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 به دانشگاه رم تور ورگاتا خوش آمديد .1

  
   

  نگاهي به شهر رم 1.1

سال پيش  2700ه بيش از از مهم ترين شهرهاي باستانيِ اروپا مي باشد ك به جرات يكيرم  .، خوش آمديدتابديتاريخ و  م، شهربه ر

ه عنوان يك موزه ي فضاي باز م باستان تا به امروز همچنان بواز رماندگارش، و از همان زمان و در طول تاريخ هنري تاسيس شد 

 ازفرصت انتخاب به راحتي همين امر  و استبوده فرهنگ هاي مختلف و منحصر به فردي  همواره ميزبان رم. ه استباقي ماند بزرگ

  . را فراهم مي كندمي ميان گزينه هاي متنوع و جذاب رو

  

تازگيِ فُروم و كولوسئوم و  شكوه واتيكان، جالل هميشگي -فت مي شوندبسياري از خيره كننده ترين جاذبه ها در شهر ابدي يا

شهرهاي دنيا و از نقطه نظر تاريخي، محلي بي بديل غني ترين  يكي ازا به همه و همه رم ر ،آمفي تئاترِ رِنزو پيانو مبهوت كنندة

  . تبديل مي نمايد

به گونه اي يعني زندگي در شهري كه گذشته و آينده را ، مي كنند تا رم را همانند رومي ها تجربه كنندرم فرصت  در دانشجويان

از سراسر دنيا، هزاران دانشجو حضور  هر سال، .مزيتي است كه تنها در رم يافت مي شود منحصر به فرد به هم پيوند مي دهد و اين

  .حياتي دوباره به كالبد اين شهر كهن مي دمد
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همچون جشنواره  وقايع بسيار ديگرجشنواره ها، كنسرت ها، نمايشگاه ها و  يميزبان حيات فرهنگي شهر رم نيز در نوع خود به واسطة

  .منحصر به فرد مي باشدم سينما و فيلم ر

  ؟ ورگاتاتور دانشگاه چرا تحصيل در    1.2

شهرت و  حرفه اي موفقيتبه اين دانشگاه  ،رم به خوبي شناخته شده است. در طول ساليان دراز "دوم"به عنوان دانشگاه تور ورگاتا 

در شاخص هاي رقابتي در عرصه  همگي هاي آموزشي آن فارغ التحصيالن و چارچوب ،و پروژه هاي تحقيقاتيبسياري دست يافته 

  را به عنوان دانشگاهي پيشرو متمايز مي نمايد.ملي و بين المللي اين دانشگاه 

در انعطاف پذيري و ايجاد مي كند كه نقطه ي قوت آن قانه و نوگرايي در اين دانشگاه پيوند ويژه اي با روش هاي سنتي عد خالب

ي است كه در كنار زندگيِ روزمره دانشجويان هر از چندگاهي در اين دانشگاه برگزار مي بزرگ وقايع براي دانشگاه ظرفيت متناسب

  شوند و همزمان دانشجويان امكان استفاده از تمامي ظرفيت ها و امكانات دانشگاهي را برخوردار خواهند بود.

براي استراحت، مطالعه، تفريح و بهره بردن  ي با فضاهاي سبزمحيط هاي درنيز توزيع دانشكده هاي اين دانشگاه نحوه ي موقعيت و 

  .از اين فرصت زيبا و آرامش بخش مي باشد
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و  ها جهان مي باشد و در همكاريو موسسات آموزشي  دانشگاه هابسياري از دانشگاه تور ورگاتا ميزبان كنفرانس ها و مراسم رسميِ 

در كه خارجي  اندانشجوي تعداد. فعال استمعتبر جهان آكادمي ها و دانشگاه هاي ، علمي دوجانبه با بسياري از موسسات اتتوافق

 دربه تحصيل مشغول  يتالياييدانشجويان ادر همين حال، تعداد و نفر بوده  1789حدود  كرده اند سال گذشته در اين دانشگاه ثبت نام

   .در حال افزايش اند همچناننيز اين دانشگاه  هاي آموزشيِ بين الملليدوره 

اقامتي لذت بخش و راحت براي دانشجويان مي  جهت بهترتسهيالت و امكانات هر چه  ،تور ورگاتادانشگاه از جمله ديگر مزاياي 

  باشد. 

  

پايه) ارائه علوم انساني، حقوق، پزشكي و علوم  علمي ( اقتصاد، فني و مهندسي، گروه 6را در  دوره 100دانشگاه تور ورگاتا بيش از 

  :گردند ميارائه به  زبان انگليسي  عالوه بر اين دوره ها، دوره هاي متنوع زير نيز مي دهد.

