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معرفی کلی کشور ایتالیا
ایتالیا ،با نام رسمی جمهوری ایتالیا ) ،(Repubblica Italianaبه خاطر موقعیت جغرافیایی اش ،با
مناطق اصلی فرهنگی و قومی اروپای کهن (مناطق التین جدید ،ژرمانیک و اسالو بالکان) و ،از طریق کشورهای
افریقای شمالی ،با تمدن عربی-اسالمی در ارتباط است .در نتیجه ،در حالیکه هنوز پایی در تمدن های اروپایی
و غربی دارد ،دارای پیوندی طبیعی با آن دسته کشورهای آسیایی و آفریقایی است و طی قرن های متمادی با
بسیاری کشور ها تجربه های تاریخی مشترک و بر آنها تاثیرات فرهنگی داشته است.

فرهنگ اروپا ریشه ای عمیق در تمدن های کهن یونان و رم دارد که طی هزار سال در این شبه جزیره
شکوفا شدند و در همه جای ایتالیا و در بسیاری از کارهای هنری ،نظام قانونی و سنت های اثری از خود بر
جای گذاشتند.
بعد از انحطاط امپراطور رم ،از قرون وسطی و رنسانس تا عصر مدرن ،ایتالیا تمدن خود را پروش
داد؛ تمدنی که تلفیقی جالب از سنت ها و نوآوری هایی بود که تحت تاثیر مسیحیت شکل گرفتند .بدین
ترتیب تبدیل به مهد هنرهای تجسمی ،موسیقی ،شعر و ادبیات شد .همزمان اندیشه های فلسفی نوین ،علوم
و تحقیقات در آن پیشرفت کرد و شروع به بنیان گذاردن دانشگاه های خود کرد .اولین دانشگاه های این کشور
یعنی دانشگاه بولونیا و دانشگاه ناپل فردریکوی دو ،از قدیمی ترین دانشگاه های جهان هستند.
ایتالیا کمی بعد از جنگ جهانی دوم ( )0691-0691همت به بازیابی نیروهای معنوی و منابع مالی
خود ،بازسازی زیرساخت ها ،ارتقای ادبیات و تحصیالت در همه سطوح ،اعطای فرصت های برابر سیاسی
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و تحصیلی به تمام اقشار جامعه ،ایجاد زمینه پیشرفت های علمی و نوآوری های فنی ،ایجاد روابط همکاری
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی پرثمر با کشورهای اروپایی و غیر اروپایی گماشت.
در سال های اخیر ،ایتالیا که یکی از چهار کشوری است که اولین گام ها را برای ایجاد «منطقۀ آموزش
عالی اروپا» (بیانیه سوربون ،می  )0661برداشت ،نقش مهمی در نظام آموزش عالی اروپا ایفا کرده است؛
بنابراین جزء پیشگامان شروع این نوع اصالحات آموزش عالی مشهور به «فرایند بولونیا» (بیانیه بولونیا ،ژوئن
 )0666که در سراسر اروپا در حال اجراست شمرده می شود.
امروز ایتالیا جزء هشت کشور صنعتی دنیاست .عالوه بر چندین شرکت بزرگ ،زمینه گسترش شبکه
ای قوی از شرکت های متوسط و کوچک ،هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فراهم کرده است،
چند پارک های علمی ایجاد کرده و در حال برنامه ریزی پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های بسیار
متنوعی از جمله زیست شناسی ،ICT ،پزشکی ،فیزیک و غیره است.

