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آموزش عالی کارآمد

قدمت دانشگاه های ایتالیا به قرن 12 میلادی بازمی گردد و بنابراین قدیمی ترین موسسات 
آموزشی در جهان غرب و در عین حال پیشتاز در بسیاری از زمینه های آموزش عالی به ویژه در 

حوزه فرهنگ، طراحی، معماری، علوم کاربردی، پزشکی، اقتصاد و هنر می باشند.  
علاوه بر این، کیفیت بالای تدریس و روابط بین المللی مستحکم بین موسسات ایتالیایی و 
بسیاری از موسسات خارجی، فرصت ایجاد روابط حرفه ای سودمند بین دانشجویان و دنیای 
در  تحصیل  آورده اند.  وجود  به  جهان  در  تولیدکننده  کشورهای  پیشروترین  از  یکی  در  را  کار 
ایتالیا موقعیت های فراوانی را برای پیشرفت و موفقیت در زندگی آکادمیک و حرفه ای برای 

دانشجویان فراهم می کند.  
زمینه های  در  ویژه  به  کیفیت،  بالاترین  با  عالی  آموزش  برجسته  موسسات  دارای  ایتالیا 
معماری و طراحی، علوم و مهندسی، فن آوری های جدید، اقتصاد و مدیریت، کشاورزی، علوم 

انسانی، حفظ و مرمت آثار فرهنگی و هنری و موسیقی می باشد.

با  هماهنگی  منظور  به  ایتالیا،  عالی  آموزش  سیستم 
اروپا  اتحادیه  عالی  آموزش  حوزه ی  مدارک  چارچوب 
 Qualification  Framework for the European(
Higher Education Area(، هم برای دانشگاه ها و هم 
برای دیگر موسسات آموزشی به سه دوره تقسیم می شود. 
به منظور راهیابی به این دوره های آموزشی حداقل 13 سال 
تحصیل در مدرسه مورد نیاز می باشد )استاندارد اروپایی در 

این زمینه 12 سال می باشد(.

چارچوب مدارک تحصیلی ایتالیا
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دانشگاه



هدف این دوره فراهم آوردن توانایی های لازم برای 
بالاترین  در  تخصصی  تحقیقی  فعالیت های  پیشبرد 
سطح توسط دانشجو می باشد. مدت زمان این دوره 
سه سال تحصیلی است و به منظور دسترسی به آن، 
دانشجو باید دارای مدرک کارشناسی ارشد ایتالیا یا 
معادل خارجی آن باشد و همچنین در یک آزمون 

ورودی به منظور پذیرش شرکت کند.  

این مقطع یک دوره تخصصی است که ورود به آن مستلزم 
مدرک کارشناسی ارشد و یا مدرک تحصیلی خارجی معادل 
است. مدت زمان حداقل آن یک سال است و با حداقل 

60  واحد ECTS تکمیل می شود.
  Master برای تعریف این دوره تخصصی، معنی کلمه ی
کاملا با عنوان »کارشناسی ارشد« که در سطح بین الملل 
به کار می رود، متفاوت است و در حقیقت از سطحی بالاتر 

از کارشناسی ارشد برخوردار است.

هدف اصلی از این دوره تامین دانش و توانایی های لازم 
و تربیت متخصص به منظور اجرای فعالیت های حرفه ای 
بسیار تخصصی در بخش های مختلف می باشد. مدت زمان 

این دوره حداقل دو سال تحصیلی است. 

این دوره دوم از تحصیل، دانش نظری عمومی قبلی 
را افزایش می دهد و بدنه ای پیشرفته و تخصصی 
از مباحث نظری و کاربردی و همچنین مهارت هایی 
انتقادی  ارزیابی  و  تحلیل  و  تجزیه  در  بالا  درجه  با 
یا کاربردهای حرفه ای را ارایه می دهد.  اتمام این 
دوره به دو سال تحصیلی نیاز دارد که معادل 120 
واحد ECTS می باشد. به منظور دسترسی به این 
دوره، دانشجویان باید داری مدرک Laurea ایتالیا 
دیگر  کشورهای  از  مرتبط  کارشناسی  مدرک  یا 

باشند.
برخی دانشگاه ها رشته های کارشناسی ارشد پیوسته 
داشتن  دست  در  با  دانشجویان  که  می کنند  ارایه 
دیپلم دبیرستان قادر به ورود به آن ها بوده و مدت 
زمان شان پنج یا شش سال و معادل 300 یا 360 

واحد ECTS می باشد.
بهبود  هدف  با  دانشگاه ها  از  برخی  همچنین 
مهارت های حرفه ای دانشجویان، اقدام به برگزاری 
 Specialising Bachelor دوره های تخصصی به نام
چارچوب  از  بخشی  عنوان  به  مدرک  این  می کنند. 
مدارک حوزه آموزش عالی اروپا مصوبه بولونیا در 

سال 1999، در نظر گرفته نمی شود.

