


وزشرتحصیی در ارتالیا یییرعیییردستییییر هییل یع رعیییر دیی

جهییی  رعیییرریی رتییناهرد ییهتیرتهاتیییرتییییرتحصیی در ر

 ر قیطر ت شجواییرع هرتاملل رتزرتقص.رز دگ رد رعیشد

تالیا یر ر   یرعنتیرعهنهردتدیرتزرعواه یرتییرتحص ل 

ی،رتمچتیی هرتحصیی در ارعنتییناهر ت شییایهرتییییرتا  یی

نردی رتصم  رعنردهیجنترتحص ل رعیرتالیا ییراتر ارهی

. ن ات تد

تایهرتحص در ارتالیا یرا ش رعینتیرربیارتقیدیرر ا

یهرتیییررشوارتهر،ر ت شجواییرعیرتحص در ار ت شیا

رشیوارعنتنرتالیا یرتزرشی سرعیالا رعنتیررییار ارتایه

اک ردهیجنترتحص ل رعیرعتوتی.رعنخوا تارد رعیشتد

 رتزرعنتناهر رر راابکرتناهر یو ر ایهترقلمیدت ردی

.شو 

شرایط تحصیل در ایتالیا



 یید ادحبوبرشوایعتوتیعیتالیا یرشوا

.شو د تلق  ت شجوایی

بطدنتتییاشلی فشهدد،دهتده ،تییاشلی

 اتحص ل تییاشلیتناه نطنفدتاتزتتنعی

.شو د قلمدت رشواتاه

ییتاشلی اتحص دعیدتدتیعالقیا تم هتز

  ا یفنتت عیعو خوتتتدقی اشدهعتوتی

تمتقدتالیا ی اتحص دعنتی  یزدوا شنتاط

. میاتد
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مقاطع قبل دانشگاهی

تالیا یرشوا ا دوزش دنرهت ا هرو ربلییدقطع

تاه اهیاا ۳ههتزعو خوتتتدقی ارو رییری

.شو دتحص دعیدشغولدنره

تمی تدرو ربلییدقطع اتالیا ی اتحص دشنتاط

واتصعداهعیشد،د تا  یتتحی ایرشواتییهیان

.بر  تجبیای جیت چعیههتاه اتحص التری

دبئوا رحستاجی عنتی دوزتی ت شتییخی وت ه

عنخوا تیی ن اشخالق ر،تفهتاش ذانی،

 ااتخو فنز دتیطلب ،تهلقالل تجلمیع 

.رتتدد  یمثبررو ربلیی



مقطع ابتدایی

شن  ا هیاششتزتالیا یرشوا اتعلدتا تحص الت

.شو د 

دتد عو هتجبیایتعلدتا   اهریتهرذرنعیالزم

د طولعیهیل۵دسمولصواتعیدقطعتاهزدیی

 اهیاا ۱۱تیرو ریی ا  ،ههعیتوجیعیریت جیدد

.عیشتدد   اهتاهرن یهپنیحیل

 خصوص   ال صواتعیتالیا یرشوا اددتاس

رتهذرنعیالزم. میاتدد تاتئیاتتحص ل خددیت

  شود تاتئیتالیا یا زعییعیددتاستاه ا ا س

  ال ددتاس ذانشارهتناهتصل زعیی، ت ش