ایتالیا به روایت اعداد و ارقام
مساحت این کشور  010.191کیلومتر مربع است که  019.521کیلومتر مربع آن را ارتفاعات ،کوه و
تپه ،تشکیل داده است .ایتالیا از بیست منطقه تشکیل شده است که پنج منطقه آن دارای موقعیت خودمختاری
خاصی هستند .پایتخت ایتالیا شهر رم است و شهرهای مهم آن عبارتند از میالن ،رم ،تورین و ناپل.
این کشور با حدود  92میلیون جمعیت که بیشترشان ایتالیایی و درصد کمی آلمانی ،فرانسوی،
اسلونیایی-ایتالیایی و در شمال آلبانیایی-ایتالیی و در جنوب یونانی-ایتالیایی هستند ،سومین کشور پر جمعیت
اروپاست .بیشتر جمعیت آن در شمال کشور زندگی می کنند .زبان رسمی آن ایتالیایی است اما زبان های
دیگری نیز در بعضی مناطق صحبت می شود از جمله آلمانی ،فرانسوی و اسلوانیایی.
مذهب غالب در ایتالیا مسیحیت است که  15درصد پیرو کاتولیک روم هستند .دیگر مذاهب موجود
که  09درصد باقیمانده را تشکیل می دهند ،اسالم ،یهودیت و پروتستان است.
رفتن به مدرسه و سوادآموزی در این کشور اجباری است و از سن  9سالگی آغاز می شود 62 .درصد
بزرگساالن این کشور این باسواد هستند.
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نیروی کار کشور  15میلیون نفر است که  91درصد در بخش خدمات و  00درصد در صنعت و
بازرگانی اشتغال دارند .میزان بیکاری در حال حاضر  00درصد است.
نظام سیاسی کشور جمهوری پارلمانی است و در آن رییس جمهور در راس حکومت است .رییس
جمهور و رییس دولت که در سال  1119انتخاب شدند به ترتیب جورجو ناپولیتانو و رومانو پرودی هستند.

آب و هوا
نقشه ایتالیا شبیه چکمه ای است که از اروپا تا دریای مدیترانه کشیده شده است و به همین دلیل از
شمال تا جنوب ،با توجه به شرایط ارتفاعی اش ،دارای آب و هوای متنوعی است .در شمال این کشور تابستان
ها به شدت گرم و زمستان ها به شدت سرد هستند ،البته در طی روز کمتر پیش می آید که دمای هوا به حد
انجماد برسد .در جنوب زمستان ها طوالنی و معتدل و تابستان ها گرم و خشک هستند .مناطق کوهستانی مثل
آلپ و آپنین ،زمستان های طوالنی و سرد و تابستان های کوتاه و خنک دارند.
در نمودار زیر وضعیت آب و هوایی پایتخت کشور را مشاهده می کنید:

تمام کشور از فصل های چهارگانه برخوردار است ،اما با وجود این تفاوت های آب و هوایی بین
شمال و جنوب ایتالیا وجود دارد .زمستان های شمال کشور ممکن است بسیار سخت و در جنوب آن معتدل
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باشند .تابستان در سراسر ایتالیا گرم است اما در جنوب طوالنی تر است .بهار و پاییز بارانی ترین فصل ها
هستند؛ البته در شمال مرطوب تر هستند.
اگر نمی دانید چه لباس هایی همراه خود بیاورید از دانشگاه خود در این باره پرس و جو کنید اما چه
در شمال باشید چه در جنوب حتماً به لباس های گرم زمستانی نیاز خواهید داشت.

مردم و سبک زندگی
ایتالیایی ها مردمی خونگرم و خوشرو ،دوستدار استراحت ،جشن گرفتن و رفت و آمد با خانواده و
دوستان هستند .استراحت و جشن گرفتن معموالً عبارتست از صرف غذایی سنتی در خانه و یا رستوران زیرا
خوردن و حرف زدن از عالیق ایتالیایی هاست .در واقع در این کشور گفتگو یک هنر محسوب می شود .وقتی
در خیابان ها راه می روید یا وارد کافه ای در یکی از میدان های شهر می شوید ،افراد مختلف در تمام رده
های سنی را می بینید که به شدت سرگرم گفتگو دربارۀ موضوعات مختلف خانوادگی ،سیاسی ،مذهبی ،دربارۀ
غذا ،شراب و ورزش و مخصوصاً فوتبال هستند.
این دیدار و گفتگوها در بیشتر موارد در میدان های شهر انجام می شود و از بزرگ ترین شهرها گرفته
تا کوچک ترین روستاها به همین شکل است .همیشه در میدان ها ،چه بزرگ باشند چه کوچک ،افرادی
نشسته ،در حال بازی یا راه رفتن و گفتگو هستند .جشنواره ها ،اجتماعات ،جشن ها و گردهمایی های سیاسی
نیز همیشه در این محل ها برگزار می شوند .تنها زمان هایی که ممکن است میدان ها و خیابان های این کشور
خالی از جمعیت باشد بین دوازده و نیم تا دو بعد از ظهر و هفت و نیم تا نه و نیم شب است ،یعنی زمانی که
سرگرم صرف غذا هستند .یک ایتالیایی واقعی یک تا دو ساعت برای صرف غذا وقت می گذارد و تعداد
وعده های غذایی در طول روز هم دو تا سه بار است برای همین در طی روز دو ساعت همه جا را سکون و
سکوت فرا می گیرد؛ مغازه ها می بندند ،بانک ها تعطیل می شوند و خیابان ها خالی .از ساعت دو بعد از
ظهر مردم شروع به بیرون آمدن از خانه ها می کنند و باز خیابان ها پر از جمعیت می شود تا ساعت نه و نیم
شب یعنی وقت شام .بعد از شام ،خیابان ها دوباره جان می گیرند زیرا مردم دوباره به سمت میدان ها می
روند تا به هضم غذایشان کمک و یا فکرشان را از ماجراهای عصر خالی کنند.
ایتالیایی ها اغلب در کافه ها ،رستوران ها و پیتزا فروشی همدیگر را می بینند اما به جمع شدن در
خانه های هم نیز خیلی عادت دارند؛ برای جشن گرفتن مناسبت های خاص یا فقط به منظور با هم صرف
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کردن ناهار یا شام روز یکشنبه ،به خانۀ هم می روند .روابط گسترده خانوادگی هنوز هم در زندگی ایتالیایی
ها نقش مهمی دارد و بسیاری زوج های جوان که زن و مرد هر دو شاغل هستند برای نگهداری از فرزندانشان
وابسته به والدین خود هستند.