  (كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، اقتصاد، اقتصاد •

  اقتصاد اروپا و قانون كسب و كار، امور مالي)؛ •

  )؛سباتمحا ( كارشناسي علوم فني و مهندسي، كارشناسي ارشد مهندسيفني و مهندسي  •

  (كارشناسي پيوسته ي رشته پزشكي و جراحي، پزشكي •

  )؛تربيت بدني و ارتقاء سالمتكارشناسي ارشد  •

  )پيوسته (دوره ي ليسانس داروسازي •

  

  : دانشگاه تور ورگاتا عمومي مزيت هاي

دانشجويان  براي تحصيليايجاد شرايط مناسب ي علمي و هاحوزه  در سراسر جهان در تمام همكاري با بهترين دانشگاه ها و موسات

  ).امكان دريافت انواع كمك هزينه هاي تحصيليو محققان بين المللي (از جمله 
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خارج از كشور به عنوان بخشي از دوره  افزايش برنامه هاي آموزش عالي تمام وقت براي دانشجويان خارجي و دوره هاي كارآموزي -

  تحصيلي؛

اين دانشگاه به عنوان مركز بين المللي مطرح در  صالحيت افزايش و همچنين و پژوهشي باكيفيت، يآموزشروش هاي پياده سازي  -

 زمينه ي تحقيق و مطالعه. 

  

عاليق، به اشتراك گذاشتنِ  يطي پويا و بين المللي مي باشد و فضايي برايتحصيل در دانشگاه تور ورگاتا به معناي قرار گرفتن در مح

ارتقاي اتحاد بين دانشجويان و همچنين  تور ورگاتاي رم به منظورِ . زندگي دانشجويي در دانشگاهفراهم مي كنداحساسات و تجربيات 

  مشاركت فعال و روابط مستقيم و رو در رو با اساتيد طراحي شده است.

 144بسياري از فعاليت هاي فوق برنامه براي توسعه ي افق يادگيريِ دانشجويان (از جمله  دانشگاه رم تور ورگاتا همواره به ترويجِ

  دوره ي دكتري) مي پردازد. 32دوره ي كارشناسي ارشد و تخصصي، و 

 

همكاري ها و مشاركت هاي دانشجويان  كالس هاي سنتي محدود نمي شود وو به ساختار رسمي  يادگيري در دانشگاه رم تور ورگاتا

در فرايندهاي يادگيري فراتر از زمان حضور در كالس مي باشد. بنابراين، اين دانشگاه برنامه هاي آموزشي و فعاليت هاي متنوعي را 

  .و مسائل بين المللي فراهم مي كندتمام اعضاي دانشگاه در رابطه با مباحث  هاي غير رسمي براي ديدار به طور منظم در قالب

 

  رتبه بندي ملي  1.3 

 علمي رتبه ي پنجم شايستگياز )، دانشگاه تور ورگاتا 2012ا توجه به رتبه بندي انجام گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش ايتاليا (ب

ي ارب ورگاتا يكي از بهترين دانشگاه ها در نواحي مركزي و جنوبيِ ايتاليا مي باشد. سه معيار مي باشد. همچنين تور برخوردار در كشور

  :شامل موارد زير مي باشد د كها لحاظ مي شونهاي ايتاليدانشگاه علمي رتبه بندي 

 سطح بين المللي دانشكده ها؛ .1

 ؛دولتي و خصوصي ظرفيت كسب بودجه ي .2

  و پي در پي به طور منظم تحصيالتظرفيت دانشجويان براي  .3
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به لطف حضور نيز و كيفيت اين دوره ها كرده دوره هايي به زبان انگليسي شروع به ارائه ي دانشگاه تور ورگاتا  طي چند سال گذشته

رتبه ي  2012در سال  كه به زبان انگليسي ارائه مي دهدي يد دوره هامي گردد. تور ورگاتا به دليل تعداساتيد  بين المللي  تضمين 

  ه است.دوم را در ايتاليا كسب كرد

  

مي مطرح بسيار ح ملي و بين المللي در سطمجهز است و  ني، به آخرين سيستم هاي تشخيصي و درماتور ورگاتا بيمارستان دانشگاه

  . باشد

پروژه ي به  99تا كنون در حدود  و پروژه هاي تحقيقاتي بسيار فعال است ورگاتا در زمينه ي توسعه ي بين المللي دانشگاه تور

  .ده استرسانانجام  را به جهاني و به خصوص در اروپا رسميت شناخته شده در سطح

در ايتاليا شناخته شد و از همين رو بودجه ي بين  برترتورورگاتا به عنوان دانشگاه رم  2011طبق آخرين نتايج به دست آمده در سال  

فوق در ادامه اين موفقيت . به اين دانشگاه اختصاص يافت پژوهش انجمن اروپايي در IDEASالمللي انجمن اروپا براي برنامه هاي 

پروژه در رابطه با ايده هاي اصيل و رويكردهاي جديد در حوزه ي تحقيق و پژوهش مي باشد. سه مورد از اين  بيش از پنج العاده،

توسط نيز و يك پروژه ست كه در حال حاضر يكي از معتبرترين پروژه ها در اروپاانجام گرفته پروژه ها توسط دپارتمانِ رياضيات 

   . استاجرا شده مهندسي -فني دپارتمانِ فيزيك و پروژه ديگر توسط دپارتمان

  

  پيشينه 1.4

هكتار و به  600 زميني به وسعتشرقي رم، در -در بخش جنوب ،بر ميگردد 1982كه تاسيس آن به سال تور ورگاتاي رم  دانشگاه

. مسير دانشگاه برخوردار است محوطه اش در طول سال هافضا و توسعه ي  از پتانسيل كافي براي وشده  بنادور از مركز شلوغ شهر 

