
 

 

 تحصیل در اتریش 

 بررسی تحصیل در مقاطع مختلف اتریش 

ویزای  تحصیل در اتریش، مهاجرت تحصیلی به اتریش، تحصیل رایگان در اتریش و چگونگی اخذ

در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار خواهد گرفت. آیا برای دریافت  تحصیلی در اتریش

زینه تحصیل در اتریش چقدر است؟ آیا تحصیل در پذیرش در اتریش ارائه مدرک زبان الزامیست؟ ه 

دارد؟ هزینه  انگلیسی  زبان  به  اتریش  خصوصی   آشنایی   برای  گردد   می  توصیه    دانشگاههای 

از طریق تحصیل این مقاله را بصورت کامل مطالعه نمایید تا پاسخ سواالت  شمهاجرت به اتری با

خود را در مورد موضوع شرایط تحصیل در اتریش به دست آورید . یا این که می توانید برای آموزش 

کامل و بدون اینکه نیاز به وکیل داشته باشید ویدیوی اپالی و ویزای تحصیلی اتریش را خریداری 

 MIE م راه های مهاجرت را آموزش ببینید و یا می توانید با کارشناسان مجرب مجموعهنموده و تما

تماس حاصل نمایید و از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند گردید و یا در گوگل به این صورت )تحصیل 

بتوانید تا  نمایید  را جستجو  پور(  اتریش ملک  مطالعه   در  ما  های  وبسایت  در  را  بیشتری  مطالب 

 .نمایید

 

 آنچه در این مقاله می خوانیم 

 شرایط عمومی تحصیل در اتریش 

 مدارس اتریش   تحصیل در 

 مقطع کارشناسی در اتریش 

 مقطع کارشناسی ارشد در اتریش 

 مقطع دکتری در اتریش 

 بورسیه تحصیلی در اتریش 

 هزینه های تحصیل و زندگی در اتریش 



 

 

 کار دانشجویی در اتریش 

 شرایط ویزای همراه در اتریش

 معرفی دانشگاه های برتر در اتریش 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی اتریش 

 موقعیت کار پس از تحصیل در اتریش 

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از تحصیل در اتریش 

 سواالت متداول

 

 

 شرایط عمومی تحصیل در اتریش 

کشوری در اروپای مرکزی است. کشور اتریش از شمال با کشور آلمان و همینطور جمهوری  اتریش

نی هم مرز است. زبان رسمی این کشور آلمانی است ولی چک، و از جنوب با کشور ایتالیا و اسلوو

بسیاری از افراد به زبان انگلیسی مسلط هستند. پایتخت اتریش شهر وین است. شهر وین از نظر 

استاندارد های زندگی و خدماتی که از طرف دولت به شهروندان ارائه می شود به عنوان بهترین شهر  

یش برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های دنیا انتخاب می گردد. تحصیل در اتر

کشور اتریش را دارند ، به این صورت است که در ابتدا باید برای دریافت پذیرش از یکی از دانشگاه 

های اتریش اقدام نمایند و بعد از آن که پذیرش پس از طی مراحلی دریافت شد می توان برای امر 

های کشور اتریش برای بسیاری از افراد مورد توجه است به این علت که ویزا اقدام نمود. دانشگاه  

دانشگاه های کشور اتریش هم دارای رنکینگ جهانی باالیی هستند و هم اینکه تحصیل در این کشور 

 .به زبان رسمی رایگان است

 

 



 

 

 تحصیل در مدارس اتریش 

ویزای دانش آموزی اتریش برای تحصیل در مدارس وجود دارد. در اتریش مدارس هم به صورت 

 و   هستند  دولتی  مدارس  اتریش  کشور  در  مدارس  اکثر خصوصی و هم به صورت دولتی وجود دارند.  

