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 مقدمه:

این مطالعه به درخواست معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور کسب 

وضعیت تقویم آموزشی در کشورهای مختلف جهان تدوین و نگاشته شده است. هدف  اطالع از

اصلی در این مجموعه صرفاً ارائه اطالعات و نه تحلیل آنها بوده و اصل براین بوده است که کنار هم 

گیری مدیران وزارت علوم و احتماالً تجدید نظر و تواند برای تصمیمگذاشتن همین اطالعات می

 ع موجود مفید باشد.اصالح وض

دار تعلیم رویکرد علمی بدیهی است مسألۀ مدیریت زمان در اداره امور آموزش عالی که خود داعیه

های مدیریت زمان تواند براساس آموزهدر کشور است امری حیاتی است. بنابراین تقویم آموزشی می

اق با مقتضیات محلی و بومی و با در نظر گرفتن اصل تنوع تجارب دانشگاهی، انعطاف پذیری، انطب

هر دانشگاه و بویژه متغیر مهم آب و هوا، از الگوهای مختلفی پیروی کند. در این جهت تکیه بر بند 

قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر استقالل و خود مختاری اداری دانشگاهها نیز  94الف مادۀ 

 امکان این امر را میسّر ساخته است. 

ه بدلیل وجود تعطیالت مکرر و بعضاً طوالنی، زمان مفید آموزش در دانشگاهها در کشور ما متأسفان

گذارد. بهر تقدیر کسب اطالع از اندک است و این مطالعه تطبیقی بر وجود این مشکل صحّه می

های مختلف آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه وضعیت تقویم آموزشی کشورهای مختلف در قارّه

بندی مختصر این مطالعه، نکات مهم های جاری مغتنم است و در جمعایده گرفتن از نظامبه منظور 

 قابل تأکید به صورت مختصر ارائه خواهد شد. 

 

 اتريش

و به دو نیمسال  یابدسپتامبر پایان می 03سال تحصیلی در دانشگاهها در تاریخ اول اکتبر شروع و در تاریخ 

تاریخ اول اکتبر و ترم تابستانی )ترم بهاره( در تاریخ اول مارس شروع . ترم زمستانه در تقسیم می شود

توانند در تاریخ دیگری شروع ترم دوم را اعالم کنند. با شروع ترم تحصیلی شود.هرکدام از دانشگاهها میمی

هفتۀ آموزشی و در 49شوند. ترم زمستانی و ترم تابستانی هر یك حداقل کالسهای درس نیز شروع می

ماه به طول 0شوند. تعطیالت تابستانی بطور معمول هفتۀ آموزشی را شامل می 03وع مجم

های آموزشی تابستانی، گردشهای علمی ، سپتامبر( در تعطیالت بجز دورهآگوست ،انجامد)جوالیمی
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یان توان در آغاز و پاشود. امتحانات را میهای کارآموزی هیچ کالس دیگری تشکیل نمیدانشگاهی و دوره

توان به صورت استثناء در حین تعطیالت نیز امتحانات تعطیالت برگزار کرد و در صورت توافق داوطلبان می

 .را برگزار نمود

ترم و رشته هایی که به دور دوم  8اقتصادی و حقوقی حداقل ،اجتماعی،تحصیل در رشته های علوم انسانی 

ترم طول می  43فناوری و علوم مذهبی  ،عیترم و رشته های  علوم طبی 4تحصیالت راه می یابند 

پس از طی دوره  دوم ادامه می یابد و با نگارش  ،حداقل چهار ترم  ،کشد.تحصیالت در دوره دکترا معموال 

 خاتمه می یابد. (Rigorosumپایان نامه و کسب موفقیت در امتحان دکترا)

 

 دانمارك

 یم شده است:طبق قانون ، سال تحصیلی به دو نیم سال تحصیلی تقس

و ترم بهاری از فوریه تا ماه می یا ژوئن.ماههای ژانویه و ژوئن به برگزاری از  سپتامبر تا  دسامبر  ترم پاییزی

 امتحانات اختصاص داده شده است. 

دانشجویان یك هفته تعطیلی در ماه اکتبر، کریسمس وعیدپاک دارند .بعضی دوره ها دارای دو دوره ویژه 

 د .سالیانه می باشن

طبق قانون ، مدارک کارشناس درتمامی رشته های اصلی دانشگاهی )کار شناسی تکنولوژی ، علوم 

اجتماعی،علوم انسانی،کارشناسی علوم طبیعی وعلوم بهداشتی( پس از سه سال تحصیلی قابل ارائه وکسب 

ش ساله وجود می باشد.در رشته علوم انسانی ، یك دوره چهار ساله ویك دوه ویژه کارشنا سی ارشد ش

دارد.بیشتر دوره ها که منتج به کسب مدرک کارشناسی ارشد میگردند ، در طی پنج سال مقرر شده اند اما 

اکز دانشگاهی ربعضی دانشجویان این دوره را در بیش از پنج سال طی می نمایند.دوره های فوق از طریق م

ی گردد ، دانشجویان را برای تعدادی از دوره از مغکه با یك یا دو سال دوره مقدماتی علوم تحصیلی وپایه آ

آموزش فنی وحرفه های تحصیلی تکمیلی واجد شرایط می نماید.دوره های آموزش فنی تکمیلی به عنوان 

روس ر ودوره کار آموزی سازماندهی میگردند . آموزش اساسًا بصورت تئوری می باشد ودای مقدماتی مستم

ه ای که بیشتر بر روی درخواست وکاربرد تأکید شده است . تا ن وموضوعات فنی وحرفعمومی با عناوی

 تئوری مرتبط می باشد .
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 استراليا

اول در نیمۀ ماه فوریه  سال آموزشی استرالیا تا اندازه ای با سال ایاالت متحدۀ آمریکا متفاوت است . ترم

آغاز و در پایان ماه نوامبر به ماه جوالی  آغاز و در پایان ماه جون به اتمام می رسد .دومین ترم در نیمۀ

  . ترم تحصیلی است که در ماههای ژانویه ، می و سپتامبر است دارای سه  Bond اتمام می رسد . دانشگاه

متحدۀ آمریکا تداخل  خطوط زمانی برای آموزش در استرالیا نباید با دوره های معمولی آموزش در ایاالت

 .طول می انجامد به فوریه 28دسامبر تا 4نیز از  داشته باشد.تعطیالت دراز مدت 

 زمان تحصيل

4- Associated Diploma پوشش تحت گردد که می با کار ارائه همراه تحصیل از دو سال پس که 

 .( استTAFE) ای حرفه های دوره

2- Diploma نیز  دوره گردد این می با کار ارائه همراه همتوسط بعد از دیپلم تحصیل سال از سه پس که

 باشد. ( میTAFE) ای حرفه های دوره پوشش تحت

0- Bachelor متوسطه بعد ازدیپلم تحصیل و معموال چهار سال سال سه حداقل  . 

9- Post Graduate Certoficate (PGC) است )سیمستر( پس ازکارشناسی ترم یك . 

5- Post Graduate Diploma (PGD) است )سیمستر( پس از کارشناسی دو ترم . 

6- Bachelor Honours Degree باشد  می همتوسط بعد از دیپلم تحصیل سال5تا  سال 9 حداقل

 نمایند.  راشروع Ph.D توانند دورهمی Master عمقط گذراندن بدون دوره این اموختگان دانش

 

 تحصیل سال یك که دارد. بدینصورت Bachelor دوره مدت ولط به بستگی دوره این مدت ولط -7

 Bachelor ساله سه بعد از دوره وقت تمام تحصیل سال2و Bachelor چهار ساله بعد از دوره وقت تمام

 نجامد . ا می ولبط هم سال تا سه Master ( دورهها )شیالت از رشته در بعضی باشد البته می

8- Ph.Dاز رشته در یکی جدیدی موضوع تحقیق این یط است و الزم بوده معموال با تحقیق دوره . این 

 می درس بصورت کهQualyfing دوره یك از دانشگاهها گذراندن در بعضی گردد. البته ارائه علوم های



 5 

 باشد آغاز می می سال سه حداقلکه  تحقیق دوره و سپس است دکتری الزامی دوره شروع باشد برای

 گردد.