  .حمل و نقل عمومي هم از طريق اتوبوس و هم مترو طي مي شودوسايل به راحتي توسط 

براي تحقيق به شمار مي  يدانشگاه تور ورگاتا به عنوان يكي از بزرگترين مراكز مبتني بر پژوهش در ايتاليا، مركز بين المللي مطرح

سازمان هاي عمومي و خصوصي در  در انتقال فن آوري و همكاري باهمي را به طور روزافزون نقش مدر سال هاي اخير،  رود كه

  .ايفا كرده است عرصه هاي مختلف

 

  موقعيت و نقشه  1.5



 
 
 

 

  34واحد  – 3طبقه  -ساختمان اميرپرويز – 72پالك  - ابتداي بلوار آفريقا-چهارراه جهان كودك –ميدان ونك تهران، : نشانينشانينشانينشاني

tkdanesh@gmail.com          09199090441091990904410919909044109199090441و  88956325889563258895632588956325----88956316889563168895631688956316تلفن: تلفن: تلفن: تلفن:                                                  tkdanesh.com  آدرس الكترونيكي:     وب سايت: 
 

ختلف به مرم شهري است كه در آن مي توانيد پس از يك روز تحصيليِ طوالني به روش هاي  اين دانشگاه در رم واقع شده است.

  بپردازيد.استراحت و تفريح لذت بخشي 

  

  و تسهيالتخدمات   1.6

دانشگاه تور ورگاتا در  .واقع شده اند رم محيط هاي حومه و شهريتركيبي از دانشكده هاي تور ورگاتا همگي در  و كز اداريامر

  بخشي از امكانات دانشگاه تور ورگاتا براي دانشجويان به قرار زير است: محيطي واقع شده كه به راحتي در دسترس مي باشد.

 كتابخانه ها -

 سالن هاي مطالعه -

 اتاق هاي كامپيوتر -

  كافه تريا ها -
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  )Campus X(مجموعه خوابگاهي  – اقامت. 7.1

در  دانشجويان ايتاليايي و بين المللي مي توانند و دنمي باش دانشگاه تور ورگاتا داراي خوابگاه دانشجوييمحوطه هاي دانشكده هاي 

 اين خوابگاه ها امكاناتي از قبيل آپارتمان هايي  با اتاق هاي مجزا، داشته باشند،  كنار هممسالمت آميزي در لذت بخش و  دورانآنجا 

امكانات و سبز، سالن هاي مطالعه،  د. محوطه ي اين خوابگاه ها به فضاينفراهم مي كنرا آشپزخانه و سرويس بهداشتي مشترك 

 .مجهز مي باشد استخرغذاخوري، سالن بدنسازي و بوفه هاي ، سوپر ماركت، ورزشي تجهيزات
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  تحصيل در تور ورگاتا .2

 

 سيستم آموزشي دانشگاه ايتاليا   2.1

 :سيستم آموزشي دانشگاه ايتاليا به سه دوره تقسيم مي شود

 .سال مي باشد ECTS، 3واحد  180دوره براي گذراندن اين كه طول   ( Laurea -LA ) مقطع ليسانس .1

 120دوره براي گذراندن اين كه طول  (Laurea Specialistica / Laurea Magistrale- LS ) مقطع فوق ليسانس .2

 سال مي باشد. 2 ،اي سي تي اس

سال مي  3 ،اي سي تي اس 180كه طول دوره براي گذراندن   Perfezionamento)يا  Dottorato( مقطع دكتري .3

  .باشد

 

 

اي سي تي اس) را نيز ارائه مي  60عالوه بر دوره ي ليسانس، سيستم آموزشي ايتاليا دوره ي يك يا دو ساله ي تخصصيِ ارشد ( 

مي نيز اي سي تي اس)  120/  60دهد و از طرفي عالوه بر مقطع فوق ليسانس به ارائه ي سطح دومِ دوره ي تخصصيِ ارشد ( 

  پردازد.
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  دانشكده ها 2.2

 حقوقي دانشكده  •

 دانشكده ي اقتصاد •

 دانشكده ي مهندسي •

 دانشكده ي پزشكي و جراحي •

  دانشكده ي رياضيات، علوم فيزيكي و طبيعي •

                                                 

  شهريه هاي دانشگاه ميانگين 2.3

  يورو 1800 – 500   : دوره هاي ليسانس 

  يورو 3700 – 1800   :و دكتري فوق ليسانس

  

  نكته مهم:

  ممكن است شهريه ها بسته به محل تحصيل، دوره، موقعيت پرديس 

  دانشگاه، مليت يا اقامت دانشجو، سال ثبت نام و ساير معيارها متغيير باشد.