ه دولتی هستند فراهم است و هیچگونه هزینه ای برای ک   اتریش  مدارس   در   رایگان تحصیل  شرایط

از نظر کیفیت هم در سطح باالی  این مدارس پرداخت نمی گردد و الزم به ذکر است همچنین 

سالگی برای آغاز تحصیل   ۶سالگی برای آمادگی و سن    ۵آموزش هستند. تحصیل در اتریش از سن  

 .در مقطع دبستان می باشد

فراد بین شش تا پانزده سال اجباری است. سیستم مدرسه را آموزش و تحصیل در اتریش برای ا 

پرورش دولت ارائه می دهد که کامال رایگان است از جمله کتاب ها و حمل و نقل به و از مدرسه. با 

این حال، مدارس خصوصی در اکثر مناطق، از جمله مدارس بین المللی در شهرهای بزرگ که تمام 

 .ن شاگردان دریافت می کنند، کار می کننددرآمد خود را از والدی

 ساختار زمانی و دوره ای مدارس اتریش 

volksschule 

 مدارس ابتدایی) کالس اول تا چهارم( 

Neue mittelschule 

 مدرسه متوسطه ) پنجم تا هشتم( 

Polytechinsche schule 

 سال نهم

Berufsbildende hohre 

 دبیرستان یا کالج فنی حرفه ایی ) کالس نهم تا دوازده ام( 



 

 

Berufsschule 

 مدرسه حرفه ایی ) کالس های دهم تا سیزده ام( 

 آموزش ابتدایی

سال اول تحصیل در اتریش در سراسر کشور در مدارس دولتی که توسط وزارت آموزش و پرورش  ۹

اداره می شود، رایگان هستند.   ابتدایی در    ۴فدرال   مردمی   مدارس  یا  -والکسچول–سال مدرسه 

 .است

 آموزش متوسطه میانه 

سال به انتخاب خود به تحصیل در مقطع   ۴پس از آن، آنها با توجه به مسیر تحصیلی خود به مدت  

دبیرستان در اتریش مشغول می شوند. در ابتدای هر سال تحصیلی این امکان وجود دارد که دانش 

 .آموز این گزینه ها را تغییر دهد

 آموزش متوسطه 

گزینه های تحصیالت عالی استفاده می کنند، به   پس از این دوره آموزش میانجی، کسانی که از 

 کامل  را دبیرستان می روند. در اینجا آنها یک آموزش علمی طراحی شده برای پیوستن به دانشگاه  

 .کنند  می

 آموزش فنی حرفه ای

دانش آموزان با استعداد عملی بیشتر می توانند به مدرسه حرفه ای باالتر بروند. در اینجا آنها خود 

رای یکی از حرفه های مختلف آماده می کنند، اگر چه این امکان وجود دارد که این مسیر را به را ب

 .دانشگاه ادامه دهند

 مدارس در اتریش 

 :در اینجا به چند نمونه از بورسیه ها در مقاطع مختلف تحصیلی می پردازیم

VES 



 

 

دکان. به منظور ایجاد اعتماد نه تنها محل یادگیری، بلکه یک مکان اجتماعی است: یک خانه برای کو

به نفس، کودکان باید تجربیات خود را با هم در یک محیط غنی سازی و بدور از تهدید و فشار تجربه 

هزینه های تحصیالت را  VES .کنند، مانند یادگیری، آواز خواندن، بازی ها و جشن های گوناگون

 .می تواند در دو مرحله پرداخت شودساالنه دریافت می کند. در ابتدای هر ترم این هزینه ها  

 نام مدارس در اتریش 

به  تحصیل  هزینه 

 سن زبان تحصیل  یورو)ساالنه( 

 مدرسه 

 18تا   4 انگلیسی  یورو 20.104 بین المللی آمریکایی وین 

 18تا   3 انگلیسی  یورو 21.864 مدرسه بین المللی وین 

دانوب  المللی  بین  دانشکده 

 18تا   3 انگلیسی  یورو 23.316 وین

مسیحی  المللی  بین  مدرسه 

 18تا   5 انگلیسی  یورو 15.580 وین

سنت  المللی  بین  مدرسه 

 گیلگن

 یورو  33.500روزانه  

 18تا   5 انگلیسی  یورو  54.500شبانه  

 کالج بین المللی سالزبورگ

 تا    15.120روزانه  

 یورو  17.680

روزی   تا   26.525شبانه 

 19تا  13 انگلیسی  یورو   30.500



 

 

AMADEUS 

است که  IB در قلب اروپا یک مدرسه منحصر به فرد و بین المللی AMADEUS مدرسه بین المللی

دارای یک آکادمی موسیقی و هنر ویژه می باشد از طریق ایجاد یک جامعه بین المللی متشکل از 

آموزگاران مشتاق، پرشور و آرمانگرا شرایط خاصی را برای دانش آموزان مشتاق ایجاد کرده است.  

