
 

 تحصیل در ایتالیا

 هتحصیل در ایتالیا در یک نگا

 لیسانس و فوق لیسانس  مقاطع تحصیلی مورد نظر

 انگلیسی یا ایتالیایی  زبان تحصیل

  ۵درحالت کلی ایلتس . متغیر، گاها مورد نیاز نیست  مدرک زبان مورد نیاز

 .یورو در سال برای تمام متقاضیان ۵۱۱قابل کاهش به  .یورو ۰۱۱۱تا  ۰۱۱۱ شهریه

یورو در سال ۵۱۱۱تا  ۰۱۱۱برای تمام متقاضیان در تمامی مقاطع بین  .بله امکان بورسیه   

 تا یکسال برای جستجوی شغل اقامت پس از تحصیل

متقاضی اصلی جداگانه باید اقدام شود پس از اعزام ویزای همراه و فرزندان  

 

 همکاری در خصوص اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در کشور ایتالیا 

 مقدمه تحصیل در ایتالیا 

ممتاز و دولتی بی نظیری چون در ایتالیا دانشگاه های  .ایتالیا سومین کشور دنیا و نخستین کشور در اروپا از نظر سهولت برای ورود دانشجویان است

ن رتبه یدانشگاه های ساپیینزا، بولونیا و پلی تکنیک میلان، تورین و بسیاری دیگر با رتبه های جهانی بسیار مناسب مطابق جدول زیر بر اساس آخر

 34، بالغ بر 2013مار در سال بر اساس یک آ .دانشگاه ها در ایتالیا دارای شاخص علمی بالایی در سطح جهان هستند .وجود دارند  QSبندی

چنین ایتالیا در رشته های خاصی چون معماری، هنر، مهندسی، هم .دانشگاه برتر سطح جهان قرار گرفته اند  900دانشگاه این کشور در رتبه زیر

  .باستان شناسی، تاریخ و علوم اجتماعی شهرت جهانی دارد
 

 هزینه تحصیل

یورو   3000تا 1200هزینه تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان به طور میانگین برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، حدوداً 

 .یورو در سال هزینه دارد 150بیمه دانشجویی حدوداً   .امکان کاهش شهریه برای تمامی متقاضیان ایرانی وجود دارد .در سال می باشد

 

 زندگی هزینه

- 200یورو برای دانشجویان مجرد و برای متقاضیان متاهل به طور متوسط برای هر نفر حدود   500 – 400هزینه زندگی به طور متوسط ماهیانه 

ا و پرداخت شهریه معمولا در دو قسط قابل پرداخت است که قسط اول زمان ثبت نام و زمان حضور دانشجو در ایتالی .یورو افزوده می شود  300

  .قسط دوم شهریه معمولا از متقاضیانی که واجد شرایط برای بروسیه باشند دریافت نمیشود .ماه بعد پرداخت می شود  6قسط دوم

 



 

 امکان کاهش قابل توجه شهریه

یز وجود دارد و با توجه یورو در سال ن 500 همچنین به جز بورسیه، با توجه به توانایی هایی موجود موسسه امکان کاهش شهریه سالیانه شما تا حد

  .ردمیگیبه مورد تایید بودن این دانشگاه ها از نظر وزارت علوم ایران، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از ترم دوم تحصیل ارز دانشجویی تعلق 

 

 :انواع بورس در ایتالیا

 :در کل کمک تحصیلی در ایتالیا به سه نوع می باشد

 .یورو در سال  1000تا  500کاهش شهریه و پرداخت شهریه  .۰

 .در سال برای تمامی متقاضیان یورو 5000 تا 4000 اخذ کمک تحصیلی از دولت ایتالیا به مبلغ .۰

 .یورویی که مختص دانشجویان ممتاز می باشد 20000 تا  11000بورس کامل  .3

 

  :مهلت اقدام

ظرفیت دانشگاه ها محدود  .شده و شروع دوره ها از ترم سپتابر خواهد بودتا ماه اوریل هر سال مهلت اقدام وجود دارد و نتایج در ماه جون مشخص 

  .است، لذا باید زودتر اقدام شود

 

 :مدارک لازم

ارسال کنید و در موضوع ایمیل نام متقاضی و  italy@visamondial.com آدرس به و نامگذاری شده،   PDFلطفا اسکن مدارک را با فرمت

  .مقطع تحصیلی مورد نظر را مشخص بفرمایید

 

 :مدارک لازم برای اخذ پذیرش مقطع لیسانس

 رزومه به زبان انگلیسی 

 ترجمه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات به زبان انگلیسی یا ایتالیایی 

  (در صورت وجود)کپی یکی از انواع گواهی های زبان انگلیسی یا ایتالیایی 

 کپی از صفحه اول گذرنامه 

 انگیزه نامه تحصیلی 

 مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش در مقطع ارشد

  نمرات ریز با همراه دانشنامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی 

 گذرنامه 

  (درصورت نیاز)مدرک زبان انگلیسی 

  نامه استاددو توصیه 

 رزومه انگلیسی 

 انگیزه نامه تحصیلی 

 

 

mailto:italy@visamondial.com


 

 خدمات ویزا موندیال

 تضمینی صورت به مقطع لیسانس و فوق لیسانس  اخذ پذیرش در  

  آماده سازی مدارک جهت اخذ ویزا 

o اقدام برای تخفیف شهریه و بورسیه استانی و دانشگاهی 

 خدمات پس از ورود در کشور ایتالیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویزا موندیال

https://www.visamondial.com/
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