  .استيورو) نياز  2500 – 1000براي ثبت نام در دوره هاي بين المللي، كه به زبان انگليسي ارائه مي شوند، به هزينه ي (
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  دانشجويان بين المللي 2.4

  تور ورگاتاي رم در اختيار دارند: يدر دوره هاي دانشگاه تحصيلدانشجويان بين المللي فرصت هاي متفاوتي براي 

 :ثبت نام •

ثبت نام كرده، در كالس ها حضور يابند، در امتحان ها  پس از اتمام هر ترم از دوره ها مجددادانشجويان بايد به طور مرتب 

به شرط دارا بودن اتحاديه ي اروپا  خارج ازشركت كنند و مدرك نهايي دوره را دريافت دارند. ثبت نام براي دانشجويان 

  قابل بررسي مي باشد. ع تحصيلي قبلي و ترجمه دانشنامه و ريز نمرات در مقط 12 معدل مدرك ديپلم با حداقل

و  گرفتهايتاليا در كشور خود تماس ا كنسولگري از طريق نماينده دانشگاه در كشور مبدا، ي مي بايست دانشجويانهمچنين 

براي دانشجويان غير عضو اتحاديه ي اروپا  تحصيليدوره هاي مربوط به را به منظور انجام پروسه هاي  ثبت نامفرم پيش 

  د.پر كننرا تور ورگاتا  در دانشگاه

  قرار خواهد داد: دانشجوياناين مدارك را در اختيار ايتاليا كنسولگري 

 (DDV) "اظهارنامه ي مالي " •

 مدارك تحصيلي مهر شدهترجمه ي رسمي و تاييديه  •

  

  ويزاي ورود دانشجويي مي دهد. دانشجوپس از اين مراحل، سفارت يا كنسولگري به 

  ساله اند: 12از جمله فرآيندهاي تحصيل و زندگي در ايتاليا براي دانشجويان عضو اتحاديه اروپا كه داراي ديپلم خارجي 

بايد نيز چنانچه در ايتاليا زندگي مي كنيد ولي ديپلم خارجي داريد و يا اهل يكي از كشورهاي عضو اتحاديه ي اروپا هستيد 

  :ك زير را تهيه كنيدمدار

 (DDV) "اظهارنامه ي مالي " •

 ترجمه ي رسمي و محضريِ مدرك ديپلم •

و به اين منظور  دادهدانشجويان بين المللي مي توانند براي دريافت كمك هزينه ي تحصيلي دانشگاه تور ورگاتا درخواست همچنين 

  جود است پر كنند.فرم آنالين اين درخواست را كه در سايت موسسه ي تكيه گاه دانش مو

  

  مشترك دانشگاهيدوره هاي    2.5
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   دانشجويان جابجاييامكان 

صورت پذيرش و در  را دارندبراي گذراندن يك ترم و يا يك سال تحصيلي كامل در دانشگاه تور ورگاتا  امكان درخواستدانشجويان 

  شركت كنند.  ي تور ورگاتاكالس ها و آزمون هادرخواست بايد در 

  دانشجويان ورودي -1بخش 

  .كندبر پا مي  بين الملليبراي دانشجويان را دانشگاه تور ورگاتا در چهارچوبِ توافقات همكاري با ساير دانشگاه ها، دوره هايي 

  تحصيلي پذيرش – 2بخش 

ي بين المللي دانشگاه كه توسط اداره  كنداز دانشجويان انتقالي دريافت مي  فهرستي اداره ي بين الملل دانشگاه در ابتداي هر ترم،

  هاي مورد توافق انتخاب مي شوند. اداره ي بين المللي دانشگاه تور ورگاتا در اين رابطه مدارك زير را دريافت مي دارد:

  فرم درخواست -

  / مدرك شناساييكپي از پاسپورت -

  بگذرانند.توافق نامه ي آموزشي، به همراه ليست آزمون هايي كه دانشجويان بايد در دانشگاه تور ورگاتا  -

  ؛ آخرين مقطع دانشگاهيريز نمرات رسمي دروسِ  -

دام به ثبت ژوئن اق 30تا حداكثر ، بايد حضور يابنددانشجويان به منظور اين كه براي ترم اول سال تحصيلي (سپتامبر/ اكتبر) در ايتاليا 

نوامبر ثبت نام خود را تكميل كرده  30تا تاريخ حداكثر نام كرده باشند. از طرفي براي شروع ترم دوم تحصيلي ( از فوريه) ملزمند 

  باشند.

  

  مطرح شده است. 4و  3اطالعات موجود در ارتباط با با ويزاي تحصيلي در در فصل هاي 

  انشجويان ورودي دعوت نامه اي مي فرستد.اداره ي روابط بين الملل، براي هر يك از د

  

  اقامت -بخش سوم

  واقع در محوطه ي دانشگاه اقامت گزينند. در خوابگاه هايبراي دانشجويان اين امكان فراهم است كه 
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                                                دورة علم بدون مرز

بين المللي دانشجويان برزيلي و محققانِ مراكز معتبرِ علمي در سرتاسرِ جهان است  جابجاييعلم بدون مرز هدف ويژه ي آموزش و 

كه از طريق اعطاي كمك هزينه به جذبِ محققان جوان و پيشوايان پژوهشيِ شناخته شده در سطح بين المللي به برزيل اقدام مي 

  ورزد.

( علوم طبيعي و معيشتي، مهندسي، كشاورزي پايدار، فناوري  اين دوره بر حوزه هايي همچون نوآوري، تكنولوژي و توسعه ي صنعتي

اطالعات و ارتباطات، صنايع بديع و خالقانه) تاكيد مي ورزد و عالوه بر مشاركت هاي بين المللي، ارتباطات و پروژه هاي جديدي را 

 .اب شده استدانشگاه ايتاليايي براي برگزاريِ اين دوره انتخ 10تور ورگاتا از بين  مديريت مي كند.