دین
مذهب اصلی ایتالیا کاتولیک رومی است و شهر واتیکان که مقر کلیسای کاتولیک است در شهر روم
قرار دارد .مذاهب اقلیت نیز در این کشور وجود دارد مثل اسالم که در سال های اخیر در پی مهاجرت کارگران
مخصوصاً از افریقای شمالی و خاور میانه افزایش یافته است.

ورود به ایتالیا
رفتن به کشوری خارجی برای تحصیل پیشامدی است که باید برایش آماده شوید .حقیقت این است
که بعد از گذشت هیجانات اولیه ممکن است احساس سردرگمی .وقتی شروع به کشف جنبه های مختلف
زندگی در آن کشور می کنید ،اینکه همه چیز آن برایتان بیگانه است باعث می شود که غم غربت بگیرید .اما
این را هم بدانید که فقط شما نیستید که این شرایط را دارید .بیشتر دانشجویان در تمام طول تحصیلشان همین
حس را دارند .با بخش امور بین الملل دانشگاهتان دربارۀ مشکالتتان صحبت کنید؛ آنها به شما کمک خواهند
کرد.
اما به هر صورت ،برای ورود و پس از آن باید از سیستم حمل و نقل استفاده کنید .از شهرهای بزرگ
اروپا و دیگر کشورهای جهان به فرودگاه های بین المللی رم و میالن پرواز وجود دارد .بسیاری از فرودگاه
های دیگر مثل بولونیا ،فلورانس و ناپل نیز پرواز مستقیم به شهرهای اروپایی دارند و بین این فرودگاه ها و
فرودگاه رم و میالن نیز پرواز انجام می شود .بنابراین ،می توان پس از ورود به یکی از این دو فرودگاه ،به هر
یک از شهرهای دیگر ایتالیا وارد شد.
برای سفر به ایتالیا از دیگر شهرهای اروپایی می توان از قطار و اتوبوس نیز استفاده کرد.
پس از ورود به کشور و شهر محل تحصیل ،باید به دانشگاهتان رفته و پس از انجام کارهای مربوط
به نام نویسی ،از برنامه کالس هایتان آگاه شوید .بیشتر دانشگاه ها برنامه های جهت یابی دارند تا به دانشجویان
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کمک کنند قبل از شروع تحصیالت جا بیفتند .این برنامه ها دانشجویان را با دانشگاه آشنا می کند و نشان می
دهد چگونه باید از خدمات و تسهیالت مختلف استفاده کرد .همچنین ممکن است مراسمی هم برگزار کنند
تا دانشجویان با یکدیگر آشنا شوند .این قبیل مراسم را اغلب انجمن هایی مثل شبکه دانشجویان اراسموس
) (ESNترتیب می دهند.
اگر در قالب برنامه تبادلی به ایتالیا می آیید ،در سایت  ESNرا مشاهده کنید تا ببینید دانشگاه شبکه
فعالی دارد که بتوانید در آن حضور به هم رسانید .این افراد همچنین می توانند به شما توصیه های مفیدی
برای قبل از ورودتان بدهند.