.تهر



 تیاخی وت هعنتیدتیهب جییخصوص ،ددتاس

 ال ب تزعییعیفنز دتیتحص دعد بیلریتهر

یهادلتددتاستز هلیتاهتییتهاتی.عیشتدد 

.عیشدد دلغ نت لخیع شهنعی

سددتاتاه اتعلدتا دقطع ا اه تییرالس

.شو د تشک د فن۲۵تی۱۰تزدسمولعطوا

تمچوی ا ه دقطعتاه ا دوزتی ت ش

اتغنتف یج ت ال ب زعییتالیا یا ،زعییاایض ،

.فنتد رگ ن د



مقطع راهنمایی

۱۱ههتز دوزتی ت شتعلدتا ،  اهتتمیمتز س

تاهطولریشو دد اتتتمیا دقطع تا هیاا 

ریتیا خی وت ه.عیشدد هیل۳تحص ل   اه

و خفنز دتیعنتیتالیا ی ااتااییتحص دخوتتیی

د   ال ددتاس  هیعنتیگهاتیعهلناهتبلتد

.عیشد

 ن تخرعیدلهمخصوص ددتاست لخیبصوات ا

 یاییا .عیشتدد ت لخیع دداهیعیدلتیهاتهاتی

یگنفلدشخص تدلحی یت دوزتی ت شتزهیل،تن

صی ا  هیعنتیعسدهیلعی ا  دجوزتیشو د 

هیلهیتنرن یهپنیتز س دوزتی ت ش.شو 

هیلهی ا سشیددری هیا  زدوی اعیاد

نررشعیشد،د علوم اایض یتزعیی،دثداتتتمیا 

.رتتد



مقطع دبیرستان

ا تحص ددقطع خناهعتوتیعی ع نهلیی  اه

تاهییزدددت.شو د شتیخلی ت شایهتزقبدتالیا ی

 دوزش،ت لهیل   ا.تهرهیل۵تی۳ع ه  اه

علوم،،ت ع یتتالیا یا ،زعییدثد ا ه  دوزتی ت ش

  تجلمیعدطیاسیتتیااخ،خیاج ،تییزعییاایض یت،

.ع تتدد  دوزشاتعد  تنع ر

 و شد تاتئیتالیا یا زعییعی ع نهلییتیی  اه

یا یا تالزعییتبلطعن تلددار عیاد دوزتی ت ش

مودی رعتالیا یا زعییتیی  اه. تتدتاتئیهفیاتعیات

نیدسلبدنتره اانتز شو د عنگهتاهفیات ا

دداهیفنتگنفر،  جی ااتتالیا یا زعییتوتید ری

.تهر  لن  ال التالیا یا زعیی



دوره کارشناسی

تیخلیشاواایعتوتیعیتالیا ی اریریاشتیه دداک

تیگبلن هط ف.ت جیددد طولعیهیلچهیاشو ،د 

 اا یتالیرشواتیی ت شایه اتحص ل تییاشلیتز

 دتحصعیتی اژهتوجیرشواتاهتدیتهر، هلنس

ریاعن یعلوم دسمیایطنتح ،تتن،تییاشلی ا

. تا 

عنتیعو خوتتتدقی اهیاا ۳۰تی۱۸تز ت شجوایی

کلی تاه. میاتدتقدتمرشواتاهریاشتیه تیی  اه

هتاهفیاتعنتیهت دحد  ارریدستیهرعداه

تی ،تهلقیعدددتاکتاتئیصوات ا  دتا دستیرشوا