  

 دوره ي ماركو پولو / توراندات     

 

اين دوره بر اساس برنامه ي همكاري بين جمهوري چين و ايتاليا پايه ريزي شده است. دانشگاه تور ورگاتا  به اين برنامه ملحق شده 

به زبان ايتاليايي براي دانشجويان بسياري از دانشجويان چيني مي باشد. اين دانشگاه همچنين دوره هايي تعداد و هر ساله پذيراي 

  ر مي كند.اخارجي برگز

  دوره هاي اروپايي
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                            دوره ي اراسموس موندوس

س يك برنامه ي همكاري و بين المللي در زمينه ي آموزش عالي مي باشد كه هدفش افزايش كيفيت ودوره ي اراسموس موند

آموزش عالي اروپايي و ارتقاء سطح درك و گفتگو بين مردم و فرهنگ هاي مختلف از طريق همكاري با ساير كشورها مي باشد. از 

در بين اتحاديه ي اروپا و اين كشورها به توسعه منابع انساني و  از طريق افزايش جابجايي دانشجويان بين المللي اين دورهطرفي، 

  همكاري هاي بين المللي در زمينه ي آموزش عالي مي پردازد.

دانشجوياني كه موفق به دريافت بورسيه ي تحصيليِ اراسموس مونداس جهت تحصيل يا تحقيق در دانشگاه تور ورگاتا مي شوند، 

  لل مراجعه نمايند.بايد به اداره ي روابط بين الم

  

              برنامه ي ال ال پي/ اراسموس

  اروپايي مي باشد. ختلفبين المللي از دانشگاه هاي م انهدف از دوره ي اراسموس تشويقِ و افزايش جابجاييِ دانشجوي

  



 
 
 

 

  34واحد  – 3طبقه  -ساختمان اميرپرويز – 72پالك  - ابتداي بلوار آفريقا-چهارراه جهان كودك –ميدان ونك تهران، : نشانينشانينشانينشاني

tkdanesh@gmail.com          09199090441091990904410919909044109199090441و  88956325889563258895632588956325----88956316889563168895631688956316تلفن: تلفن: تلفن: تلفن:                                                  tkdanesh.com  آدرس الكترونيكي:     وب سايت: 
 

                    برنامه ي يادگيري بلندمدت

   جا به جايي دانشجويان اراسموس برنامه 

   

                                   لئوناردو داوينچي برنامة

جي شاغل به تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي در بازار كار مهيا مي براي دانشجويان خارطي اين برنامه، دوره هاي كارآموزي 

  گردد.

  

  به ايتاليا ورودپس از  اقدامات اوليه 2.6

پس از رسيدن در ادامه، دانشجويان . قرار دهندبه ايتاليا  ورودشانزمان و تاريخ  در جريانِدانشجويان بايد اداره ي روابط بين الملل را 

براي اين منظور  بين المللي در اداره ي بين المللي ثبت نام بپردازند. الزم است به عنوان دانشجوي اراسموس يابه شهر رم 

  و دو قطعه عكس نياز دارند.  مالياتي دانشجويان به كد

  اداره ي روابط بين الملل به دانشجو در امور زير ياري مي رساند:

 ثبت نام •

 اجازه ي اقامت •
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 مالياتي درخواست كد •

 اقامت •

  را به صورت فشرده در ابتداي هر ترم برگزار مي كند. دوره ي رايگان زبان ايتاليايياين دانشگاه 

  

  از تور ورگاتا خروجاقدامات قبل از  2.7

اين اداره گزارش ريزنمرات را به  دانشجويان بايد مدارك مربوط به آزمون هايي كه داده اند را به اداره ي روابط بين الملل ارائه دهند. 

  دانشگاه مبدا مي فرستد.

  

   زبان انگليسي ارائه شده به دوره هاي 2.8

 انشكده اقتصادد •

o فوق ليسانس مديريت اجرايي 

o  ليسانس اقتصادفوق 

o فوق ليسانس اقتصاد اروپايي و حقوق كسب و كار  

 انشكده ي فني مهندسيد •

o ليسانس علوم فني و مهندسي 

o فوق ليسانس مندسي محاسبات  

 دانشكده پزشكي •

o ليسانس ناپيوسته ي پزشكي و جراحي 

o فوق ليسانس فعاليت هاي فيزيكي  

 انشكده داروسازيد •

o داروسازي كارشناسي پيوسته  

  

 هاي بين المللي تابستانيدانشكده  •
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o استاني و سايت هاي باستان شناسيدانشكده ي بين المللي تابستاني در رشته هايي همچون حفظ آثار تاريخي و ب 

 مي پردازد.هاي علمي به ارائه ي دوره 

o دانشكده ي تابستاني پزشكي 

o زبان و فرهنگ ايتاليايي 

o يمسكو از روش ماتريسي و كاربردي جبر خط-دانشكده ي رم 

o دانشكده ي تابستانه ي ارائه دهنده ي دوره هاي ميان رشته اي 

o  عصبياهداف درماني براي مرگ سلولي در سرطان و بيماريهاي  

o .دانشكده ي تابستانه در اقتصاد فرهنگي: خالقيت و نوآوري، شادي، رشد و توسعه  

  