 درخواست   فرم   ارسال   از   پس   و   باشد   می   یورو    ۳۰۰زینه ارسال درخواست غیر قابل بازگشت و  ه 

وین، تمام هزینه های مدرسه باید  AMADEUS در  دانشجویان  حضور  از  قبل.  شود  می   پرداخت

پرداخت شود. طرح پرداخت اقساطی در صورت درخواست متقاضی در فرم درخواست، در دسترس 

 .می باشد

DANUBE 

تا مقطع   اوایل سال  از  تمام کشورها  از  کودکان  برای  باال  کیفیت  با  المللی  بین  آموزش   ۱۲ارائه 

 طریق   از   جهانی  شهروندان  به   شدن   تبدیل  برای  آموزان  دانش   شدن  آماده .  باشد  می  انگلیسی  زبان  به  

یک عضو جامعه   عنوان  به   هم   و  فرد  یک  عنوان  به  هم   آموزان،  دانش  جوانب  تمامی   توسعه  به  تعهد

 .است

 ۱۱۸۰  €   ساالنه  هزینه – دانش آموزان متوسطه  

 ۹۴۰ €هزینه ساالنه   –( ۵تا    ۱دانش آموزان ابتدایی )مقاطع  

 ۷۰۰  € هزینه ساالنه   – (و بنیاد EYU) دانش آموزان ابتدایی

 تحصیل در اتریش در مقطع کارشناسی 

ب رای تحصیل در مقطع لیسانس تحصیل در کشور اتریش در مقطع کارشناسی امکان پذیر است. 

برای دانشگاه های رایگان اتریش برای دانشجویان ایرانی الزم است که فرد دانشجو یا قبولی دانشگاه 

سراسری را داشته باشد و یا در حال تحصیل در دانشگاه های سراسری باشد. تحصیل در دانشگاه  

 B2,2 انشجو زبان آلمانی را در سطح های رایگان اتریش به زبان آلمانی است و نیاز است که فرد د

بدانند و یا برای تحصیل در دانشگاه های بین المللی و به زبان انگلیسی نیاز است که فرد دانشجو 

بداند. یکی دیگر از ملزومات برای تحصیل در دانشگاه های کشور  ۶زبان انگلیسی را در حد آیلتس 



 

 

 چهار  لیسانس   ئه ریز نمرات است. طول دورهساله و همین طور ارا  ۱۲اتریش ارائه مدرک دیپلم  

ساعت در هفته مشغول به کار شود.  ۱۰  و تایم  پارت  صورت  به  دارد  اجازه دانشجو فرد  و  است ساله 

دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در مقطع لیسانس در کشور اتریش را دارند باید یک گواهی 

همه این اوصاف موسسه حقوقی ملکپور شرایطی را عدم منع تحصیل از کشور خود ارائه نمایند. با  

برای متقاضیان تحصیل در اتریش فراهم نموده است که بدون داشتن مدرک زبان می توانند پذیرش 

مشروط تحصیلی دریافت نموده و برای تحصیل به اتریش بروند و ابتدا وارد دوره های زبان آلمانی 

زبان نیز ندارید نگران تحصیل در اتریش نباشید   شده و سپس وارد دانشگاه شوند. پس اگر مدرک 

 .ما برای شما این شرایط را فراهم آورده ایم

 :مدارک الزم

 مدارک هویتی 

 6* 4عکس  

 ساله   ۱۲دیپلم  

 مدرک پیش دانشگاهی 

 ریز نمرات 

 B2,2 یا زبان آلمانی  ۶ارائه مدرک زبان آیلتس نمره  

 گواهی عدم منع تحصیل 

 تحصیل در اتریش در مقطع کارشناسی ارشد 

درخواست برای تحصیل در اتریش در مقطع کارشناسی ارشد هم وجود دارد. دانشجویان مقطع فوق  

یش مشغول به کار ساعت در هفته یعنی به صورت پارت تایم در کشور اتر  ۲۰لیسانس می توانند  

