
 ایتالیا رم، ، معرفی دانشگاه ساپینزا
 

 .شودو اولین دانشگاه رم محسوب می میالدي تاسیس شده است 1303این دانشگاه معتبر و بسیار قدیمی در سال 
هاي در رده بنديمیالدي  2017در سال کشور ایتالیا است و  در حال حاضر دانشگاه ساپینزا یکی از سه دانشگاه برتر

ر کل جهان و د رتبه اولهاي تخصصی مربوط به علوم باستانی در رشتهآموزشی -به لحاظ کیفیت علمیجهانی 
 .را به خود اختصاص داده است 217هاي معتبر دنیا رتبه در کل دانشگاه

کادر علمی این دانشگاه هزار دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. 212بالغ بر 
هاي معتبر بورس .فعالیت دارندمحقق و پژوهشگر  1600استاد و 1900نفر است که از این تعداد  3500بالغ بر 

 هاي کالن تحقیقاتی همه نشانگر از اهمیت این دانشگاه در سطح جهان است.نهادهاي علمی اروپایی و بودجه
هاي جهان دارد که موضوعاتی نظیر طرح کشور 60همکاري با  تفاهم نامه 1600دانشگاه ساپینزا نزدیک به 

 شود.هاي علمی مشترك را شامل میها و کنفرانسبادل دانشجو و برگزاري نشستت علمی پژوهشی مشترك،
 پزشکی و اقتصاد شدند. هاي فیزیک،فق به دریافت جایزه نوبل در رشتهنشگاه تاکنون مواز اساتید این دانفر  7

رشته تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی در حال برگزاري  34این دانشگاه  رد
رشته تخصصی در مقطع  83رشته تخصصی مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و  275است. همچنین 

  دکترا در حال برگزاري است.
 :هاي زیر استرشته انی در مقاطع دکتراي تخصصی شاملهاي دانشگاه در زمینه علوم انسبرنامه ها و رشته

 علوم اجتماعی کاربردي -1
 آفریقایی-هاي آسیاییتمدن-2
 مطالعات ایتالیایی مدرن و سنتی -3
 هاي اجتماعی و بازاریابیپژوهش ارتباطات، -4
 شناسی و ادبیاتزبان مطالعات اسنادي، -5
 اقتصاد -6
 استاتیکال اروپاییاجتماعی -مطالعات اقتصادي -7
 تاریخ هنر -8
 تاریخ اروپا -9

 اسالوي-مطالعات ژرمنی -10
 شناسی و مذاهب انسان تاریخ،-11
 مطالعات و علوم سیاسی -12
 روانشناسی -13



 حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی عمومی حقوق عمومی،-14
 هاي حقوقی و حقوق خصوصی بازارهاهاي سیستمتئوري ژرمنی،-حقوق رمی-15
 مدرسه علوم اقتصادي -16
 مطالعات آموزشی در روانشناسی پیشرفته ،روانشناسی اجتماعی-17
 فرهنگ و ترجمه انگلیسی ادبیات، مطالعات زبان،-18
 مطالعات لغت شناسی و بررسی کتب قدیمی در قرون وسطی-19
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Stefano PETRUCCIANI      استفانو پتروچیانی  دپارتمان  فلسفھ 
Philosophy  

stefano.petrucciani@uniroma1.it 

************************************************* 

Alessandra BREZZI                              - آلیساندرا برزی   دپارتمان شرق شناسی 
Italian Institute of Oriental Studies - Iso 

alessandra.brezzi@uniroma1.it 

************************************************************ 

Giovanni SOLIMINE Modern  گیووانی سولیمین مادرن    دپارتمان ادبیات و فرھنگ 
Letters and Cultures  

giovanni.solimine@uniroma1.it 

*********************************************************** 

Giorgio PIRAS                                        جیورجیو پیراس  دپارتمان  مطالعات کھن 
Ancient Sciences  

giorgio.piras@uniroma1.it 

******************************************************** 

Gaetano LETTIERI                                              گاتیانو لتری دپارتمان تاریخ انسان شناسی  و دین 
History. Anthropology, Religion, Art, Entertainment  

gaetano.lettieri@uniroma1.it 

********************************************************* 

Arianna PUNZI                    آریانا پانزی          مطالعات اروپا ، آمریکا و  بین فرھنگی               
European, American and intercultural studies 

arianna.punzi@uniroma1.it 

***************************************************************** 
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Bruno Maria MAZZARA                                       

تحقیقات اجتماعی و دپارتمان ارتباطات    برونو ماریا مازارا             
Communication and social research  

bruno.mazzara@uniroma1.it 

************************************************* 

Luca SCUCCIMARRA                          لوکا سوکیمارا      دپارتمان علوم سیاسی 
Political sciences  

luca.scuccimarra@uniroma1.it 

**************************************************** 

Pierpaolo D'URSO                                پیر پائولو دورسو    دپارتمان  علوم اجتماعی و اقتصادی 
Social and economic sciences  

pierpaolo.durso@uniroma1.it 
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