  دانشكده هاي تحصيالت تكميلي 2.10

است كه هدفش آماده سازي دانشجويان به منظور روش شناسي ابزار مورد نياز براي پژوهشي دوره ي دكتري يك دوره ي سه ساله 

مي باشد. دانشكده تحصيالت تكميليِ دانشگاه تور ورگاتا با همكاري در فعاليت هاي آموزشي  اتيرسيدن به اهداف پيچيده ي تحقيق

و فرهنگي به حفظ تنوع ضروري دوره هاي دكتري و تداوم در سياست ها و تصميمات استراتژيك مي پردازد. در سطح فرهنگي، اين 

  و بين المللي دارد. هاي ميان رشته اي، خالقانهدانشكده ي تحصيالت تكميلي تاكيد بسياري بر همكاري ها و مشاركت 

  همچنين براي دانشجويان خارجي اين امكان فراهم است كه درخواست گذراندن دوره دكتري در ترم بهار را دهند.

  

  تقويم تحصيلي 2.11

  ژانويه خاتمه:       سپتامبر/ اكتبر شروع : :     ترم اول

  مي : خاتمه   فوريه  :شروع :     ترم دوم

  مي : خاتمه   نوامبر  :شروع دانشكده ي حقوق:    

  سپتامبر –ژوئن، جوالي  –:    فوريه اتامتحان تاريخ
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  تعطيالت ملي: 2.12

o نو سال ژانويه: روز اول  

o عيسي تجلي و ظهوربزرگداشت  ژانويه:  شش 

o پاك دوشنبه عيد پاك، عيد آوريل:/  مارس ماه  

o آزادي روز آوريل: بيست و پنجم 

o روز كارگر مي: اول 

o روز جمهوري ژوئن: دوم  

o پل و پيتر روز سنت ژوئن: بيست و نهم  

o مقدس روز بزرگداشت مريم آگوست: پانزدهم  
o تمام مقدسات روز نوامبر: اول 

o مقدس روز بزرگداشت معصوميت مريم دسامبر: هشتم  
o كريسمس شب دسامبر: بيست و چهارم 

o كريسمس روز دسامبر: بيست و پنجم 

o استفان سنت دسامبر: روز بيست و ششم  
  

  خروج از كشور مبدااقدامات قبل از . 3

  ويزا مربوط به دريافتپروسه  3.1

درخواست ويزا  مراجعه كرده وكنسولگريِ ايتاليا در كشور مبدا به  مي بايستورود به ايتاليا،  جهتمتقاضي به منظور دريافت ويزا 

از دانشگاه تور ورگاتا مي  "نامه پذيرش"ذ ويزاي دانشجويي به آن نياز دارند دهد. يكي از مداركي كه متقاضيان براي درخواست اخ

  باشد.

  مي فرستد.  به او يا به دانشگاه مبدا  قيماًاگر متقاضي دانشجوي انتقالي باشد، اداره ي روابط بين الملل اين نامه را مست

  

  ورود به شهر رم. 4

  مسير رسيدن به تور ورگاتا 4.1

  :مراحل رسيدنمرحله اول) 
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معروف است، بزرگترين فرودگاه  "فوميچينوفرودگاه بين الملليِ "كه به  ي لئوناردو داوينچيفرودگاه بين الملل •

سريع تاكسي يا اتوبوس  مي توان با قطار شهري،از آنجا به راحتي كيلومتر از مركز رم فاصله دارد و  32ايتالياست و تنها 

 .رسيدبه مركز شهر  السير ويژه

• " م چيامپينوفرودگاهكيلومتر از مركز رم فاصله دارد. اين فرودگاه در فاصله ي  15در آپيا نُوا واقع است و  "پاستينه ر

 متصل مي گردد.نقليه به پايتخت  از طريق انواع مختلف وسايلرم واقع شده و پيراموني كوتاهي از جاده ي 

دانشگاه تور ورگاتا به استفاده از خط مترو دانشجويان مي توانند به آساني با به مركز شهر متصلند و هر دو اين فرودگاه ها 

  دسترسي پيدا كنند.

  پياده شويد. ا استفاده كرده  و در ايستگاه آناگنيانمسير آناگني "A"از خط : مرحله دوم) مترو

  

  
  

براي رسيدن به دانشكده ي علوم، اقتصاد، مهندسي، علوم انساني، پزشكي و جراحي  20از خط تندروي  مرحله سوم)

براي رسيدن به دفتر رياست دانشگاه، دفاتر اداري، دانشكده حقوق، دانشكده ي علوم و دانشكده ي استفاده كنيد و يا 

    شويد. 500سوار خط پزشكي و جراحي، 

  

  اجازه ي اقامت 4.2
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افراد  يروز باشد، به اجازه ي اقامت نياز است. تمام 90در ايتاليا بيش از  تاليا چنانچه قرار باشد اقامت شخصقانون ايطبق 

، ظرف داراي ويزاي دانشجويي ايتاليا هستندرا داشته و عضو اتحاديه ي اروپا  تابعيت غير خارجي و جديدالورود به ايتاليا كه

  . خود را تسليم نماينددرخواست اجازه ي اقامت  ،بايد به منظور تحصيلبه ايتاليا، رسيدن  زمان روز پس از 8حداكثر 

  

اين امر توسط اداره هاي پست  ،اجازه ي اقامت توسط پليس محلي صادر مي شود، اما با توجه به قوانينِ پذيرشي اخير

  وز نيز انجام مي گيرد.جرسمي و داراي م

يورو  بابت صدور نسخه ي  27پست به شناساييِ هويت دانشجو پرداخت، مبلغ در اين صورت پس از اينكه مامور اداره 

  يورو بابت خدمات اخذ مي كند. 30الكترونيكيِ مدارك و هزينه ي 

  

  در نهايت اداره ي پست رسيد درخواست اجازه ي اقامت را به دانشجو عرضه مي دارد.