. درتتقدتمتالیا ی اتحص دت تدیعنتیتوت  دد 

 تالیا یازعییعیرشواتاه اتحص ل تیی  اه

یه ت شاعی ا  عنتی ت شجوایی شو د عنگهتا

.تبلتد تالیا یازعییتبلطعن تلددار تاتئی  یزدتد



زعییتییرالسهیایتنتهنتی اتالیا یهفیات

رلیبهیتنم،۳طول اریرتدد عنگهتاتالیا یا 

Espresso))۲۳شیددتنمتن.شو د تدااس

 ا.عیشدد تفلیا زهی ا هیعلی۲جلبی

اتتدلحیی منه اصد۹۰علوت د ت شجوریصوات 

ییت ت شایهتز ذانشعنتیتوت دد رتد،ربا

.رتددنتجسیهفیاتعیتحص ل  اهتیتخذ تالیا ی

د گهتاعن  هتالیا یخیک اتالیا یا زعییتیی  اه

تیاه  تحص د،تزقبدتوت تدد  ت شجوایی شو 

ی ااهدشتوص یتابلی.رتتدهپنیرشواتاه اات

ارشوتاهعیتحص ل دهیجنتجهر اای ی یاس

زعییدداکتانتی اتعلدتریتهرگو یعداه

دهیجنتعیتقدتم هیار ا  مو هتخذاتتالیا یا 

ی اهتشی ستزریاجتیی  اهگذات دیزانت میاتد

.عیشدد عنخوا تا یا ت 



کارشناسی ارشد

طعدقتالیا ی،رشوا اتحص ل دقطعتناهجذتب

Laureaتاشدریاشتیه  Magistrale))رشوا.تهر

تحص دیهیززد تیعنتیرشواعنتناهعتوتیعیتالیا ی

.شو د شتیخلیرشواتیهیان ا

 تحص دعد بیلریتفنت یریدستیهرعداه کلیتاه

ت،ری ی ت البلیی،دثدرشواتیا  اعواه یتخذ

اتشدتاریاشتیه دقطععیشتد،د  دناکی تهلنتا ی

 نعیتیرتتدد هپنیتالیا یتیی ت شایهعنتناه ا

 ااتعواه یتخذشی سخو از دیرن یعیا

. تتدتفهتاشفوقرشواتیی

یله  تالیا یرشوا اتاشدریاشتیه   اهددت

 اه  تحد۱۲۰رن یهپنیعی ت شجواییریتهر

 دحد تتم ر،حیئه کلی.شو دد تالحص دفیاغ

ایی ت شجوریعیشدد تاشدریاشتیه   اه بو ی

هیل۴تیات  اهتاه اتحص دزدییددتزای ی

.ت د ت هت تدی



،حقوقمانندتحصیلیهایرشتهازبعضیدر

دانشگاهدرپزشکی،ومعماریفارموکولوژی،

سالهششیاپنجبرنامهیکخاصهای

Laureeنامبه)ارشدکارشناسی Magistrali

a Ciclo Unico)شودمیارائه.

فوقمقطعدرتحصیلشرایطازاطالعجهت

.نماییدکلیکاینجاایتالیالیسانس

https://arianaabroad.com/%d9%81%d9%88%d9%82-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