 

 اندونزي

سال تحصیلی دانشگاهها از اواسط جوالی تا اواسط ژوئن به طول می انجامد و این در حالیست که تا قبل از 

 سال تحصیلی بر ماههای ژانویه تا دسامبر مشتمل می گردید.4478سال 

ساله با الگوی هلندی به  5ور ارتقای اعتبار علمی دانشگاه ها نظام  آموزشی میالدی به  منظ 4483در دهه 

از نظام ترمی یا نیمسال پیروی  ،ساله واحدی با الگوی ایاالت متحده  تبدیل شد. امروزه دانشگاه ها 9نظام 

تحصیلی  شروع سال ،می کنند . غالب آنها دو نیمسال تحصیلی در سال دارند. در اغلب این مراکز آموزشی 

از ماه سپتامبر است. در برخی از دانشگاه ها )مانند دانشگاه اندونزی در جاکارتا( آغاز سال تحصیلی در ماه 

( در ماه  ژوئیه است. بالطبع Jamberشروع ترم در بعضی دیگر از آنها )دانشگاه جمبر در شهر جمبر  ،اوت

د.چنان که سال تحصیلی در دانشگاه حسن الدین پایان سال تحصیلی نیز در آنها قدری با یکدیگر تفاوت دار

(Hasanuddin( در شهر پاندانگ )Pandang از ماه سپتامبر تا فوریه است.همچنین در دانشگاه آنداالس )

(Andalas )، سال تحصیلی در ماه  ژانویه آغاز می شود و در نوامبر پایان می یابد 

 زمان تحصيل

ی چهارسال و نیم آموزش کامل دانشگاهی ،ارائه ( طS1مدرک کارشناسی):  مقطع کارشناسی

 شش ترم اضافی نیز یا واحد درسی رابگذرانند،البته در رشته داروسازی دو 499شود.دانشجویان باید می

 .الزم است

 شود.سال تحصیل وتحقیق ارائه می2این مقطع طی: ارشدمقطع کارشناسی

 امی  است.التحصیل شدن الزواحددرسی برای فارغ03-63گذراندن

انجامد.دربرخی موارد دانشجویان بعدازاتمام دوره سال بطول می9تا0این دوره:  مقطع دکتری

 یابند.هتوانند بدون وقفه به مقطع دکترا راارشد میکارشناسی
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 سوئد

هفته ای  23 تحصیلی نیمسال  2  است که به هفته آموزشی 93شامل سال دانشگاهی درکشور سوئد 

)ترم پاییزه  از اواسط یا اواخر اگوست تا اواسط ژانویه وترم بهاره از اواسط ژانویه تا ابتدای  تقسیم می شود:

 .ژوئن( 

آموزشی  شودکه طی آن هرواحد ترم آموزشی قبل ازفراغت ازتحصیل به عنوان نظام واحدی سنجیده می

 برنامه آموزشی گردد. درطول تعطیالت کریسمس معموالًمعادل یك هفته تحصیل تمام وقت محسوب می

از  .گرددهای تعطیلی نیز بخشی ازترم تحصیلی محاسبه میهفته است کهگردد و این درحالیارائه نمی

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودترین مدارک آموزش عمومی نیز میجمله مهم

دوره  43و دوره ویژه موضوعات اصلی 63دوره مشتمل بر 423مدرک کارشناسی: پس از تکمیل حداقل

 .گردداعطا می ویژه ارائه تز تحقیقاتی

موضوعات اصلی  دوره ویژه 83دوره آموزش مشتمل بر 463مدرک کارشناسی ارشد: پس از گذراندن حداقل

 .گردداعطا می دوره ویژه ارائه یك تز یا دو تز تحقیقاتی 23و

 0معادل  ( موزشیواحد آ 423واحد با یك جهت گیری تخصصی به میزان حداقل  93گذراندن حداقل

واحد آموزش الزامی است 43قالب سال آموزش تمام وقت ( الزامی است. عاله بر این ارائه مقاله تخصصی در

عالی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری در  .الزم به ذکر است که مدارک تخصصی مقاطع باالتر آموزش

 گرددالتحصیالن اعطا می واحد آموزشی به فارغ 63-223صورت گذراندن 

 

 سوئيس

سال تحصیلی دانشگاه از دو نیمسال)نیمسال زمستانی از میانه اکتبر تا آغاز مارس و نیمسال تابستانی 

ازمیانه آوریل تا میانه ژوئیه( تشکیل میشود.تقریباً درتمامی دانشگاهها دوره ها از اواسط اکتبر آغازمیشوند. 

امتحانات به اشکال مختلف در دانشگاه ها ی است.دربرخی دانشکده ها آغاز دوره ها در نیمسال تابستان

برگزار می شود: برخی از آنها به صورت ساالنه  و برخی به صورت دو یا سه مرحله ای و گاه نیز به صورت 

 می شود. واحدی انجام



 7 

 زمان تحصيل

یابد، مرحله نخست تحصیالت دراز مدت عمدتاً به تحصیالتی متنوع اختصاص می : کاردانی یا فوق دیپلم 

نیمسال در دانشکده ی  9نیم سال مدرک کاردانی یا فوق دیپلم ارائه میکنند و9برخی از دانشگاهها پس از

 علوم دانشگاه زوریخ به مدرک فوق دیپلم منتهی میگردد.

مرحله دوم به تحصیالت عمیق تر وغالباً کمی تخصصی تر اختصاص مییابد. پس از طی : مقطع کارشناسی 

رجه لیسانس درهنر وحقوق وعلوم اعطا میشود.برای اخذ کارشناسی در رشته مهندسی به نیمسال دیگر د 9

 ترم دیگرنیازاست.5

نیمسال  42-43ترم ضرورت دارداما در دندانپزشکی ، داروسازی ودام پزشکی کال 42درپزشکی درمجموع 

 الزامی است.

ال طول می کشد.دررشته های س 9-2سال ودر مهندسی بین  5تا 2درعلوم درجه دکتری  :مقطع دکتری 

 9سال ودر موسسات فرانسوی زبان  تا  4-0حقوق، اقتصاد وعلوم اجتماعی، دکترا در موسسات آلمانی زبان 

 سال به طول می انجامد.