  

 :  مدارك مورد نياز جهت درخواست اجازه ي اقامت

  دانشجوضمانت نامه اي مبني بر وضعيت مالي مناسب براي پوشش دادن هزينه هاي  •

  در ايتاليا دال بر پوشش بيمه سالمت متقاضيمدركي  •

و يا   800.309.309ره پروسه اخذ اقامت و مراكز قانوني مربوطه ميتوانيد با شمابه منظور دريافت اطالعات كلي در رابطه با  •

  تماس حاصل نماييد. از طريق پيام كوتاه

جهت دريافت آدرس ادارات پستي كه مجاز به ارائه خدمات اداري مربوط به اقامت مي باشند مي توانيد با شماره تلفن  •

 تماس حاصل كنيد. 803.160رايگان 

  

  :مراحل دريافت كد مالياتيِ ايتاليا 4.4

افراد به منظور باز كردن حساب بانكي و يا تهيه ي تلفن مي باشد و  د در سراسر ايتالياكد مالياتي ايتاليا معياري براي شناساييِ افرا

را تكميل كرده و به همراه مدارك لياتي فرد ملزم است فرم درخواست مربوطه همراه به اين كد نياز دارند. براي دريافت كد ما

كد مالياتي بالفاصله صادر  آنام كند. پس از شناسايي معتبر (به عنوان مثال: پاسپورت، اجازه ي اقامت، ويزا) براي درخواست آن اقد

  مي گردد.
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  مراحل دريافت بيمه ي بهداشت و درمان 4.5

  بيمه ي بهداشت و درمانِ ملي ايتاليا توسط اداره ي ملي خدمات بهداشتي اين كشور مديريت مي شود.

محلي توسط اداره ي محليِ ارائه ي خدمات بهداشتي اجرا مي گردد و كد امنيتي و راي دريافت اين بيمه در سطح مراحل ثبت نام ب

از طريق بيمه ي بهداشت و درمان بدون هيچ هزينه اي (يا با دانشجويان كارت درمان اجتماعي را به دانشجويان ارائه مي دهد. 

 يدرصد 75يا كاهش هزينه ي و  از خدمات رايگانر بيمارستان نيز پرداخت حداقلِ هزينه) از خدمات درماني بهره مي برند و د

كمك هاي اوليه در تمام بيمارستان هاي دولتي براي تمام افراد رايگان خدمات مربوط به است كه  الزم به ذكر برخوردار مي گردند. 

  است.

  مراحل باز كردن حساب بانكي 4.6

  بانك هاي محلي مراجعه نماييد: براي حساب بانكي باز كردن بايد به همراه مدارك زير به يكي از

 اجازه اقامت؛ •

 كد مالياتي ايتاليا؛ •

 گواهيِ ثبت نام در دانشگاه تور ورگاتا؛ •

 مدرك شناسايي يا پاسپورت. •

  پرديس اصليدوره ي اراسموسِ  4.7

لي در رم شكل براي ارائه ي خدمات اقامتي و حمايت در رابطه با زندگي دانشجويان بين المل "پرديس اصلياراسموس "انجمن 

به منظور تسهيل در ادغامِ  2005كه متشكل از دانشجويان سابق اراسموس مي باشد، از سال اين انجمن گرفته است. 

و به كسب تجربه اي لذت بخش و جالب از تحصيل و زندگي در  اي شهري و دانشگاهي فعال مي باشددانشجويان در محيط ه

يكي از مهمترين انجمن  "اراسموس در پرديس اصلي" 2009 -2008 تحصيلي از سال. دانشجويان اهتمام مي ورزدخارج كشور 

  دانشگاه است. 12هاي بين المللي دانشجويي در رم مي باشد كه در حال حاضر شامل 

اين انجمن فعاليت هاي مختلفي از جمله بازديدها و وقايع فرهنگي، گردهمايي هاي اراسموس، كنسرت ها، وقايع ورزشي و 

بسياري ديگر را ارائه مي دهد. دانشجويان همچنين مي توانند براي مشاغل پاره وقت يا تمام وقت درخواست دهند. چنانچه به 

شركت كنيد تا هم از تخفيف پرديس اصلي دوره ي مي توانيد براي اقامت تان در  ،برنامه ي اراسموس در پرديس عالقمنديد

  .ببريدبهره در رزرو و اسكان  آنمربوط به  هاي ويژه و هم حمايت هاي
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  متوسط هزينه ي زندگي 5.1

  

  يورو در ماه 400 – 300  اتاق يك نفره در آپارتمان مشترك: •

  يورو در ماه 300 – 250  اتاق مشترك در آپارتمان مشترك: •

  يورو 30/1       :يك ليتر شير •

 يورو 90/0      يك كيلو پاستا:  •

  يورو 90/0        قهوه: •

  يورو 70/1    :كواسانت و كيككاپوچينو  •

  يورو   50/1        بليط اتوبوس: •

  حمل و نقل و وسايل نقليه ي عموميِ اين شهر از وضعيت بسيار مناسب و باكيفيتي برخوردار است. 