ویزای دانشجویی
شهروندان اروپایی می توانند با گذرنامه یا کارت شناسایی ) (ID cardوارد ایتالیا شده و تا هر وقت
که بخواهند برای کار یا تحصیل در این کشور بمانند .با وجود این باید نزد پلیس ) (Questuraنامشان را
ثبت کنند تا بتوانند اقامت بگیرند .برای همین قبل از ورود به ایتالیا باید از مدارک مورد نیاز آگاه شوند.
شهروندان غیر اروپایی باید قبل از ترک کشورشان نزد نزدیک ترین سفارت یا کنسولگری ایتالیا
درخواست ویزای تحصیلی بدهند .با توجه به اینکه طی مراحل ویزا گرفتن زمان بر است ،باید خیلی پیشتر از
زمان پیش بینی شده برای ترک کشور اقدامات را شروع کنید .شرایط گرفتن ویزا متغیر هستند بنابراین قبل از
هر گونه اقدامی از طریق تلفن یا سایت سفارت از این شرایط آگاه شوید.
وقتی وارد ایتالیا شدید ،باید ظرف هشت روز اداره پلیس ) (Questuraرا از ورود خود آگاه کنید.
آنچه هنگام آمدن به ایتالیا باید همراه داشته باشید عبارتست از:
 کارت شناسایی معتبر یا در صورت لزوم گذرنامه ای که ویزا در آن خورده است.
 پول نقد.
 نامه پذیرش دانشگاه.
 در صورت لزوم مدرک مالی که نشان دهد پول کافی برای زندگی دارید.
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مدارک دیگری که احتماالً دانشگاه ها می خواهند بسته به وضعیت دانشجویی شما (دانشجوی تمام
وقت ،دانشجوی تبادلی و وضعیت شهروندی) متفاوت است .بنابراین قبل از ترک کشور خود از روابط بین
الملل دانشگاه خود درباره مدارک مورد نیاز مطمئن شوید.
در صورتی که شرایط و نیازمندی های خاصی دارید توجه داشته باشید که هر دانشگاهی خدمات و
امکانات خاص خود را برای پاسخگویی به این شرایط و نیازها دارد .حتماً قبل از ورود با دانشگاه تماس
بگیرید و از چگونگی ارائه این خدمات کسب آگاهی کنید تا ببینید آیا می توانند کاری برایتان انجام دهند.

زبان
بدون شک اگر برای تحصیل به ایتالیا می آیید می خواهید در مدت اقامتتان زبان ایتالیایی تان را نیز
بهبود بخشید .به هر حال هر چه سطح زبان ایتالیایی تان بهتر باشد برقراری ارتباط با مردم و درک فرهنگ
کشور برایتان ساده تر می شود .با وجود این ،در ابتدای ورودتان ممکن است هنوز صحبت کردن به زبان
ایتالیایی برایتان دشوار باشد و ترجیح دهید به انگلیسی صحبت کنید .افرادی که در بخش امور بین الملل با
آنها برخورد می کنید و بیشتر دانشجویان می توانند با شما انگلیسی صحبت کنند اما این را هم بدانید که
انگلیسی در بین مردم این کشور خیلی رایج نیست ،مخصوصاً در بین کسانی که سنشان باالتر است .کارکنان
هتل ها ،رستوران ها و مغازه ها و کالً بخش هایی که در رابطه با گردشگری کار می کنند به انگلیسی صحبت
می کنند اما اندکی دانش زبان ایتالیایی برایتان الزم خواهد بود تا بهترین بهره را از اقامتتان ببرید.