شوند. نامه عدم منع تحصیل یکی از مدارک الزم برای پذیرش است. طول زمان تحصیل در مقطع 

ولی  است  آلمانی  اتریش  های  دانشگاه  در  تحصیل  زبان  است.  سال  دو  تقریباً  ارشد  کارشناسی 

ای بین المللی دانشجویان می توانند برای تحصیل به زبان انگلیسی برای دریافت پذیرش از دانشگاه ه 



 

 

اقدام نمایند. فرد دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می تواند برای دریافت ویزای همراه خود اقدام 

نماید و فرد همراه به صورت فول تایم اجازه کار در این کشور را دارد. الزم به ذکر است فرد همراه 

 .سال اطالق می شود  ۱۸به همسر و فرزندان زیر 

 :نکته مهم

برای تحصیل در مقطع ارشد موسسه ملکپور شرایطی را فراهم کرده که شما می توانید بدون داشتن 

لیسانس و با سابقه مدیریتی در رشته های مدیریت تحصیل نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر می 

 .توانید ویدئوی ابتدای مقاله را در مورد تحصیل در دانشگاههای اتریش مشاهده نمایید

 هویتی مدارک 

 6* 4عکس  

 ساله   ۱۲دیپلم  

 مدرک پیش دانشگاهی 

 ریز نمرات 

 C1 یا زبان آلمانی  6.5ارائه مدرک زبان آیلتس نمره 

 ارائه مدرک لیسانس 

 گواهی عدم منع تحصیل 

 تحصیل در اتریش در مقطع دکتری 

برای تحصیل در اتریش در مقطع دکترا شخص دانشجو باید بتواند یک استاد راهنما پیدا کند، دوره 

سال است، دریافت پذیرش در مقطع دکتری به طور کلی نسبتا   ۵تا    ۳دکتری در اتریش معموالً بین  

دشوار است و در صورت وجود شرایطی امکان پذیر است ، الزم به ذکر است فردی که در کشور 

اتریش در مقطع دکتری اقدام به تحصیل می نماید با توجه به تعداد پروژه های دریافتی می تواند 

، رزومه پژوهشی، معدل باال، ISI منبع درآمدی برای خود مهیا نماید. در این جهت فرد باید مقاالت



 

 

ز به سطح باالیی توصیه نامه و انگیزه نامه و گواهی عدم منع تحصیل را ارائه نماید. عالوه بر آن نیا

 . ارتقا دهد  C2 یا  C1 از زبان است که توصیه می شود سطح زبان خود را تا حد زبان آلمانی

 بورسیه تحصیلی در اتریش 

بسیاری از افراد تمایل دارند که برای ادامه تحصیل در اتریش بورسیه دریافت نمایند افراد می توانند 

د اقدام به دریافت بورسیه نمایند. این موضوع بستگی با توجه به شرایط خود و شرایط دانشگاه مقص 

 .به برنامه بورس تحصیلی دارد

 نحوه درخواست

کاربردی  علوم  دانشگاه  در  دکترا  برنامه  یا  ارشد  کارشناسی  یک  برای  باید  فرد  درخواست:  برای 

 .درخواست دهد. مدارک کامل درخواست خود را ارسال کند

 :الزامات درخواست



 

 

 رستوران 

 12 غذا برای یک فرد در رستوران ارزان قیمت 

 50 نفر در رستوران میان رده   2غذا برای  

 3.09 کاپوچینو 

 2.11 لیتر آب  0.33

 2.76 لیتر نوشابه 0.33

 بازار

 1.09 لیتر شیر  1

 1.81 گرم نان 500

 1.76 کیلو گرم برنج  1

 2.73 عدد تخم مرغ  12

 10.95 کیلو پنیر  1

 10.49 کیلو مرغ  1

 16.91 کیلو گوشت  1

 2.21 کیلو سیب  1



 

 

 1.72 کیلو موز  1

 2.44 کیلو پرتقال  1

 2.19 کیلو گوجه فرنگی  1

 1.38 کیلو پیاز  1

 0.62 لیتر آب  15

 حمل و نقل 

 2.40 بلیط یک طرفه 

 1.50 کیلو متر تاکسی  1

 1.23 لیتر بنزین  1

 اجاره آپارتمان 

 719.18 خوابه در مرکز شهر  1آپارتمان  

 570.21 خوابه در خارج از مرکز شهر  1آپارتمان  

 1،326.79 خوابه در مرکز شهر  3آپارتمان  



 