مقطع دکتری

Dottorato)تالیا یرشوا ا رلنتتیی  اه di

Ricerca)ت جیددد طولعیهیل۴دسمولطواعی 

. شود تاتئیت ال ب زعییعیدقطعتاه ا ا س

 زدوی اعیالعی۶٫۵ منهتخذصوات ا ت شجوایی

قدتمتتالیا ی اتحص دت تدیعنتیتوت تدد  اللس

عدقط اتحص دت تدیقصدری ت شجوای  . میاتد

د   هییعنتگهاتیعهلناهتالیا یرشوا تا دات رلنت

 ببر یتالیا اتحص ل تییعواه یشنتاطزانتعیشد

.تهرتموتاتنتا  یا رشواتییهیانعی

تمنتهیدیت ی حقوقعیدسموال تالیا یرشوا اتیعواه ی

 یزتاتتتمیتهلی تیا دایصوات ا ت شجوایی تهر

.شو دد دتدعهنه

خیبت لدبللهم رلنت،دقطع اعواه یتخذجهرتقدتم

.عیشدد ((Supervisorاتتتمیتهلی تیئ د 



رادکتمقطعدربورسیهاخذدرقدمترینمهماین

رادخوهایرزومهدانشجویان.ایتالیاستکشوردر

ازوکنندارسالمختلفاساتیدبرایتوانندمی

یبررسازپساساتیدکننددفاعخودصالحیت

بهراایمصاحبهوقتشده،ارسالهایرزومه

بامجازیهایبرنامهیاوحضوریصورت

.کنندمیتنظیمخودپسندمورددانشجوی

اربسیکارمصاحبهوقتدراستادکردنمتقاعد

کاملیآمادگبابایدکهباشدمیتخصصیودشوار

.باشیدداشتهحضورآندر

شرایطیهبورساخذبرایایتالیادرتحصیلمتقاضیان

الزمشرایطحداقلاز.باشندداشتهبایدراایاولیه

:بهتوانمیبورسیهاخذبرای



معدل. ۱۷باالی1

مدرک. آزمون۶٫۵نمره)انگلیسیزبان2

(آیلتس

توصیه. برجستهاساتیدازنامه3

مقاالت. AAAوISIجملهازالمللیبین4

پروپزال. 5

توانمیشدهذکرمدارکارائهباکهکرداشاره

است،ذکربهالزم.دادافزایشراخودشانس

درراخودارشدکارشناسیمقطعکهدانشجویانی

ریسپمعتبرهایدانشگاهدریاوایتالیاکشور

میرادابورسیهاخذبرایباالتریشانساند،کرده

.باشند



دانشگاه های ایتالیا

اشلی اعخصوصدسلبن ت شایهچتداه تشلهعیتالیا ی

. ا د شمیاعی   یعنتنرشواتییجه دهتده تیی

جیاایهتزجهی  عتدیاتبی اتالیا یرشواتیی ت شایه

عید الیکتکت  ل  ت شایه.عیشتدد عنخوا تادتیهب 

تکت ک ل  ت شایه.شو د شتیخلی  هیعنتناهعتوتی

اقنت   یعنتن ت شایه۳۰د یی ادهتده تییاشلی ا

دهتده ،عیتوتید  یتییاشلیعنتناهتز  تا 

.رن تشیاهدسمیای ریدپ وتنعمنتی،

یعتوتید تالیا یرشواعنتنتیی ت شایه اانتز

۵۰ید ی اریرن تشیاهتوااهتکت ک ل  ت شایه

. تا قنتادهتده تییاشلی ا   یعنتن ت شایه

 ی ای یعواو  فلوات س،ام،هی  تهتتمچویتیا  ت شایه

رییشتدعد تالیا ی اتحص دعنتیدتیهب تییگهاتی

توت تدد شنتاطرن یفنتت صوات ا ت شجوایی

. تتدت جیماتالزمتقدتدیت



رتبه 
QSدر

دانشگاهنام

177 University of Bologna
177 Politecnico di Milano

203 Sapienza University of Rome
302 University of Milan

348 Politecnico di Torino



مزایای تحصیل در ایتالیا

 یا تا رشواتییعنتناهتزاک عتوتیعیتالیا ی

.شو د شتیخلیتحص دت تدیعنتی

رمکی ت شجوایعیتالیا ی اتحص ددهتاییتزتطال 