 

 ايرلند

 .رسدبه اتمام می در پایان ماه  می پس از برگزاری امتحانات سال تحصیلی در اوایل ماه اکتبر آغاز شده و

های اتخاذ گردد. بر اساس دورهبندی و سازماندهی میتقسیم  لی در کشور ایرلند به سه ترمسال تحصی

آید این در حالی است که آزمون کنفرانسها و شده، آزمونها در ماه می، ژوئن یا سپتامبر به عمل می

 پذیرد.صورت میکارگاهها )دروس عملی( معمواًل بین ماه اکتبر و ماه می 

 زمان تحصيل

شود که ممکن ترین مرحله آموزش عالی به درجه کارشناسی ختم میعمده:  یه اول : مقطع کارشناسیپا

ای نیز محسوب گردد. دوره تحصیلی مذکور معمواًل سه تا چهار سال است در برخی موارد یك مدرک حرفه

افتخاری ویا بشکل ، یك درجه انجامد. این رتبه دانشگاهی ممکن است در قالب یك رتبه عمومیطول میبه

های معماری و دانشجویان پایان دوره اعطا گردد. . مقطع کارشناسی رشتهدرجه ویژه کارشناسی به

 انجامد.سال بطول می 6 سال و رشتۀ پزشکی 5-6 سال، رشتۀ دندانپزشکی 5دامپزشکی 
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ساله و از طریق کار  0ارشد پس از گذراندن آموزش . مدرک علمی کارشناسی: پایه دوم : کارشناسی ارشد

 گردد.التحصیالن اعطاء میاین دو به فارغای، تحقیقی و یا ترکیبی از دوره

گذراندن دوسال تحصیلی عالوه بر دوره کارشناسی  ارشد جهت دریافت درجه :  پایه سوم : مقطع دکتری

 الزامی است.  PHD)دکتری )

ز گذراندن حداقل پنج سال تحصیلی و دریافت درجه فوق دکتری پس ا : پایه چهارم : مقطع فوق دکتری

 گردد.درجه دکتری و به دنبال ارائه یك اثر بدیع مطالعاتی به دانشجویان موفق اعطا می

 

 برزيل

 روز کاری بجز دوره های امتحان است 233معموال در همه مقاطع 

 شروع کالسها : ماه مارس 

 پایان کالسها : ماه دسامبر 

 فوریه 28دسامبر تا  45: از  بیشترین زمان تعطیالت

 

 بلژيك

 : جامعه هلندی)فلمیش زبان( بلژیك

سال تحصیلی مؤسسات آموزش عالی ایالت فالندر از اواسط ماه سپتامبر واوایل ماه اکتبر آغاز و در ماه ژوئن 

و ساعت  4533دور دوم امتحانات در ماه سپتامبر برگزار می شود . سال تحصیلی حد اقل خاتمه می یابد.

 ساعت می باشد. 4833حد اکثر 

 : جامعه فرانسه زبان بلژیك

سپتامبر واوایل ماه اکتبر 45ازکه  هفته تحصیلی بوده03سال تحصیلی موسسات آموزش عالی متشکل از

 و در دو ترم برگزار می شود. و اواخر ژوئن یا نیمه اول ژوئیه خاتمه می یابد آغازمی شود

 : جامعه آلمانی زبان بلژیك

سپتامبر واول ماه اکتبر آغاز 45تحصیلی موسسسات آموزش عالی ایاالت آلمانی زبان کشور بلژیك ازسال 

 شده ومجموعاً سی هفته به طول می انجامد.
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 پرتغال

هیچ تاریخ شخصی درسطح ملی برای آغاز سال تحصیلی موسسات آموزش عالی وجود ندارد زیرا هیأت 

 04اکتبر آغاز شده ودر 45د است.با این همه این سال معموالً ازامنای هر دانشگاه مسئول تدوین تقویم خو

کالس ها به صورت ساالنه ، ترمی )دو ترم دریك  سال دانشگاهی ( و یا ترکیبی از این ژوئیه پایان می یابد.

امتحانات )در رشته های ترمی( در پایان هر ترم و )در برنامه های  ساالنه( در پایان هر سال  .دو می باشد

هفته درهرنیم سال طول می کشد ودانشجویان به  46تا  45سال تحصیلی معمواًل رگزار می گردد. ب

 ساعت در هفته کالس دارند. 02تا  25طورمتوسط 

 

 تركيه 

 فوریه  از اکتبر تا ترم پاییز دانشگاهها و کالج ها معموالً سال تحصیلی را به دو نیمسال تقسیم می کنند که 

البته آغاز و پایان ترم ها در دانشگاه های مختلف ، متفاوت است.  .تا ژوئیه ادامه دارد ه از فوری ترم بهارو 

اول را در ماه های سپتامبر و نوامبر آغاز می کنند. در برخی دانشگاه ها نیز برخی دانشگاه ها نیمسال 

 تا اوت وجود دارد.نیمسال دوم در ماه می یا ژوئن به پایان می رسد.یك نیمسال اختیاری نیز از ژوئیه 

 

 چين

سال تحصیلی در موسسات آموزش عالی تمام وقت به دو نیمسال )ترم( تقسیم می شود البته برخی از 

دانشگاه ها سه نیمسال تحصیلی دارند . نیمسال اول از اوایل سپتامبر و نیمسال دوم از اواسط فوریه آغاز 

و دانشجویان پنج روز در هفته به کالس می  می شود . هر نیمسال بیست هفته آموزش را شامل می شود

اوت ادامه دارد . دانشگاه های چین عالوه بر تعطیالت تابستانی و  04روند.تعطیالت آموزشی از اول ژوئیه تا 

، زمستانی ، روز اول سال نو و سه روزنیز در روز جهانی کار و روز ملی تعطیل هستند.در طول نیمسال 

  .تعطیالت دیگری وجود ندارد
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 زمان تحصيل

حداقل زمان الزم جهت اتمام این دوره سه سال می باشد.دانش آموزانی که به اتمام :  مقطع آموزش کاردانی

سال مائل آیند می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی به این  2مقطع تکمیلی متوسطه ظرف مدت زمان 

 زار می گردد. مقطع وارد شوند که توسط مؤسسات تخصصی و پلی تکنیك برگ

ساله آموزشی برای دانشجویان در  9مقطع کارشناسی مشتمل بر یك دوره :  مقطع آموزش کارشناسی

دانشگاه ها یا دانشکده ها می باشد و این در حالی است که مدت زمان تحصیل در دانشکده های پزشکی و 

ه به اتمام مقطع تکمیلی ساله می باشد..آندسته از دانش آموزانی ک 5برخی از مؤسسات پلی تکنیك 

 سال نائل آیند می توانند پس از قبولی در آزمون ورودی در این دوره ادامه تحصیل دهند.  0متوسطه طی 

دانشجویان میتوانند پس از گذراندن دو ونیم تا سه سال تحصیلی مدرک :  مقطع آموزشی کارشناسی ارشد

مل کار عملی، نوشتن ودفاع از پایان نامه / تز می کارشناسی ارشد دریافت دارند.دوره کارشناسی ارشد شا

 باشد. عمده دانشجویانی که از مدرک کارشناسی برخوردار می باشند در این مقطع پذیرفته می شوند. 

 دانشنامه دکتری حداقل ظرف مدت زمان سه سال تکمیل می گردد..:  مقطع آموزشی دکتری

 

 روسيه

آغاز شده و تا ماه ژوئن  به طول می انجامد.بیشترین تعطیالت سال تحصیلی دانشگاهی از ماه سپتامبر 

مراکز دانشگاهی از یکم ماه جوالی تا سی ام ماه آگوست  است.زبان آموزشی  مراکز دانشگاهی نیز روسی  و 

 گاها انگلیسی است.

 مـقـاطع مختلف این سیستم برای رشته های مختلف تحصیلی به شرح ذیل میباشد :طول دوره 

 )معادل کاردانی( است.  "غیر تکمیلی"ساله که  حاصل آن مدرک  2اول : دوره آموزشیمقطع 

مقطع دوم : طی این مقطع دانشجویان آموزشهـای پـایـه ای را در علوم ، تکنولوژی علوم انسانی و هـنـر 

( B.Scسال و مدرک پـایـانی آن کارشناسی )9طـی نموده و مهارتهـای حرفـه ای کسب میکنند.طول دوره

 میباشد.
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سال 5مقطع سوم : در این مقطع متخصصانی با مهارتها و شایستگیهای بـاال آموزش می بینند.طـول دوره 

وحاصل آن مدرکی با عنوان دیپلم تخصصی است که در رشته های مهندسی تحت عنوان کارشناسی 

 مهندسی اطالق می گردد. 