یافتن محل سکونت
دانشگاه ها معموالً دفتر اسکان و یا مسئولی دارند که به امر اسکان دانشجویان می پردازد و می توانند
اطالعات مربوط به آپارتمان های مناسب اجاره دانشجویی را که نرخ اجاره آنها معموالً از بازار آزاد کمتر
است ،در اختیار دانشجویان قرار دهند .اما بیشتر دانشگاه های ایتالیا خود فاقد خوابگاه دانشجویی هستند.
اجارۀ آپارتمان در کالن شهرها و شهرهای بزرگ گران و بسته به مساحت خانه و محل آن از  011تا
 0111یورو در ماه است .دفتر اسکان دانشجویان معموالً اتاق اجاره ای پیشنهاد می دهند تا اجارۀ کل آپارتمان
را .اگر می خواهید خودتان دنبال محل سکونت مناسبتان بگردید می توانید به آگهی های اجاره که در روزنامه
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های محلی چاپ می شود و یا مستقیم به بنگاه معامالت ملکی مراجعه کنید .بنگاه های معامالت ملکی گزینه
خوبی هستند اما معموالً حق الزحمه دریافت می کنند .مدت اجارۀ خانه معموالً دست کم برای یک سال است
اما اتاق های مبله در شهرهای دانشجویی را می توان برای دوره کوتاه مدت هم کرایه کرد.

هزینه های زندگی
قیمت ها بسته به محل سکونت می توانند بسیار متفاوت باشند .محل های توریستی و شهرهای بزرگ،
مخصوصاً در شمال ایتالیا بسیار گران تر از شهرهای کوچک هستند .به طور تقریبی هزینه مایحتاج روزانه،
اجاره خانه ،تلفن و اینترنت ،رفت و آمد و تفریح برای یک دانشجو بین  0111تا  0911یورو در ماه خواهد
بود.

آمد و شد
ارزان ترین و بهترین راه جابجایی درون شهر و بین شهری وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که
در ایتالیا پارکینگ ،بنزین و عوارض گران است .خرید بلیت های تکی هم گران تر است و بهتر است برای
مسیرهایی که هر روزه در آنها تردد می کنید بلیط های ماهانه یا هفتگی بگیرید .همچنین به خاطر داشته باشید
که در اتوبوس ها امکان خرید بلیط ندارید و باید از قبل بلیطتان را از روزنامه فروشی یا مغازه سیگار فروشی
تهیه کرده باشید .قبل از سوار شدن در اتوبوس ،قطار یا مترو باید بلیط بزنید.
اتوبوس و تراموا در تمام شهرهای بزرگ وجود دارند اما در ساعات اوج شلوغی به شدت کند هستند.
مترو فقط در شهرهای رم ،ناپل و میالن وجود دارد .رم دو خط و میالن سه خط دارد .جابه جایی با مترو به
مراتب سریع تر از رفت و آمد با اتوبوس است.
تاکسی به وفور در همه جا مخصوصاً در شهرهای بزرگ وجود دارد و معموالً به رنگ سفید یا زرد
بوده روی سقف آن تابلوی نئون وجود دارد .تاکسی ها گران هستد و برای چمدان ،حیوانات ،هنگام شب یا
روزهای تعطیل هزینه بیشتری دریافت می کنند .تاکسی های رسمی خطوط تاکسیرانی تاکسی متر دارند و در
صورت لزوم رسید هم صادر می کنند .دادن انعام الزامی نیست اما معموالً خود مسافران یک یا دو یورو را
گرد می کنند .به ندرت پیش می آید که تاکسی ها پرداخت با کارت اعتباری را بپذیرند .مسافرکش های غیر
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رسمی که خارج از سیستم تاکسیرانی کار می کنند هم وجود دارند که اغلب در نزدیکی فرودگاه و ایستگاه
های قطار وجود دارند که بهتر است سوار آنها نشوید.
دوچرخه هم راه حلی دیگر است .بیشتر شهرهای ایتالیا در ساعت کاری ترافیک سنگینی دارند ولی
راه های دوچرخه رو عمالً در آنها دیده نمی شود اما در شهرهای کوچک تر می تواند گزینه ای مناسب باشد.
ایتالیایی ها خیلی اهل دوچرخه سواری نیستند اما ورزشی است که اغلب ممکن است ببینید در آخر هفته ها
در حومه شهر انجام می دهند.