 

 

 

 

 

 نیاز مالی 

 .متقاضی باید نیاز مالی خود را نشان دهند

 شواهد پیشرفت مناسب مطالعاتی 

مطالعات جاری و گذشته ثبت شده است ارایه دهد. متقاضیانی که پیشرفت تحصیلی که از سوابق  

 .حداقل یک ترم در یکی از دانشگاه های اتریش را سپری کرده اند دارای مزیت متمایزی هستند

   MARIHE بورس تحصیلی کارشناسی ارشد

ه همه این بورسیه یک برنامه کاربردی برای آموزش است که توسط اتحادیه اروپا ارائه می شود ک 

ملیت ها اجازه شرکت داشته باشند. هدف آن ارتقاء و نوآوری سطح دانشگاه ها برای افزایش جذابیت 

 گرفته   نظر  در  هزینه   یورو  12000  ترم  چهار   مدت  به  تحصیلی   دوره  برای   منطقه اروپا می باشد.

 .است  شده

 PHD COQUS بورس دانشگاه وین

این بورس تحصیلی در دانشگاه وین و مرکز سیستم های کوانتومی می باشد که دانشجویان را بر 

اساس دستاورد های علمی و پژوهشی آن ها انتخاب می کنند. دانشگاه وین یکی از قدیمی ترین و 

در یورو    2000بزرگترین دانشگاه های اروپا می باشد که این بورس را ارائه می دهد. حقوق به مبلغ  

 .ماه در نظر گرفته شده است

 هزینه های تحصیل و زندگی در اتریش 

 1،017.88 خوابه در خارج از مرکز شهر  3آپارتمان  

 175.65 متری  85هزینه های ماهیانه برای آپارتمان  



 

 

یکی از الزامات تحصیل در اتریش ، تامین هزینه ها برای مدت زمان تحصیل می باشد. مانند هزینه 

های اسکان و یا خوابگاه، خوراک، حمل و نقل که این هزینه ها در حساب بانکی شخص به سفارت 

یورو بستگی به نوع زندگی و   1200یورو الی    800میانگین در ماه حدود  ارائه می شود ، به طور  

 . تعداد اعضای خانواده باید برای هزینه زندگی در نظر گرفته شود

برای دریافت اطالعات بیشتر در زمینه هزینه زندگی در اتریش به این صورت )هزینه زندگی در 

اتریش ملک پور ( در اینترنت جستجو کنید تا مطالب بیشتری از وبسایتهای ما در اختیار شما عزیزان  

 .قرار گیرد

 

 کار دانشجویی در اتریش 

تحصیل در اتریش با کار دانشجویی یکی از مواردی است که بسیاری از دانشجویان در این کشور در 

توانند به صورت نیمه وقت در کشور اندیشه آن هستند دانشجویانی که قصد تحصیل را دارند می

 اتریش مشغول به کار گردند. نکته ای که دانشجویان باید بدانند این است که کار دانشجویی در

اتریش نیاز به پرداخت مالیات ندارد و افراد دانشجو در این کشور معاف از مالیات هستند. دانشجویانی  

که در اتریش مشغول به تحصیل هستند باید بدانند که در هر مقطعی از تحصیل خود میزان ساعت 

اتریش متفاوت است مثال دانشجویانی که در مقطع لیسانس مشغول به کار هستند   ۱۰کاری در 

 ۲۰ساعت در هفته و دانشجویانی که در مقطع فوق لیسانس نیز به تحصیل می پردازند در حدود  

ساعت در هفته اجازه کار را خواهند داشت. با انجام کار دانشجویی در اتریش باید بدانید که شخص 

ها با دانشجو نمی تواند هزینه های خود را به صورت کامل پرداخت نماید و تنها بخشی از هزینه

های خود را انجام کار دانشجویی نیز تامین خواهد شد. اما دانشجویان می توانند تا حدودی هزینه

توانند نیز از این طریق به دست آورند بنابراین برای به دست آوردن کار دانشجویی در این کشور می

 .از طریق آگهی اقدام کنند 

 