 میباشد.  M.Scرشناسی ارشد سال وحاصل آن مدرک کا6مقطع چهارم : طول این دوره 

 

 نروژ

سال تحصیلی برای دانشگاه ها ، کالج های دانشگاهی و کالج های غیر دانشگاهی به صورت دو ترم برگزار 

واحد می باشد و یك  43می شود. دوره ها به صورت ترمی اندازه گیری می شود. یك ترم در اصل معادل 

اه ژوئن به های دانشگاهی از ماه آگوست آغاز شده و تا مشروع کالسواحد است.  23سال دانشگاهی معادل 

 است. وستگآ45ژوئن تا 45یالت رسمی طی عططول می انجامد.دورۀ ت

 

 نيوزلند

سال تحصیلی درنیوزیلند تفاوت اندکی با سال تحصیلی درایاالت متحده دارد.ترم اول تحصیلی در اواسط یا 

نیزدر جوالی شروع میشود ودرنوامبرخاتمه  2می یابد.ترماواخر فوریه شروع می شود و واسط ژوئن پایان 

ترم تحصیلی است که به ترتیب در 0(دارایWellingtonدرشهر ولینگتون )Victoriaمییابد.دانشگاه 

فوریه،جوالی ونوامبرشروع میشوند.زمان های تحصیل درنیوزیلند تفاوتی با دورۀ عادی تحصیل درایاالت 

واخر فوریه یا اوایل مارس شروع شده و تا نوامبر ادامه دارد.تعطیالت تابستانی متحده ندارد. سال تحصیلی ازا

از سیستم دو نیمسال  Canterburyهم از اواسط نوامبر تا اواسط فوریه است.کلیه دانشگاهها بجز دانشگاه 

مسال اول تحصیلی تبعیت می کنند و برنامه های خود را در دو ترم ) نیمسال تحصیلی ( ارائه می نمایند.نی

هفتۀ آموزشی است و در پایان کالسها امتحانات نهایی برگزار می شوند و بعد از یك تعطیلی 42 –40شامل 

هفته 42-40کوتاه مدت که از اوائل ژوئن تا اوایل جوالی است ترم دوم تحصیلی شروع می شود که آن هم 

به دو بخش تقسیم می شود و بین طول می کشد.در پایان هم امتحانات برگزار می شوند.هر نیمسال خود 

ترم تحصیلی است  9دارای  Canterburyهر نیم ترم هم استراحت یك یا دو هفته ای وجود دارد.دانشگاه

هفته هم تعطیالت بین ترمها وجوددارد.کلیه دانشجویان دارای 2 – 0هفته دورۀ امتحانات در ژوئن و0که 
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طوح پیشرفته کار تحقیقاتی و مطالعاتی خود را در همۀ دوره هایی برای تعطیالت هستند ولی دانشجویان س

 طول سال ادامه می دهند.

 

 هلند

اوت خاتمه  04و در هفته تشکیل شده که ازهفته اول ماه سپتامبر آغازمی شود  92هر سال آکادمیك از 

در ژوئیه به پایان می رسد.تحصیل  04می یابد.در مدارس عالی حرفه ای سال تحصیلی اول اوت آغاز و

دانشگاه آمستردام دو نیمسال است:نیمسال پاییزی از سپتامبر تا دسامبر و نیمسال بهاری از اوایل ژانویه تا 

 نیمه ماه می .

 

 هند

سال تحصیلی دانشگاهی هرساله در ماه جوالی)تیر ماه( آغاز شده و تا اواخر آوریل )فروردین ماه( به طول 

یانه بوده و طی سال تحصیلی دو تعطیلی مهم یکی به مدت می انجامد. نظام تحصیلی هند به صورت سال

هفته ای در دیماه وجود دارد.کلیه دروس آموزشی به زبان انگلیسی ارائه  4سه هفته در مهر ماه و تعطیلی

ماه پس از ورود به کشور هند در آزمون سنجش زبان شرکت  2می گردد. دانشجویان خارجی می باید 

امتحان ورودی نبوده بلکه آن دسته از افرادی که به قبولی در این آزمون) احراز  کنند. این آزمون به منزله

 ماهه حضور یابند.4نمره( نایل نیایند می باید در دوره تقویتی  53%

 

 يونان

آگوست سال پایان مییابد.هرسال دانشگاهی ازدو  04سال تحصیلی دانشگاهی از اول سپتامبر آغاز شده ودر

 ردد .نیم سال تشکیل می گ

 

 آلمان

به دو ترم تقسیم می شود. ترم تحصیلی در دانشگاه ها از آوریل آغاز و در سپتامبر  سال تحصیلی دانشگاهی

 آگوستاز ماه مارس آغاز و در ماه   (Fachhochschuleخاتمه می یابد ولی در مدارس عالی تخصصی )



 40 

می باشد و در مدارس عالی تخصصی از به پایان می رسد.ترم زمستانی در دانشگاه ها از اکتبر تا مارس 

سپتامبر تا فوریه می باشد.اغلب این امکان برای دانشجویان وجود دارد که تحصیالت خود را در ترم 

 زمستانی یا تابستانی، به دلخواه آغاز نمایند. 

 

 اسپانيا

بد. سال تحصیلی در در اولین هفته ماه اکتبر آغاز و در اولین هفته از ماه ژوئن خاتمه می یا سال تحصیلی

 ساعت کالس در هفته است که برخی از جلسات آن به کارهای عملی اختصاص دارد. 03تا  23بر گیرنده 

روزه  را در بر می گیرد. تمامی دانشجویان می توانند برای  223سال تحصیلی قانونی یك دوره آموزشی 

 شرکت کنند. بار در امتحان 6تا  9دریافت مدرک قبولی در مواد تحصیلی خود 

ساعت درسی را در بر می گیرد.طول دوره  483-273دوره  کارشناسی ، بیش از سه سال طول می کشد و 

 ساعت درسی را در بر می گیرد . 423-253کارشناسی ارشد، دو سال است و 

حداکثر زمان معین و مجاز جهت گذراندن سطوح و درجات تحصیلی را شورای اجتماعی دانشگاهها تعیین 

ماه است که در غالب دو دوره سازماندهی می شود:دوره نخست  02کند. طول دوره دکتری حداقل می

 ماه طول می کشد. 42ماه و دوره دوم که دوره پژوهشی است  23حداقل 

 

 ايتاليا

ته . با این همه برخی از دانشکده ها ، به ویژه در رشباشد می ایتالیا سالیانه در دانشگاههای تحصیلی امنظ

 های پزشکی علمی و فناوری نظام ثلثی را برگزیده اند.

 04سال تحصیلی دانشگاهی در ایتالیا، که شامل کلیه دوره ها می گردد، در اول نوامبر آغاز می شود و د ر

اکتبر سال بعد خاتمه می یابد. بعالوه ، نظام آموزشی از انعطاف باالیی برخوردار است چرا که برنامه های 

ت واحدی ارائه می شود به نحوی که دانشجو میتواند چندین بار در امتحان یك درس شرکت درسی بصور

 کند، حتی اگر به منظور کسب یك نمره بیشتر باشد.
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 زمان تحصيل

4-Diploma Universitario DU بعد از دیپلم سال 0و حداکثر  2 حداقل دوره این مدت ول: ط 

 همراه به موزانآ شود. دانش می در ایتالیا نامیده دانشگاهی تحصیالت اول حسط باشد که می دبیرستان

مورد  های در حرفه دوره بعد از پایان شوند که می مادهآنمایند و  می شرکت موزیآکار های در دوره درس

ذکر  با گرایش .... که Diplomato in مدرک اموختگان دانش به دوره شوند. در پایان ر در بازار مشغولنظ

 تحصیلی در رشتهLaurea دوره دوم توانند وارد سال می مدرک نوع این شود. دارندگان ا میشود اعط می

 خود شوند. 