بیمه و سالمت
دارو درمان در ایتالیا بدون بیمه خیلی گران است .شهروندان اروپایی از کارت بیمه اروپا که سرویس
جدیدی است که در اختیار شهروندان اروپایی قرار می گیرد برخوردار هستند .دارندگان این کارت در صورت
اقامت موقت در هر یک از کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا می توانند از خدمات کارت استفاده کنند.
دانشجویانی که تبعه کشوری که عضو اتحادیه اروپاست نیستند باید قبل از خروج از کشورشان اقدام به تهیه
بیمه های خصوصی کنند و مدرکی دال بر معتبر بودن آن بیمه در ایتالیا از شرکت بیمه شان دریافت کنند.

کار و اشتغال دانشجویی
بیشتر دانشجویان ایتالیایی کار پاره وقت یا نیمه وقت دارند تا بتوانند هزینه تحصیلشان را پرداخت
کنند .برای شهروندان اتحادیه اروپا دریافت اجازه اقامت به منظور اشتغال در مدت تحصیل در ایتالیا الزم
نیست .اما شهروندان کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا باید مجوز کار دریافت کنند که معموالً گرفتن آن
خیلی سخت است .کارفرما باید نامه ای دال بر استخدام دانشجو به اداره پلیس ) (Questuraارائه کند اما
روند اداری ممکن است خیلی طول بکشد و ویزای دانشجویی اجازه کار به دانشجو ندهد.

توصیه های ایمنی
این توصیه ها در هر شهر و کشوری شاید یکسان باشند .بهتر است همه جا ،مخصوصاً در شهرهای
بزرگ ایتالیا به این موارد توجه کنید.
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مورد ش ایع اول جیب برها و دزدها هستند که بیشتر خارجی ها را هدف قرار می دهند .وقتی در
وسایل نقلیه عمومی ،جاهای شلوغ یا بازار هستید مواظب وسایل شخصی اعم از کیف و موبایل خود باشید.
کیف ،کت و دیگر وسایل خود را رها نکنید ،مخصوصاً در جاهایی مثل سینما ،رستوران و دیگر مکان های
عمومی .از جواهرات گرانقیمت یا جواهراتی که گران به نظر می رسند استفاده نکنید .کیف پولتان در معرض
دید نباشد .در یا زیپ کیف د ستی تان حتماً بسته باشد .پاسپورت ،پول و کارت اعتباری تان را یک جا کنار
هم نگذارید .در ایستگاه های وسایل نقلیه عمومی مخصوصاً مترو خیلی حواستان جمع باشد .اگر تنها هستید
به ایستگاه ها ،پارک ها و دیگر مکان هایی که نمی شناسید نروید .اگر وسیله نقلیه شخصی دارید ،در خیابان
های پرت اطراف ایستگاه ها پارک نکنید و وسایل قیمتی خود را در ماشین در معرض دید نگذارید.
احتمال آزار زنان کم است اما ممکن است در مقایسه با کشور محل زندگی تان در ایتالیا توجه بیشتری
از مردان ببینید .در خارج از دانشگاه جانب احتیاط را رعایت کنید .حتی در روز روشن نیز از توقف در خیابان
های اطراف ایستگاه های اتوبوس و قطار خودداری کنید .شب هنگام تنها بیرون نروید .تاکسی و دیگر وسایل
نقلیه عمومی امن هستند اما از تردد تنهایی در ساعات اولیه صبح و آخر شب در قطارها خودداری کنید .بهتر
است که در واگن هایی که کسی جز شما در آن نیست نمانید .از سوار شدن در سواری ها مخصوصاً برای
سفرهای خارج از شهر خودداری کنید.

تفریحات :جشنواره های محلی
ایتالیا مهد جشن شادی و است؛ جشنواره های سنتی برای بزرگداشت تاریخ های مهم و وقایع محلی،
تاریخی و مذهبی در سراسر ایتالیا در تمام شهرها و روستاها برگزار می شوند .تقویم مناسبت های محلی
ناحیه ای که در آن زندگی می کنید را پیدا کنید تا بتوانید در این جشن ها شرکت کنید .این جشنواره ها بهترین
راه برای درک معنای واقعی زندگی به سبک ایتالیایی است.
ذکر فهرستی از تمام مناسبت ها در این مقال غیر ممکن است اما چند جشن خیلی معروف هستند که
شاید برایتان جالب باشد در مدت حضورتان در ایتالیا در آن شرکت کنید .در ماه های فوریه و مارس در
سرتاسر ایتالیا کارناوال برگزار می شود اما معروف ترین آنها کارناوال ونیز است که از تمام دنیا برای شرکت
در آن می آیند و مستلزم پوشیدن لباس های مخصوص کارناوال و گذاشتن ماسک است و با موزیک ،نمایش
و آتش بازی همراه است.
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یکی دیگر از مهم ترین جشن های ایتالیا که در شبکه های بین المللی پخش می شود و ساالنه هزاران
گردشگر در آن شرکت می کنند جشن «پالیو» در سیناست که در ماه ژوئیه و اوت برگزار می شود .در این
جشن مسابقه اسب سواری برگزار می شود که در میدان شهر انجام می شود.
هر شهری برای خود جشن مخصوصی هم دارد که در زمان جشن های مذهبی مثل پاک و کریسمس
و یا بزرگداشت قدیسان هر منطقه برگزار می شوند.