.و دش شتیرشواتاه لتادهشنتاطعیتیرتدد 

وا داتتالیا ی اتحص ددهتاییعنتناهتزتیهی

.تا  ت هقنتاعناه 



دانشگاه های برتر دنیا

د ا ی،تالی ا   یدسلبنتیی ت شایهحضواعیتوجیعی

عنتی ت شجواییتصل دقصدعتوتیعیاترشواتاهتوتی

.شتیخرتحص دت تدی

 ی   قیطتقص تز ت شجواییتززای یتسدت هیا ی ی

. میاتدد تقدتمتالیا یعیتحص ل دهیجنتجهر

یجملتز   یعنتنتیی ت شایه ا ذانشتخذشی س

ع هوایی ت شجعنتیتوااه ت شایهد الی،تکت ک ل 

.عیشدد د بنتاملل 



یتحصیل به زبان انگلیس

 ب ت ال تییزعییعیاتخو  ا ستالیا یتیی ت شایه

. تتدد تاتئیتالیا یا 

یعدلهم ظندوا   اهت لخیبعیتوجیعی ت شجوایی

.یشتدعد ت ال ب زعییعیتبلطعن تلددار تاتئی

لتدتبت ال ب زعییعیتحص دصد  اریتفنت ی

یعدلتیهاری اللس زدوی ا۶ منهدسمولعصوات

.عیشتدد تهر،تنی یا ه منهتا  یا رشواتیی اان

ییزعدداک دتشلهصوات ا ت شجواییتز هلیتاه

زبانمؤسسهتیی  اه اشنررعیتوت تدد 

 هریاج لعهلناهعیزدی  عیزهرملناه اآریاناپارس

.رتتد  دت

https://ariana.school/


بورسیه ایتالیا

وارشتاه اخو تحص دتهاتیریتشعنتی ت شجوایی

. میاتدتقدتمDSUعواه یتخذعنتیتوت تدد 

عیببر تالیا یرشوادثبر کیتتزاک عواه یتاه

DSUعواه یتخذعد بیلریتفنت ی.رشواتیهر اان

 ا۶ منه  یزدتدخو شی سعو یعیالتنعنتیتبلتد،

د ا بی سدقطع ا۱۴عیالیدسدل  اللس زدوی

عیهیا ی یاوا ۵۰۰۰حد   ارل عصوات.عیشتد

.گ ن د تسلق ت شجوایی

غذتریاتخو  ت شجواییعیتالیا یرشواتیی ت شایه

.عیشدد ا ز ااوا ۵دسمولعصواتریرتدد تعطی

عی و هعتیئ ددوا تالیا یتییاهلواتیترثن اریاتتاه

تیی عدهتوتید شدهگنفلی ظن اعهییعیتوجی

ا زت یعصواتغذتتییریات.رن دداناراتغذتا 

. دتا اتعسدا زعیت لقیلقیعل ر شو د شیاژ

تاهیتالیا عواه یتخذشنتاط دنتحدعی شتیا عنتی

ایتالیابورسیه:فندیا ددطیاسیاتدطلا

https://arianaabroad.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/


معایب تحصیل در ایتالیا

دهتاییتمیمتزدملوتالیا ی اتحص دتگنچی

.تهرتمنتهتیا چیاشعیتموتاهتهر،عی ا کن   

تزی هل یعیتالیا ی اتحص ددشکالتتز گیت 

هلنیعت لخیبتیرتدد رمکرشواتاهدتدتیعالقی

.عیشتد تشلیات

توتید رشواتاه اتحص دتییچیاشعهاگلناهتز

عیریرن تشیاهتمنتهحق تحص دتز سشنتاطعی

. ت  د قنتاعناه دوا تفض د



شرایط پس از تحصیل

بیلاکددتعیخوتتتدقی اتحص دتز س ت شجوایی

.رتتد اایفراتتالیا یرشوا احضوادجوز

  دتصوات اشدهذرنزدی  عیزه ا ت شجوایی

بارعنتی اهتتبدادقوت  هتزتوت تدد ریاشدی

زت س تا دقصدریربی  .شو ددتدعهنهتقیدر

عیابل د شو دریاعیدشغولتالیا ی اتحص د یایی

ع خوعیاتخو   اه عو هدبلطتالیا یا زعییعی

.عیشتدگذات ده

 ا تدرت  دتاتدتیهب شغدتوت تدد صواتتاه ا