دوره اول )کارشناسی(
Bachelor of Science - Laurea Triennale

دوره سوم
PHD - Dottorato di Ricerca

 Specializing Master
Master di II livello

Specialisation Degree
Specializzazione di II livello 

دوره دوم )کارشناسی ارشد(
Master of Science - Laurea Magistrale

هدف  با  دانشگاه ها  از  برخی  همچنین 
دانشجویان،  حرفه ای  مهارت های  بهبود 
نام  به  تخصصی  دوره های  برگزاری  به  اقدام 
Specialising Bachelor می کنند. این مدرک 
حوزه  مدارک  چارچوب  از  بخشی  عنوان  به 
سال  در  بولونیا  مصوبه  اروپا  عالی  آموزش 

1999، در نظر گرفته نمی شود.

Master di I livello
Specialising Bachelor
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مدت دوره )سال(تعداد واحدعنوان انگلیسیعنوان ایتالیایی

LaureaBachelor of science1803دوره اول

Laurea MagistraleMaster of science1202دوره دوم

 Master universitario di
1° livello

Specializing Bachelor60

Dottorato di ricercaPhD3دوره سوم

 Specializzazione di 2°
livello

Specialization degree2

 Master universitario di
2° livello

Specializing Master60≥ 

≥ 



دانشگاه های ایتالیا در مورد برخی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد امکان تحصیل به زبان انگلیسی را نیز فراهم می کنند. دانشجویان 
برای ورود به این رشته ها، همانند رشته های ایتالیایی زبان، موظف به شرکت در آزمون زبان انگلیسی می باشند. علاوه بر این تقریبا در تمامی 

رشته های دوره دکترا دانشجو می تواند از استاد خود تقاضا کند تا به زبان انگلیسی تحقیقات خود را ادامه دهد.
برای کسب اطلاعات کامل در مورد رشته های انگلیسی زبان، دانشجویان می توانند به سایت اینترنتی www.universitaly.it مراجعه کنند.

تحصیلات عالی به زبان انگلیسی
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)AFAM( موسسات آموزش عالی هنر و موسیقی



دوم  سطح  آکادمیک  دیپلم  دوره،  این  به  ورود  برای 
از  خارج  در  که  مشابه  دانشگاهی  تحصیلی  مدرک  یا  و 
است.  نیاز  مورد  باشد،  شناخته شده  رسمیت  به  کشور 
این دوره حداقل سه سال طول می کشد و در آن صدور 
ارایه  دوره  این  از  هدف  است.  نشده  پیش بینی  واحد 
فعالیت های  انجام  و  برنامه ریزی  برای  لازم  توانایی های 

پژوهشی در سطح بالا می باشد.

پیشرفته  توانایی های  تقویت  دوره  این  برگزاری  از  هدف 
جهت بکارگیری در زمینه های خاص هنری می باشد. 

دوره های دیگر

 Academic Diploma in training for research
)Diploma accademico di formazione alla ricerca(

Specialisation Course
)Diploma accademico di specializzazione(

Advanced Diplomas and Master’s Courses 
)Diploma di perfezionamento o Master(
در این دوره که شامل حداقل 60 واحد ECTS می باشد، 
تثبیت  و  خاص  زمینه های  در  پیشرفته  مباحث  تعمیق 

توانایی های هنری در درجه اول اهمیت می باشد.

هدف اصلی این دوره ارایه شده توسط این موسسات، 
کسب تسلط بر روش ها و تکنیک های هنری و همچنین 
زمینه  این  در  حرفه ای  خاص  توانایی های  به  دستیابی 
می باشد.  به منظور ورود به این دوره، دانشجویان باید 
دوره سه سال،  این  بگذرانند. طول  ورودی  یک آزمون 
معادل  آن  مدرک  و  بوده   ECTS واحد   180 معادل 

دوره کارشناسی دانشگاهی محسوب می شود.

ادامه  برای  را  این دوره آموزش در سطحی پیشرفته تر 
و  هنری  تکنیک های  و  روش ها  بر  کامل  تسلط  کسب 

دستیابی به توانایی های بسیار حرفه ای فراهم می کند.
ورودی  آزمون  یک  با  دوره  این  به  ورود  برای  آمادگی 
 120 که شامل  دوره  این  زمان  تعیین می شود. مدت 

واحد ECTS می باشد، دو سال طول تحصیلی است.

First Level Academic Diploma
)Diploma accademico di primo livello(

Second Level Academic Diploma
)Diploma accademico di secondo livello(
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در رشته  به منظور تکمیل موفقیت آمیز تحصیل  دانشجویان خارجی 
انتخابی خود، نیاز به تسلط اولیه به زبان ایتالیایی دارند و بدین منظور 
می بایست پیش از شروع به تحصیل در دانشگاه به سطح مورد نیاز در 

این زبان برسند.
بنابراین دانشجویان در هنگام ارایه درخواست اشتغال به تحصیل به 
کنسولگری کشور محل اقامت خود، می بایست دارای مدرک تسلط به 
زبان ایتالیایی در سطح A2 یا بالاتر، صادر شده توسط یک مرکز مورد 