2-Diploma di Laurea DL رشته شامل که است سال 9 حداقل دوره در این تحصیلی مدت ول: ط 

 و مهندسی فنی های رشته به مربوط ساله 5 های دوره استپایه علوم های دوره و بعضی نیانسا علوم های

 . است سال 6 مدت نیز به پزشکی های باشد و دوره می و یا کشاورزی

0-Diploma diSpecializzazione DS بعد از مقطع دوره : این Laurea ورود  گردد و شرط اغاز می

و حداکثر  2 حداقل تحصیلی مدت ولباشد. ط می ورودی در امتحانات و قبولی Laurea مدرک دارا بودن

کامال  است مشخص دوره از اسم ور کهگردد همانط می ارائه و تحقیق درس صورت و به است سال 5

 سوم حنماید. سط می دفاع تحقیقاتی هدانشجو از رسال باشد. در پایان ر میمورد نظ تخصصی مباحث

 باشد.  می تحقیقاتی ها و برنامه دوره این در ایتالیا شامل دانشگاهی تحصیالت

9-Dottorato di Ricerca عبعد از مقط نامند که دکترا می تحقیقاتی را برنامه دوره : این Laurea 

 عنوان را به 0بند  تخصصی های شود دوره می خواسته لباز داوط تغییر رشته گردد و یا در صورت ز میغاآ

 است و الزم است همراه و منحصرا با تحقیق بوده سال 0 حداقل تحصیلی مدت ولنیاز بگذراند. ط پیش

  گردد. هارائ جدیدی یا موضوع کشف مجهولی تحقیق این یط

 

 ايسلند

سال تحصیلی دانشگاهی در ایسلند به دو ترم پاییزه و بهاره تقسیم می شود .آموزش هایی که منجر به اخذ 

مدرک می شود ، سه تا شش سال بطول می انجامد . در اغلب موسسات تحصیالت به صورت واحدی 
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(Nomseiningar سازماندهی شده است . هر )تمام وقت محسوب می شود واحد یك سال دانشگاهی  03

 ساعت( کالس تمام وقت به حساب می آید.    53)یك واحد معادل تقریبا یك هفته )

 

 انگلستان

 03واحدی پیروی میکند. سال تحصیلی از اول سپتامبر آغاز و تا  -آموزش عالی انگلستان از نظام نیمسالی

 آگوست سال بعد ادامه می یابد. 

ترمی را منعکس می نماید و این در  0لستان از نظر سنتی سیستم آموزشی ساختار نظام آموزش عالی انگ

 نیمسال تحصیلی تبعیت می نمایند. 2حالی است که اغلب مؤسسات آموزش عالی از سیستم 

 هفته ای در کریسمس و عید پاک برخوردارند. 0-5دانشجویان از تعطیالت 

سال به طول می انجامد. این درحالی است  0 مقطع آموزش کارشناسی در کشور انگلستان به طور معمول

ساله در یك که در برخی از رشته های آموزشی نظیر زبان های خارجی گذراندن دوره آموزشی تکمیلی 

 2کشور مبدأ الزامی است. تعداد کمی از مؤسسات آموزش عالی انگلستان نیز به ارائه آموزش های فشرده 

این تفاوت که دانش جویان دوره های جهشی از تعطیالت کمتری ساله کارشناسی مبادرت می نمایند. با 

نسبت به دوره های آموزش معمول برخوردار می باشند. آموزش در مقطع آموزش کارشناسی به احراز درجه 

( منتهی می گردد. شرایط حضور و BSc( و کارشناسی علوم تجربی)BAعلمی کارشناسی علوم انسانی)

آموزشی عالی، بنا بر ماهیت دوره متفاوت است. گذراندن مقطع آموزشی  طول دوره های آموزشی مقاطع

 ساله منتهی می گردد.4کارشناسی ارشد نیز به حداقل دوره آموزش تمام وقت 

 

 چكجمهوري 

سال تحصیلی دانشگاهی به دو ترم تقسیم می شود. آموزش به صورت شرکت در کالس های اصلی، گروه 

انجام می گیرد. امتحانات به صورت شفاهی و کتبی برگزار می شود و  های کاری کوچك و کارهای عملی

 نظام واحدی در این کشور بسیار شایع است.
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 فنالند

سال تحصیلی به دو نیمسال تقسیم می شوند :ترم پاییزی که از سپتامبر تا دسامبر به طول می انجامد و 

.تعطیالت طوالنی دانشگاهی نیز از اول ژوئن ی یابدترم بهاری که از اواسط ژانویه آغاز و در ماه می خاتمه م

 آگوست به طول می انجامد. 04تا 

 زمان تحصيل

 مقطع کارشناسی 

سال به طول می  0واحد درسی بوده و دست کم423پایین ترین درجه دانشگاهی مستلزم گذراندن حداقل

 پایان نامه می باشد. انجامد.این درجه شامل واحدهای پایه و مبانی در رشته های اصلی و ارائه

 مقطع کارشناسی ارشد 

واحد درسی یا درجه دانشگاهی مقدماتی ومتعاقب 463این درجه دانشگاهی مستلزم گذراندن حداقل

سال بعد ازاخذ درجه مقدماتی عالی به طول 2سال تمام وقت یا5واحد درسی است که دست کم93-63آن

 پیشرفته را گذرانده و مهیای ارائه پایان نامه می شوند. می انجامد.دراین مقطع دانشجویان واحد مطالعاتی 

 مقطع دکتری

می توانند به دوره های   Maister / Magisterطی این مقطع، دانشجویان پس ازگذراندن دوره های

دکتری وارد شوند. در اغلب رشته ها، پیش از دکتری یك درجه پیش دکتری را می توان اخذ نمود که 

و سال تحصیل تمام وقت پس از درجه عالی دانشگاهی به طول می انجامد.تحصیالت در معموالً در حدود د

سال تمام وقت به طول انجامیده و شامل مطالعات نظری و ارائه رساله دکتری است که باید  9مقطع دکتری

رد. در انظار عموم از آن دفاع کند. در رشته های پزشکی و دندانپزشکی سه درجه تخصصی تکمیلی وجود دا

سال یه طول می انجامد که متعاقب یك درجه عالی دانشگاهی همراه با کار  8تا  0دوره های این مدارج 

 عملی بیشتر به دانشجویان ارائه می گردد.
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 جنوبي  كره

 سال تحصیلی دانشگاهی از ماه مارس آغاز شده و تا ماه دسامبربه طول می انجامد.

 زمان تحصيل

ارشناسی به آندسته از افرادی اعطا می گردد که برنامه های کوتاه مدت را پس مدرک ک : مقطع کارشناسی

واحد می باشند.این  453تا  493از چهار سال به پایان برسانند.طی این مقطع دانشجویان ملزم به گذراندن 

واحد گذرانده 483ساله بطول می انجامد و دانشجویان باید  6در حالیست که دررشته  پزشکی مطالعات

باشند.در مهندسی داوطلبان مدرک کارشناسی در رشتۀ مربوطه ، افرادی که یك برنامۀ دانشکدۀ دو ساله را 

گذرانده باشند و بیش از دو سال تجربۀ کاری داشته باشند و داوطلبان مدرک دو سالۀ دانشکده ای )مدرک 

ستند.عالوه بر فوق دیپلم( برای درخواست امتحان کارشناسی مهندسی درجۀ یك صالحیت دار ه

 این،داوطلبان باید امتحانهای تئوری و عملی را با موفقیت بگذرانند . 

دو یا سه سال مطالعۀ بیشتر پس از مدرک کارشناسی در یك رشته الزم است تا :  مقطع کارشناسی ارشد

سانی یك مدرک فوق کارشناسی حاصل شود.دانشجویان نیز ملزم به گذراندن پایان نامه هستند.درپزشکی ک

که تمامی نیازهای دانشکدۀ پزشکی را برآورده کرده باشند ملزم به شرکت درامتحان ملی می باشند.افرادی 

که مایل به تخصص گرفتن هستند بایدتجربۀ بالینی داشته ودریك بیمارستان آموزش ببینند. دورۀ انترنی 

 یك سال بطول می انجامد و دورۀ رزیدنتی چهار سال. 