عیتاخو تحص ل  اهتیشغد،رباتزعسد ل جی

 کیایع نخریتهرعذرنالزم.رتتدتبدادریا اهتی

 یا تا رشواتییهیانعیدقیابی اتالیا یرشوا ا

.عیشدد عیالتن



نداشتن حق همراه

ایی ت شجوعنتیتحص ددسیااعهاگلناهتزاک 

.عیشدد تمنتهشنتاطدلیتد،

منتهتتجیزهتالیا ی اتحص دعنتیدلأتد ت شجوایی

تمنتهعیاتخو فنز دتی تمبنتوت تد م   دتا د

.عیشتد تشلی

عصواتعیادعیش د،د تالیا ی اتحص دعد بیلتگن

. میا دتقدتمتحص دعنتیت فنت ی



حق کار و هزینه های تحصیل در 
ایتالیا

ساعت۳۰تا۱۰ازتحصیلیمقاطعدردانشجویان

.باشندمیبرخوردارهفتهدردانشجوییکارحق

راهدوقطبومتفاوتایتالیادرکردنپیداکارشرایط

.استحل

بایالمللبیندانشجویانکهصورتبدیناولروش

تمد.کنندمیتنظیمراقراردادیخودهایدانشگاه

وباشدمیماهسهمعمولبصورتقرارداداینزمان

دومروش.شوندمیکاربهمشغولدانشگاهبرای

.استاروپاییکشورهایسایرهمانند

مراکزدرتوانندمیتحصیلحیندردانشجویان

حیثاز.شوندکاربهمشغولدانشگاهیخارج

یاندانشجوواستیکسانشرایطحقوق،ودستمزد

حقوقیورو۹تا۷حدوددرساعتهرازایبه

.کنندمیدریافت



 دددانار  یزدتدتحص دح ه اریاتمیتتا 

نتیعرملنیزدیی ت شجواییدسمولعصوات عیشد

. تا دریا

درکاردقیایرشوا،تاه اریاشنتاطتزتطال عنتی

.فندیا ددطیاسیراایتالیا

https://arianaabroad.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


هزینه های تحصیل

لیا یا تازعییعیریصوات  اتاملل ع ه ت شجوایی

هاتیت ن تخرعیدلهمرتتد،هپنیاتخو تحص الت

عی دتحصت تدیقصدریصوات  احل  عیشتد م 

عواه یتزتوت تدد عیشتد، تشلی  هاتت ال ب زعیی

 اهومجهیی ت شجواییعنتیتالیا یرشواریتیا 

.شو ددتدعهنهDSUعواه یدی تدگنفلی ظن

 ت شایهعی عبلاتالیا ی اتحص دعنتیتحص دتهاتی

یععو ،خوتتددلفی ترت دد ت لخیبریتی  اه 

   الدوهبیت اریاشتیه تیی  اهدلوهططوا

تهاتی.شو د تهاتیهیل ااوا ۴۰۰۰تی۹۰۰ع ه

تی۶۰۰۰تزدسموالخصوص  ت شایه اهیال یتیی

.عیشدد اوا ۲۰۰۰۰



هزینه های زندگی

عی ت شجواییعنتیتالیا ی از دگ تییتهاتی

د دیه ااوا ۶۰۰تی۴۰۰ع هد ی ا هصوات

یع ت لخشهن ز دگ هبکعیدلتیهاریعیشد

.عیشدد دلفی ت

یتیتهاتی ااتهه ع شلناهدبکهتجیاهتهاتی

تییتهات اانتز.تهر ت هتخلصیصخو عیز دگ 

یتهاتهیان ع می دد، افرخواتک،عیتوتید 

.رن تشیاهجیایتیی



مراحل اخذ ویزای تحصیلی

ابتدایدربایددانشجویانایتالیا،درتحصیلبرای

سفارتوقتآنازپسوپذیرشاخذبرایراه

.نماینداقدام

رایطشبهبخشایندرآریاناپارستحریریهگروه

سفارتبهمراجعهبرایمدارکآمادگیوپذیرش

.استپرداختهایتالیا



پذیرش: مرحله اول

ییت ت شایه  الاهای ذانشتییزدییرل عصوات

عنتیددتاکتاتئیزدی  تییعیزه.عیشدد دلفی تتالیا ی

۲۱دسی لفواای۱۰تیدسمولعصواتهپلیدبن ذانش

۹دسی لترلبنت لتی  م،تنم ذانشعنتی دیهعهمه