  

  تلفن هاي ضروري 5.2

  : پليس 113 •

  : آتش نشاني115 •

  : اورژانس و خدمات درماني ( خدمات رايگان شبانه روزي)118 •
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  نقشه متروي شهر رم

                            ايتاليايي تلفن وطخط 5.3

  در ايتاليا چهار نوع شماره ي تلفن همراه موجود است:

 )Vodafone( ودافُن •
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 )Tim( تيم •

 )Wind( ويند •

• 3  

  در ايتاليا نيز همانند ايران امكان تهيه ي شارژهاي اعتباري و يا دائمي وجود دارد. 

  وقايع و سرگرمي ها 5.4
اليت انجام فعاستراحت يا به تحصيلي طوالني رم شهري پر از جاذبه و سرگرمي است و دانشجويان براحتي مي توانند پس از يك روز 

بپردازند. تنوع فعاليت هاي فرهنگي نيز در اين شهر بسيار فراوان است: تئاترها، سينماها، موزه ها، خود  ها و سرگرمي هاي موردعالقه

، شودنمي ميسر راه بازديد از موزه ها و اماكن فرهنگي از ه هاي فرهنگي. لذت بردن از هنر و فرهنگ در رم تنها كتابخانه ها و كاف

شاهكارهاي  در نوع خود، وبوده ها و ساختمان هاي موجود در شهر و فضاي شهري داراي جلوه هاي هنري  خيابانبلكه بسياري از 

براي لذت بردن از موسيقي زنده  هاي عمومي و باشگاه هاي فراواني فضارم داراي  .شوندمي محسوب هنريِ تمام اعصار تاريخي و 

وجود دارند كه از جمله مناطق طرفدار رم به حساب مي  و و پيگنتو در رمتلفي از جمله تستاچيو، سن لورنتسو مي باشد. نواحي مخ

  .آيند
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 ما درباره 
	 

	  
 و تحقيقات علوم، وزارت از 90206/17/42 شماره به رسمي مجوز و 26926 ثبت شماره به	،دانش گاه تكيه علمي موسسه

 علوم وزارت هماهنگي با موسسه اين است مدتي است. پرداخته دانشجو اعزام تخصصي خدمات ارائه به تاكنون 1389 سال از فناوري
 معتبر 	و مطمئن كارگزاران و كشور اين معتبر موسسات ايتاليا، هاي دانشگاه با همكاري و صحيح ريزي برنامه گسترده، مطالعه نيز و

 حوزه اين در فراوان موفقيت كسب ضمن و است برداشته		ايتاليا در تحصيل	جهت عزيز متقاضيان به كمك راستاي در بلند گامي
  نمايد: مي ارائه را زير خدمات كوتاه، زمان مدت در
  

  دانش گاه تكيه موسسه تحصيلي خدمات

 در نام ثبت و دكتري تا ليسانس از ايتاليايي يا انگليسي زبان به شده ارائه هاي رشته تمامي براي تحصيلي كامل مشاوره •
  معتبر هايدانشگاه

 ايتاليا خاك داخل در دانشجويان اداري امور كلية انجام •

 تحصيلي يزايو اخذ كامل مشاوره •

  معتمد كارگزاران توسط ايتاليا كشور به انشجود ورود بدو در ضروري مشاوره و دانشجويي اقامت مالياتي، كد بيمه، اخذ •
  تورين و ميالن رم، شهرهاي در دانشجويان كامل پشتيباني همراه ايتاليا مورد در روز به و واقعي دقيق، اطالعات ارائة •

 مربوطه هاي هماهنگي و دانشجويان اقامت محل تامين •

 ايتاليا كشور در حقوقي خدمات ارائه •

 فارسي به آشنا بومي افراد توسط ايتاليا در همچنين و ايران داخل در ايتاليايي و انگليسي زبان آموزش  •

 

 كنيم؟ شروع كجا از

	 

	  
 موسسه ايميل آدرس به را خود تحصيلي رزومه ايتدا در داريد، را ورگاتا تور دانشگاه در تحصيل ادامه قصد چنانچه

)tkdanesh@gmail.com( گيرد. قرار تخصصي بررسي مورد ايتاليا در موسسه كارگزار توسط ساعت 24 از كمتر در تا نماييد ارسال 
 آدرس به رايگان تحصيلي مشاوره جهت و شده برقرار تماس شما اب وقت اسرع در موسسه كارشناس نظر نبود مثبت صورت در

 بعدي مراحل كلية و شده مشخص پروسه بندي زمان ،مدارك لتكمي و پرونده تشكيل جهت آن، از پس .شد خواهيد دعوت موسسه
   گرفت. خواهد صورت دانش گاه تكيه موسسه توسط شما هماهنگي با
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