داوطلبان باید امتحانی که بیمارستان برای آنها مشخص نموده است را با موفقیت در مورد انترنی 

بگذرانند.طبق قانون فارغ التحصیالنی که می خواهند قاضی شوند یا مدعی العموم و یا حقوق دان باید 

مراکز سال در2امتحان ملی ادارۀ دادگستری را بگذرانند.افرادیکه این امتحان را با موفقیت بگذرانند باید

 آموزشی قضایی پیش ازشروع به کار قضاوت آموزش ببینند. 

سال کارپس ازدورۀ کارشناسی ارشداعطاء میشود.داوطلبان 0مدرک دکتری پس ازحداقل:  مقطع دکتری

 ملزم به ارائه رسالۀ دکتری و شرکت در آزمون شفاهی میباشند.
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 لهستان

اول اکتبر آغاز می شود و در روز سی ام سپتامبر سال سال تحصیلی دانشگاهی در لهستان ، به طور معمول 

بعد خاتمه می یابد . سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می شود : ترم زمستانی که از اکتبر شروع می شود و 

در پایان ژانویه خاتمه می یابد و ترم تابستانی که از ابتدای ماه  مارس شروع  می شود و در پایان ماه می 

در پایان هر ترم زمانی برای برگزاری امتحانات در نظر گرفته شده است.دانشجویانی که در  خاتمه می یابد.

امتحانات پایان ترم پذیرفته نمی شوند، باید خود را در طی تعطیالت زمستانی یا تابستانی ، برای گذراندن 

 امتحانات جدید آماده کنند.

 مبر به طول می انجامد.سپتا 03.بیشترین تعطیالت دانشگاهی از یکم جوالی تا 

 مالزي

با توجه به وضعیت مناسب آب و هوا در کشور مالزی , امکان تحصیل در کلیه ماههای سال فراهم بوده و 

 ترم تحصیلی در سال به شرح ذیل مبادرت می نمایند : 0دانشگاه های کشور به ارائه 

 عملکرد                 

 
 مدت تقویم آموزشی

 •بین ترمی استراحت •ترم اول 

 تعطیالت ترم اول•امتحانات 

May-22September6 

24 June-30 June 

19 August-1 September 2 

September-22 September 

1Weeks 

2weeks 

 

3weeks 

تعطیالت ترم  •امتحانات  •ترم دوم 

 دوم

September-15 December 

18 November-24 

November 25 November-

15 December 

1weeks 

3weeks 

 •استراحت بین ترمی •ترم سوم 

 تعطیالت ترم سوم •امتحانات 

46December-4 May 3 

February-9 February 31 

March-13 April 14 April-4 

May 

 

 & April 29 April-5 May 3 ثبت نام دوره جدید روز ثبت نام

4 May 28&27 

2days1week2days 
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 ان تحصيلزم

 در کالجها و پلی تحصیل دو سال Certificateو  سال سه Diploma مدارک به منتهی که هایی دوره -4

گردد.  می Diploma مدرک به منتهی دانشگاهی که ساله سه های دوره گردد. همچنین تکنیکها می

 مدرک دارای که گردد. افرادی ( اخذ میCreditواحد ) 433تا  43 معموال با گذراندن مدارک اینگونه

Diploma  وCertificate توانند وارد دانشگاهها شوند.  تکنیکها باشند می از کالجها و پلی 

2- Bachelor واحد  483تا  453 معموال با گذراندن مدرک .اینوقت تمام تحصیل یا چهار سال سه

(Creditاخذ می ) نیست یکسان مختلف تعداد واحدها در دانشگاههای گردد که می گردد. یادآوری .

خود  Honoursگردد، و مدرک می تقسیم Ordinaryو  Honours دو نوع به Bachelor دوره مدرک

 شود.  می تقسیم Third( و and 2) First  ،Secondچهار نوع به

در  Diplomaهای دوره پس از گذراندن ( نیزPGD) Post Graduate Diploma اخذ مدرک -0

 باشد.  می ساله 2 دوره ا ین Certificate دارا بودن و در صورت میسر است یکسال مدت به کشور مالزی

9-Master مدرک دارا بودن گیرد بلکه نمی صورت امتحانی دوره این ورود به جهت Bachelor  با حداقل

 به شرح ذیل ارائه دو صورت فوق به . دورهاست الزامی علمی ( و معرفهای1) Honourse Secind معدل

 گردد : می

 (Taught Course and Research) و تحقیق درس -الف

 ( مشتمل Creditواحد) 03 از گذراندن نخستین دانشجو پس ( در حالتBy Research.) با تحقیق -ب

 گردند.  می Master مدرک دریافت به موفق تیتحقیقا واحد پروژه 43

واحد درسی ارائه  03در قالب تحقیقاتی و تنها پروژه وجود نداشته درس کالسBy Research در حالت

 باشند.می مدرک دریافت خود و تحقیقاتی دانشجویان ملزم به دفاع از رساله می گردد.در هر دو حالت

5-Ph.D  دوره بسیار باالی برخوردار از معدل دوره این به. جهت ورود Master نیز  دوره .این است الزامی

 43گردد. دانشجویان ملزم به گذراندن حدود برگزار می Master در مشابه مقطع که دو صورت به

 به واحد متعلق  63Taught Course and Research ( درسی می باشند. در حالتCreditواحد)

 پروژه واحد بصورت 43 کلیه By Research و در حالت تحقیقاتی پروژه واحد به 03و  است دروس

 آید. اجرا در می مرحله به تحقیقاتی
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 مكزيك

 ها: از آگوست تا ژوئن   شروع کالس

 مدت تعطیالت: از جوالی تا پنجم آگوست

 زمان تحصيل

جویان باید در امتحان ورودی شرکت ارشناسی است و دانشاولین مرحله مقطع ک:  مقطع کارشناسی

های تخصصی )مهندسی، دندانپزشکی، معماری( نمایند. مدت این دوره چهار سال و برای بعضی از رشته

سال به طول 2های فنیجامد.دوره آموزش دانشگاهآنپنج سال و برای رشته پزشکی شش سال به طول می

جو در تمام دروس، مشارکت در خدمات اجتماعی و تحصیلی موفقیت دانشانجامد و برای کسب مدرک  می

 باشد. هفته ضروری می 45تا 40های تولیدی کارآموزی در بخش

جو باید دوره کارشناسی را دومین مرحله مقطع کارشناسی ارشد است و هر دانش:  مقطع کارشناسی ارشد

 سال است. به پایان رسانده باشد و مدت تحصیل در این دوره دو

جویان این دوره باید مدرک کارشناسی و سومین مرحله مقطع دکترا است و دانش:  مقطع دکتری

 .جامد آنکارشناسی ارشد داشته باشند.این دوره سه سال به طول می

 

 استوني

در موسسات آموزش عالی به دو نیم ترم تقسیم می شود که عبارتند از : ترم دانشگاهی  سال تحصیلی

سپتامبر آغاز می شود و ترم دوم در پانزده  روز اول ماه ژوئن  ی و ترم بهاره  ، ترم پاییزی  در ماه پاییز

خاتمه می یابد.به طور معمول ، سال تحصیلی به چهل هفته درسی تقسیم می شود و شامل برگزاری 

 د.کنفرانس، تشکیل گروه های کوچك کاری ، انجام کارهای عملی و دوره امتحانات می باش

( انتخاب می شوند. یك واحد درسی شامل چهل ساعت درس)یك ainepunktدرس ها به روش واحدی)

. سال اسمی دانشگاهی هفته( است که بر حسب نحوه مختلف پیش بینی شده توسط دانشجو انجام می شود

 واحد است. 93شامل 
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 اسلووني

خاتمه می یابد و به دو ترم زمستانی و  سال تحصیلی دانشگاهی از اول اکتبر آغاز و در سی ام سپتامبر

 هفته به طول می انجامد 45تقسیم می شود که هر ترم  تابستانی

 

 اسلوواكي

سال تحصیلی از اول سپتامبر شروع می شود و تا سی ام ژوئن ادامه دارد و به دو نیمسال تقسیم می شود 

 هفته کار علمی تشکیل یافته است. 04که از 

 

 اوكراين

در دانشگاه ها از دو نیمسال تشکیل شده و بین دو نیمسال ، دانشگاه دو هفته تعطیل است،  سال تحصیلی

که این دو هفته مصادف با عید کریسمس است)اوایل دی ماه( . تعداد ساعات اعالم شده برای هر درس ، 

به عنوان  مالک اندازه گیری آن درس است نه تعداد واحد های درسی . در نظام آموزشی اوکراین ، چیزی

 واحد درسی وجود ندارد.