تایید وزارت امور خارجه ایتالیا باشند.
 A2 علاوه بر این اگر دانشگاه انتخابی آن ها خواستار سطحی بالاتر از
آزمون  در  شرکت  بر  علاوه  ایتالیا  به  ورود  بدو  در  دانشجویان  باشد، 
ایتالیایی  زبان  در آزمون  به شرکت  های خود، موظف  با رشته  مرتبط 

دانشگاه نیز می باشند.
دانشجویانی که رشته انتخابی شان به زبان انگلیسی تدریس می شود، 
به  نیز،  دانشجویان  این  به  چه  اگر  می باشند  مستثنا  قاعده  این  از 
دلیل زندگی در ایتالیا، توصیه می شود در تسلط هر چه سریع تر به زبان 

ایتالیایی بکوشند. 
مقررات ثبت نام دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و آکادمی های هنری 
ایتالیا به همراه ظرفیت اختصاص داده شده به آن ها، هر سال توسط 

وزارت آموزش و تحقیقات ایتالیا منتشر می شود.

تسلط به زبان ایتالیایی



ثبت نام دانشجویان در مراکز آمورش عالی در ایتالیا در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس مستلزم پرداخت شهریه است که چگونگی و زمان انجام 
آن در هر دانشگاه به طور متفاوت و مستقل تعریف شده است. همچنین مبلغ آن ها نیز به تناسب دانشگاه و رشته انتخاب شده توسط دانشجو 

متفاوتند.
با این وجود این هزینه ها در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، با وجود ارایه کیفیتی کم و بیش یکسان، به مراتب پایین ترند. 
علاوه بر این، برخی دانشجویان، خصوصا افرادی که از وضعیت مالی مساعدی برخوردار نیستند، این امکان را دارند که از پرداخت کل یا بخشی از 
شهریه ثبت نام معاف شوند که این امر با استفاده از بورس های تحصیلی خود دانشگاه ها یا سازمان های استانی زیرمجموعه وزارت امور خارجه 
ایتالیا میسر شده است. با این وجود برای استفاده از این بورس ها دانشجویان می بایست مدارک نشان دهنده درآمد خانوادگی غیرمکفی را ارایه 

دهند.
برای کسب اطلاعات کامل در این مورد، دانشجویان می توانند به سایت اینترنتی www.universitaly.it مراجعه کنند.

هزینه ها و بورس های تحصیلی
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Uni-Italia مرکز ترویج تحصیلات آکادمیک و گرایش به آموزش عالی در ایتالیا 
این سازمان در 30 جولای 2010 به طور مشترک توسط وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه و تحقیقات، وزارت کشور و بنیاد ایتالیا و چین و با هدف 
تشویق همکاری های علمی بین ایتالیا و سایر کشورهای خارجی، به خصوص جذب دانشجویان و محققان به سمت دانشگاه های ایتالیا تاسیس شد. این سازمان در حال 

حاضر در چندین کشور از جمله چین، اندونزی، برزیل، ویتنام و ایران دارای دفتر می باشد.
کمک به دانشجویان، از کشورهای مبدا و به لطف مراکز Uni-Italia، تاسیس شده در این کشورها آغاز می گردد. این مراکز جلساتی را به منظور راهنمایی و اطلاع رسانی 

به دانشجویان در مورد سیستم آموزش و زندگی در ایتالیا ترتیب می دهند.
در داخل ایتالیا خدمات این سازمان شامل ارایه کمک به دانشجویان در طی مدت اقامت آن ها در این کشور، تسریع امور بوروکراتیک و اداری و تسهیل فرآیند ادغام 

دانشجویان در محیط جدید آکادمیک، فرهنگی و اجتماعی می باشند.

Uni-Italia شبکه کمک رسانی
وظیفه سازمان Uni-Italia که با سفارت خانه های ایتالیا در کشورهای میزبان همکاری بسیار نزدیکی دارد، اطلاع رسانی در مورد سیستم آموزشی ایتالیا به دانشجویان 

عازم به  این کشور جهت ادامه تحصیل، کمک رسانی به آن ها در مرحله ثبت نام و همکاری با دانشگاه های علاقه مند به ایجاد روابط با دانشگاه های ایتالیا می باشد.
علاوه بر این Uni-Italia در زمینه ترویج زبان ایتالیایی و اطلاع رسانی در مورد برنامه های دفتر فرهنگی سفارت های ایتالیا، با این دفتر همکاری فعالانه ای دارد.

در داخل ایتالیا، کمک سازمان به دانشجویان توسط راهنماهایی )Tutor( که در مراحل مختلف آغاز و ادامه دوران دانشجویی از آن ها پشتیبانی می کنند، ادامه می یابد. 
این کمک ها شامل تسریع و تسهیل انجام امور اداری دانشجوها در دانشگاه ها و سایر سازمان های عمومی می باشند.

Uni-Italia به دانشجویان در فرآیند اقامت و ادغام آن ها در زندگی جدید آکادمیک، فرهنگی و اجتماعی 
در شهر میزبان کمک می کند.
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