معرفی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم ،تحقیقات و فناروی
اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ،یکی از زیر مجموعه های سازمان امور دانشجویان وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری است .این اداره برای ارتقای کیفیت آموزشی ،علمی و تحقیقاتی کشور و نیز تامین
هیئت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ،در چارچوب قوانین و مقرراتی خاص،
اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور می کند .اداره کل بورس کلیه امور مربوط به اعطای بورس های
تحصیلی داخل و خارج از کشور به افراد واجد شرایط و نظارت و پیگیری امور مربوط به آن را به عهده دارد.
می توانید از طریق آدرس اینترنتی این اداره یا با مراجعه حضوری به آدرس تهران ،میدان فردوسی،
خیابان انقالب اسالمی ،خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی) پالک  ،12سازمان امور دانشجویان ،از فرصت
های موجود برای دریافت بورس تحصیلی آگاه شوید.

معرفی بخش تحصیل با هزینه شخصی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج
دانشجویانی که به طور مستقل اقدام به دریافت پذیرش از دانشگاه های فنالند کرده و قصد تحصیل
با هزینه شخصی دارند ،می توانند از برخی تسهیالت اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ،بخش اعزام
با هزینه شخصی استفاده کنند .این تسهیالت به خصوص برای مشموالن خدمت سربازی به منظور کسب
معافیت تحصیلی بسیار مفید است.
متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور با استفاده از امکانات شخصی در مقاطع تحصیلی باالتر از
کارشناسی ،می توانند با احراز شرایط مورد نیاز از تسهیالتی برخوردار شوند.
شرایط مورد نیاز:
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 -0داشتن مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -1کسب نمره حد نصاب از یکی از آزمون های زبان خارجی مورد قبول وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری
 -0دارا بودن پذیرش قطعی (غیر مشروط) مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در مقطع
مربوط از یکی از دانشگاه های معتبر خارج از کشور.
برای آگاهی بیشتر از قوانین مربوط به این سایت مراجعه کنید.

معرفی دفتر رایزنی علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی در منطقه شنگن
در این وبگاه اطالعات گوناگونی در مورد شرایط تحصیل و زندگی در کشورهای منطقه شنگن ارائه
شده است .در صورتی که قصد ادامه تحصیل در این کشورها را دارید ،مطالعه دقیق آنها توصیه می شود.
نمایندگی علمی جمهوری اسالمی ایران در پاریس در چهار چوب وظایف و اهداف پیش بینی شده
در ساختار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسئولیت های
زیر را بر عهده دارد:
 رسیدگی و نظارت به امور دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در منطقه شنگن و اسکاندیناوی(فرانسه ،آلمان ،فنالند ،سوییس ،بلژیک ،دانمارک ،ایسلند ،ایتالیا ،اسپانیا ،هلند ،اتریش ،نروژ و
سوئد) طبق وظایف پیش بینی شده در قانون اعزام دانشجو.
 پیگیری ،بررسی ظرفیت ها و توانمندی های علمی و فناوری نهادهای آموزش عالی حوزهماموریت و تنظیم و برقراری ارتباطات علمی با مراکز آموزشی -تحقیقاتی داخل کشور (همکاری
در تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها و نظارت بر اجرای آنها).
 تالش برای جذب و مشارکت استادان ،محققان و متخصصان مراکز علمی حوزه ماموریت به ویژهایرانیان ،در فعالیت های علمی داخل کشور و تقویت ارتباطات ایشان.
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