 

 بلغارستان

سال تحصیلی در بلغارستان از ماه سپتامبر آغاز می شود و تا ژوئن ادامه دارد. تعطیالت از اول ژوئیه تا 

 ه سپتامبر است.دپانز

 

 كرواسي

ر دسامبر سال بعد پایان می یابد. برنامه درسی ، مشتمل ب 03سال تحصیلی در اول اکتبر شروع و در 

. در یك سال تحصیلی ، دوره موضوعات اختیاری و اجباری برای دانشجویان تمام وقت و پاره وقت است 

هفته است . سطح آموخته های دانشجویان ، در مدت تحصیل و پایان آن ، از طریق برگزاری  03تمام وقت 

 .ی برگزار می شودآزمون تعیین می شود. آزمون های عادی در سه دوره زمستانی ، تابستانی و پاییز
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 فرانسه

و در ماه می یا ژوئن به  سپتامبر آغاز می گردد یاسال تحصیلی دانشگاه های فرانسه طی ماه های اکتبر 

 2هفته تعطیالت زمستانی در فوریه و  2هفته تعطیالت برای کریسمس ,  2پایان می رسد.تعطیالت شامل 

 هفته تعطیالت برای عید پاک 

های آموزشی دوره برخوردار بوده و مجموع  سیکل مجزا 0اکز آموزش عالی فرانسه ازآموزش دانشگاهی درمر

 .گرددسال بالغ می9بر  طی سیکل اول و دوم

 شامل هر یك از دوره های ذیل است:سيكل اول: 

(Diplome d'Etude Universitaire Général) DEUG یا دیپلم تحصیالت عمومی دانشگاهی 

(Brevet de Technicien Supérieur) BTS یا گواهینامه تکنسین عالی 

DUT  (Diplome Universitaire de Technologie)یا دیپلم مؤسسه های فناوری دانشگاهی 

(Diplôme d'Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) DEUST  دیپلم

 تحصیالت دانشگاهی علمی و فنی

ال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه است که به موازات سیستم کلیه دوره های یادشده شامل حداقل دو س

 می باشد.نیمسال( 9)در واحد اروپایی  423های جدید شامل 

Licence  ياLicence Professionelle : سال تحصیالت نظری، روش  0ترم یا  6به طور متعارف شامل

واحد(. شرط ورود به  03ر ترم هترم و 6شامل واحد را در بر می گیرد ) 483شناختی و کاربردی است که 

با یك سال  BTSو  DUTاین دوره داشتن دیپلم دبیرستان و یا مدرک معادل آن است. دارندگان مدارک 

 را دریافت نمایند. Licence Professionelleتحصیل می توانند 

Maitriseبعد از تحصیل سال : یكLicence   دوره طولسال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان ) 9یا 

 چهار سال( را در بر می گیرد. مجموعاً

(Maitrise de Science et de Gestion) MSG و(Maitrise de Science et Technique) 

MST سال تحصیل بعد از  2سال تحصیل بعد از دیپلم، یا  9: شامل حداقلDEUG  و دوره های مشابه و

 است. Licenceیا یك سال تحصیل بعد از 
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 دوم:سيكل 

Master :( آموزش و پژوهش، گذراندن  9شامل دو سال )واحد اروپایی و بهمراه پایان نامه است  423ترم

. شناخته می شود. این دوره به دو صورت ارائه Master IIو  Master Iو سال اول و دوم آن به ترتیب به 

 فه ای.یا حر Master Professionelیا پژوهشی و  Master de Rechercheمی شود: 

 Master de Recherche:  ،واحد اروپایی و پایان نامه. 423دو سال درس و پژوهش 

 Master Professionel:  ،واحد اروپایی و پایان  423دو سال درس و کار حرفه ای

 نامه.

Diplome Ingenieur:  سال بعد از  0سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان یا  5شامل حداقل

DEUg ره آمادگی موسوم به یا دوPréparatoire .و بهمراه پایان نامه است 

(Diplme d'Etudes Approfondies) DEA  وDESSبعد از  تحصیل ماه تا هیجده : دوازده

 .و بهمراه پایان نامه است و پژوهش درس دو مرحله شامل که  Maîtriseدوره

سال تحصیل بعد از دیپلم متوسطه به  5تا  5/9ل شام : DPLG ،DESAبههاي معماري موسوم  ديپلم

 همراه پایان نامه است.

Magistrat:  تحصیل بعد از دیپلم متوسطه یا هنرستان و بهمراه پایان نامه  ترم( 43)سال 5شامل حداقل

 است.

 سيكل سوم:

Doctorat:  شامل حداقل سه سال پژوهش پس ازMaster de Recherche  46)سال  8یا به عبارتی 

می شود و همراه  Ecole Doctoratتحصیل بعد از دیپلم دبیرستان و گذراندن واحدها بر اساس نظر ترم(

 پایان نامه می باشد.

 

 ژاپن

 کالسهای دانشگاهی از ماه آوریل آغاز شده و تا ماه مارس به طول می انجامد.

 آگوست ادامه می یابد. 04جوالی آغاز شده و تا 45تعطیالت طوالنی مدت از
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 زمان تحصيل

 ساله 4 تحصیالت بعد از  آموزان دانش آن طی که  Associateمدرک به منتهی ایحرفه هایدوره. 4 

 College of) آوریفن هایرا در کالج تحصیلی سال  5دبیرستان،  اول دوره و در پایان اجباری

Technology)  واحد 467 شامل دوره این .گذرانندمی(Credits)   با مدرک .است Associate ،

 .ها شوددر دانشگاه   Bachelorدوره یا سوم دوم سال ورود به تواند متقاضیدانشجو می

 هادر کالج دبیرستان دیپلم داشتن صورتدر  Associate مدرک به منتهی دو سالهدوره های . 2

(Junior College) واحد 62 شامل رهدو این .شودمی گذرانده(Credits)  مورد قبل، با  همچون .است

ها در دانشگاه  Bachelor دوره یا سوم دوم سال ورود به تواند متقاضیدانشجو می  Associateمدرک

  .شود

0. Bachelor (Gakushi)  در  دوره این .است دبیرستان بعد از دیپلم تحصیل چهار سال شاملکه

 تحصیل سال با شش و دامپزشکی ، دندانپزشکیپزشکی هایرشته .است  (Credits) واحد 429 برگیرنده

 .واحد است 488 نیز شامل وقت تمام

9 . Master (Shushi)  مدرک داشتن ، با شرط تحصیل دو سال شاملکهBachelor   در  و موفقیت

 .است  (Credits) واحد 03 شامل  دوره این .است ورودی امتحانات

 آمیز از پایانموفقیت و با دفاع است کار پژوهشی انتخاب به در امتحانات، دانشجو موظف از موفقیت پس

