متوسط ها هزینه

  
 باشم؟ داشته بانکی حساب در است الزم پول مقدار چه اقامت اجازه دریافت برای .3

  است الزم تنها کنید، دریافت دانشگاه از سال هر ازای به یورو 6000 با برابر حداقل تحصیلی هزینه کمک اگر
   از کمتر که تحصیلی هزینه کمک اگر .دهید نشان مالی توان اثبات برای را خود تحصیلی بورس به مربوط اسناد

 جهت مالی توان برای کافی مدرک باید پس کنید، نمی دریافت اصال یا و کنید دریافت است سال در یورو 6000
 یک باید هستید، برخوردار کافی مالی پشتیبانی از شما اینکه اثبات برای .دهید نشان را اقامت درخواست

 و (غیره و خانوادگی نام نام،) شخص جزئیات همراه به خود فعلی بانک توسط شده صادر بانکی صورتحساب
 یکی همراه به یا و نفر یک اگر) یورو 5,061 :باشد شما بانکی حساب در باید که مبلغی .دهید نشان بانک جزئیات

 خود خانواده اعضای از نفر سه یا دو همراه به متقاضی اگر) یورو 10,123 یا و (هستید خود خانواده اعضای از
 .است ،(هست

  
 کنم؟ قبول ایتالیا در کار قرارداد می توانم هستم، دانشجو که حالی در آیا .4

 توانید می فقط شما قانون طبق کنید، کار التحصیلی فارغ از قبل خواهید می اگر حال، این با .توانید می بله،
 ساعت 1040 و هفتگی ساعت 20 تا حداکثر شما که است معنی بدین که کنید، قبول را وقت نیمه قراردادهای

 خود اقامت مجوز است الزم التحصیلی، فارغ از قبل وقت تمام کار به تمایل صورت در .کنید کار توانید می سال در
 شده تعیین قانون توسط که ساالنه ساعت تعداد در فقط  هم آن اما کنید، تبدیل کاری مجوز به تحصیلی از را

 .است پذیر امکان است،
  

 بگیرم؟ آن از خارج یا و ایتالیا در کارآموزی توانم می هستم دانشجو که حالی در آیا .5
 .است معتبر شما تحصیل اجازه که تازمانی تنها و کلی قوانین برخی تحت اما .توانید می بله

 
 بگذرانم؟ ایتالیا در کارآموزی دوره التحصیلی فارغ از پس توانم می آیا .6
 خاطر به .بخواهد را معتبر اقامت مجوز کپی شما از کار صاحب است ممکن کارآموزی دوره شروع صورت در

 مجوز به را خود تحصیلی مجوز توانید نمی شما باشد، شده پیشنهاد شما به کارآموزی دوره یک اگر :باشید داشته
 اقامت، دوره پایان و التحصیلی فارغ از پس پلیس که ندارد وجود تضمینی هیچ این، بر عالوه .نمایید تبدیل کاری
 .نماید تمدید کارآموزی دوره شروع علت به را شما تحصیل مجوز
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 پرسش و پاسخ های متداول. 5 

 دوره کارآموزی چه مدت به طول می انجامد؟. 7
 .شوند تر می ماهه هستند و در موارد معدودی طوالنی 12های کارآموزی حداکثر  دوره

  
 توانم پس از فارغ التحصیلی دوره کارآموزی در کشور دیگری بگذرانم؟ آیا می. 8
 تحصیلی وضعیت دارای که کسانی برای کارآموزی دوره کشورها، از برخی در .دارد بستگی شما مقصد کشور به

 درخواست مورد کشور در معتبر مقررات و قوانین کارآموزی، پیشنهاد یک پذیرش از قبل .شود می رزرو هستند،
 .نمایید بررسی را
  

 آیا می توانم بعد از فارغ التحصیلی در یک کشور اروپایی دیگر کار کنم؟. 9
 ها خارجی برای کار اجازه صدور برای مختلف مقررات و قوانین دارای کشور هر .دارد بستگی شما مقصد کشور به

 پذیرش از قبل و کنید بررسی را مقصد کشور در معتبر مقررات شغلی، پیشنهاد پذیرفتن از قبل همیشه .است
 .کنید صحبت مورد این در خود احتمالی کارفرمای با کار، پیشنهاد
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