ت کتک ل  ت شایهدثیلعطوا.تهرشدهتس  هدهن

ژت وای۱۷توااه ت شایهدیاس،۱۰تیژت وای۱تزد الی

اتت ناد۱۵تی وتدبن۱امهی  تهت ت شایه ت ناد۱۰تی

ه  الا.ت درن هتعالمخو  ذانشزدی  عیزهعتوتیعی

جو   یتغ  نتدکیی تهررل عصواتشدهتعالمتیی

، ت شایهتن ذانشزدی  تییعیزهتزتطال عنتی. تا 

طالعیتتدنجعدسلبنتناهعتوتیعی ت شایهاهم هیار

.عیشدد 

دی  زتییعیزهرن ،تشیاه یعیعیادری کیت  اانتز

 اایفرتز س ت شجو.عیشدد عواه ی اخوتهر

.رتدد تقدتمعواه یعنتی ذانش



تیجوالی۱۲د الیشهن اعواه ی  الاهدثیلعطوا

نتیعتوت تدد  ت شجواییریعو ههپلیدبن۳۰

دتاکدتحوادزدی  عیزه. میاتدتقدتمعواه یربا

ریعیشدد جوالی۲۵تیت ناد۱۳ع ههفیاتعی

یعدنتجسیعنتیاتخو ددتاکتمید عیاد ت شجوایی

. تتدتاتئیهفیات

 ت شایهتز ذانشتخذعنتیتتم رحیئهددتاکتز

منتت، ااهتحص ل ،هوتعقعیتوتید تالیا یتیی

تشیاهزعییدداک  یدیت ا ههتهیت د،تز یدیتوص ی

ع هغیابیتالیا ی ا ذانشتخذزدی  تییعیزه.رن 

تز س ت شجوایی ت جیددد طولعیدیه۳تی۲

.تد میاتقدتمهفیاتتز قرتخذعنتیعیاد ذانش



آمادگی ویزا: مرحله دوم

لیا یتاهفیاتعیدنتجسیعنتی  یزدوا ددتاکتناهده 

.رن عتدی هلیزانعخش۷عیتوتید ات

تنجمی. تالیا یا زعییعیتحص ل ددتاک1

تصد. تالیا یا زعییعیشتیهتیدیتنجمی 2

ع می. تقیدرددتعنتیدبیفنت 3

عکسقطسی4۳.

رپ .  یهپواتت لصفحیتز5

رپ .  اهتددتعنتیتهکییدحدایتلدازا 6

گن ش. دیتی۳دیا 7

عینتجسیدعیتالیا یرشوا اتحص دت تدیعنتیدلقیض یی

 یبلغدریدیا  شلوت یعندبت تی یدیعیادهفیات،

د  یتالیا اتحص د ز دگ تییتهاتیاکبیلعنتعن

. میاتدتاتئیاتعیشد،



امکان ویزای تحصیلی ایتالیا در
۲۰۲۰سال 

الیانهسایتالیا،درتحصیلآلایدهشرایطموجببه

راورکشایندرتحصیلمندانعالقهاززیادیتعداد

در.نمایندمیانتخابخودنهاییهدفعنوانبه

دانشجویانازبعدگرفتهصورتهایسرشماری

عدادتبیشترینآمریکاوچینآلبانی،کشورهای

.دهندیمتشکیلهاایرانیراالمللیبیندانشجویان

یبرادانشجویاناززیادیتعدادساالنهروهمیناز

.نمایندمیاقدامتحصیلیویزای

تعدادایتالیادرآموزشیموسسهودانشگاههر

.اشدبمیپذیراراالمللیبیندانشجویانازمحدودی

سیاربتعدادواسطهبهکهمعناستبدیننکتهاین

انسشایتالیا،کشوردرتحصیلهایدرخواستزیاد

.کندمیپیداکاهشویزااخذ



زت لتادهشنتاط ریددددتاکتاتئیعی ت شجوایی

۱۷عیالیایA اجیدسدلدتیها،زعیی منهجملی

  ذانشتخذعنتیاتخو شی سعو خوتتتدقی ا

تفهتاشیتالیا تحص ل  اهتی اایفراتهلیتم ه ا

. تتد

ندسلبدنتره  ت شایهعب یایتز میاتدگ تخذ

هفیاتچتداهعیدوفق ن  دهصدتیتاتئیجهیی،

اضیارعندبلت اتعطیتاجی     یدخللفرشواتیی

لناهعهاگتموتاهعهاهدورل هخیطنتطم تیی قلب 

 ی ت عملکن هناوحی عو هآریاناپارستفلخیا

.عو خوتتد  ه

https://arianaabroad.com/