 .شودمی نایل   Master (Shushi)مدرک دریافت خود به پژوهشی نامه

5 .Ph.D. (Hakushi)  مدرک داشتن شرط به تحصیل سال سه شاملکهMaster در  ، و نیز موفقیت

 .باشدمی هم   Masterدوره نامه از پایان دفاع شامل که ورودی امتحانات

 شرط پژوهشی نامه از پایان و دفاع در امتحانات موفقیت .است  (Credits)واحد 03 شامل دوره این

 .است Ph.D (Hakushi)مدرک  دریافت
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 كانادا

از ماه سپتامبر تا می به طول می انجامد )با تعطیالت کوتاهی در  ,ماه  4در کانادا معموال صیلی سال تح

نیمسال تقسیم می شود.  چهارکریسمس و اواسط زمستان(. برخی دانشگاه ها به دو نیمسال و برخی به 

 دانشجو می پذیرد.  دانشگاه ها در ماه های سپتامبر , ژانویه یا می 

ساله نیز وجود دارد)مثل  5سال است و برخی دوره های 9در کانادا به طور معمول طول دوره کارشناسی 

سال آن  2سال است که حداقل   5تا  9. مدت دوره کارشناسی ارشد یك تا دو سال و دکتری  معماری(

 در پردیس دانشگاه گذرانده شود. باید به صورت تمام وقت

 

 اياالت متحده امريكا

ماه به طول می انجامد که از اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر شروع  4تحده معموال سال تحصیلی در ایاالت م

می شود و تا اواسط یا پایان ماه می به پایان می رسد. سال تحصیلی در امریکا به دو , سه یا چهار ترم 

اری و تحصیلی , بسته به دانشگاه , تقسیم می شود. اگر سال به دو ترم تقسیم شود به آنها نیمسال به

پاییزی می گویند. ترم تابستانی به صورت اختیاری ارائه می شود.معموال شروع تحصیل در ترم پاییز است)از 

 .آگوست یا سپتامبر( 

 :تحصيل زمان

:Bachelor دبیرستان بعد از دیپلم وقت تمامتحصیل چهار سال .  

 :Master مدرک دارا بودن ورهد این ورود به . برای وقت تمام تحصیل دو سال Bachelor نتایج با ارائه 

 با ارائه همراه دوره . در اکثر دانشگاهها این است اساتید الزامی و معرفی معدل ، شرط GREمانند ورودی

  .باشد با تعداد بیشتر واحد نیز میسر می دوره این گذراندن . البتهاست علمی رساله

 مدارک نوع این .است نیز ممکن Specialist و Engineer Degree مدارک رائهدر کشور امریکا ا

  .گردد می ها ارائه از رشته در بعضی Master بعد از اخذ مستقل بصورت

 : PHD مدرک معموال دارا بودن دوره این ورود به برای Master دوره برای .استالزامی PHD  در امریکا

بگذراند.  را با موفقیت شفاهی و دفاع تحصیلی رساله ، ارائهجامع ، امتحانشده تعیین باید دروسدانشجو 
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 مستقیما بعد از گاهی PHD . مدارکاست امریکا چهار سال دانشگاههای دکترا در دوره متوسط ولط

Bachelor گذراندن بدون و Master شود اخذ می 

 بندي:جمع

ل مختلفی در وضعیت تقویم آموزشی دانشگاهها در کشورهای مختلف جهان مؤثرند. عوام -4

های دانشگاهی و سپس وضعیت اقلیم و آب و هواست. عوامل دیگری که در این ترین آنها سنتمهم

 رشته تحصیلی -مقطع تحصیلی -زمینه تأثیرگذارند عبارتند از: حجم واحدهای درسی در هر مقطع

شود )ترم پاییزه ی در عمده کشورهای مـورد مـطالعه به دو تـرم تقسیم میلحصیـك سال تـی -2

یابد و به ندرت نظام ها به سه ترم افزایش میو ترم بهاره( که در برخی دانشگاهها و برخی رشته

 چهار ترمه نیز وجود دارد. 

یتالیا و در برخی کشورها نظام ترمی وجود ندارد و نظام آموزشی سالیانه است مانند ا -0

ها نظام ثلثی )سه ترمی( نیز وجود دارد. در هندوستان سال هندوستان. در ایتالیا در برخی رشته

 هفته تعطیلی وجود دارد )جوالی تا اواخر آوریل( 9ماه است و جمعاً  4تحصیلی 

روز. در برزیل  233ساعت است یعنی بیش از  4833تا  4533در بلژیك سال تحصیلی بین  -9

 435روز است. در ایران روزهای مفید آموزشی  223روز و در اسپانیا  233زهای آموزشی تعداد رو

 دهد. روز است. این مقایسه وضعیت بحرانی کشور ما را در این زمینه بخوبی نشان می

 

 دهد:جدول زير اين وضعيت را نشان مي

 روز عنوان

 83 تعطیالت تابستان

 23 تعطیالت عیدنوروز )در عمل(

 23 الت بین دو ترمتعطی

 23 های درس تا شروع امتحاناتفاصله پایان کالس

 432 تعطیالت پنج شنبه و جمعه

 48 تعطیالت رسمی کشور بجز تعطیالت نوروز

 062 جمع كل

 521 روزهاي مفيد و فعال آموزشي
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یزان هفته آموزشی است. در ایران این م 23در اکثر کشورهای مورد مطالعه، یك ترم معادل  -5

جلسه برای یك درس  49تا  42شود بین جلسه هفتگی تقلیل یافته و آنچه در عمل اجرا می 48به 

 واحدی است.  2

ساعت یعنی یك هفتۀ آموزشی تمام  53تا  93در اکثر کشورهای مورد مطالعه یك واحد بین  -6

 ساعت تعریف شده است.  48وقت است. در حالی که در ایران یك واحد درس نظری 

شود. در های مهمی ارائه نمیشود و در این مدت درسدر ایران ترم تابستانی جدی گرفته نمی -7

های سردسیر ایران ماه است. این الگو برای استان 2کشورهای سردسیر مانند روسیه تعطیالت تابستان 

 یروی است. مانند اردبیل، کردستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و غربی و .... قابل پ

توان در استانهای سردسیر چنانچه بخواهیم به مؤلفه اقلیم و آب و هوا توجه داشته باشیم می -8

های گرمسیر سه ماه تعطیالت تابستانی داشت در عین حال در یکماه تعطیالت زمستانی و در استان

 های سردسیر ترم تابستانی یك ترم کامل تلقی شود. استان

ای تنظیم کرد که توان تقویم آموزشی را به گونهجویی و مدیریت زمان میبه منظور صرفه  -4

-تعطیالت نوروزی به عنوان تعطیالت بین دو ترم تلقی شود. این الگو در کشور اوکراین انجام می

شود. در این کشور تعطیلی بین دو ترم دو هفته است که این دو هفته مصادف با عید کریسمس 

 است. 

قانون برنامه چهارم دانشگاهها براساس شرایط بومی  94با توجه به بند الف مادۀ در هر حال  -43

 خود در اخذ تصمیمات متنوع استقالل عمل دارند. 

-ای به مدیران دانشگاهی در اصالح و بهینههای یادشده بتواند کمك شایستهامید است که ایده

 سازی تقویم آموزشی باشد. 

 منابع:

 www.educationusa.state.gov 

 www.campusfrance.org 

 www.iranculture.org 

 www.unesco.org 

  ،(، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی4080)ائره المعارف آموزش عالیدگروه مولفان 

 ( نظام آموزش عالی4074جاودانی، حمید ،)  موسسه پژوهش و برنامه  ، ییاروپادر کشورهای

 ریزی آموزش عالی
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