 شرایط ویزای همراه در اتریش



 

 

 18تحصیل در اتریش این امکان را برای دانشجو دارد که که بتواند برای همسر خود و فرزندان زیر  

سال تقاضای ویزای همراه را ارائه نماید، برای دریافت این ویزا بایستی تمکن مالی برای هزینه های 

ه سفارت را ب A1 زندگی همراه در حساب فرد نشان داده شود و همراه باید مدرک زبان در سطح

 و   نکرده  اقدام   زمان  هم  خانواده  و   فرد  اتریش   کشور  ویزای  دریافت   برای   ارائه دهد، بهتر است که

 ارائه  را  الحاق   درخواست  خود  همراه  برای  تحصیلی  ویزای  اخذ  از  پس  و  نماید  اقدام  اصلی  فرد   ابتدا

 . دهد

 سند ازدواج به همراه ترجمه به زبان آلمانی 

 شناسنامه 

 پاسپورت

 اقامت دانشجو  کارت

 اثبات تمکن مالی جهت الحاق همراه 

 دانشگاه های برتر اتریش 

از   زیادی  تعداد  و درخواست  توجه  مورد  متعدد  دانشگاه های  دلیل وجود  به  اتریش  در  تحصیل 

 .دانشجویان بین المللی قرار گرفته است

 دانشگاه دولتی در اتریش 

تحصیل در اتریش و ورود به دانشگاههای دولتی کشور اتریش و تحصیل در این دانشگاه ها برای 

دانشجویان غیر اروپایی نیز امکان پذیر است. شهریه هر ترم برای این دانشگاه ها حدوداً مبلغ بین 

از آن بداند و بعد   A2 یورو است، الزم است که فرد دانشجو زبان آلمانی را در سطح  ۷۵۰تا    ۳۵۰

 .زمان برای ارتقا و تکمیل زبان آلمانی به فرد داده می شود

 دانشگاه خصوصی در اتریش 



 

 

المللی است  تحصیل دراتریش از طریق دانشگاههای خصوصی بیشتر مورد توجه دانشجویان بین 

 زبان  جای  به  را  آیلتس  زبان  نمره  میتوان  و  است  انگلیسی  زبان  به  تدریس  ها  دانشگاه  این  در   زیرا

لمانی ارائه نمود ، سطح الزم برای دریافت پذیرش در دانشگاههای خصوصی اتریش حدود آیلتس آ

تعیین شده است. یکی دیگر از تفاوت ها برای دانشگاه های خصوصی شهریه است که بین   6.5یا    6

 .یورو تفاوت دارد  ۱۳۰۰۰یورو تا    ۴۰۰۰

 نام شهر نام دانشگاه

رتبه 

 رتبه بین المللی کشوری

 115 1 وین دانشگاه ملی وین 

 507 2 وین دانشگاه پلی تکنیک وین 

 549 3 اینسبورک دانشگاه اینسبورگ 

 576 4 گراز دانشگاه صنعتی گراز 

 791 5 گراس دانشگاه گراس

 871 6 وین دانشگاه اقتصاد و تجارت وین

 922 7 لینز  داشنگاه یوهانس کپلر لینز

 1443 8 وین دانشگاه منابع طبیعی و علوم زندگی 



 

 

 معرفی دانشگاه های برتر 

از رنکینگ باالیی برخوردار هستند. این رنکینگ در سطح جهانی   دانشگاه های اتریش در سطح جهان

 .است و از نظر کیفیت علمی و پژوهشی دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرند

 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی اتریش 

نیاز به دریافت ویزای تحصیلی اتریش است که ابتدا باید پذیرش از دانشگاه   برای تحصیل در اتریش

 .های اتریش دریافت شود و بعد از تایید فرد می تواند برای دریافت ویزا اقدام نماید

 پذیرش از دانشگاهای اتریش)خصوصی یا دولتی( 

 فرم درخواست ویزا

 نامه تمکن مالی 

 گواهی اقامت در کشور اتریش

 ا اعتبار پاسپورت ب

 تمام مدارک هویتی مانند شناسنامه، سند ازدواج) برای دریافت اقامت همراه( به همراه ترجمه آلمانی 

 گواهی عدم سوء پیشینه 

 بیمه نامه دانشجویی

 عکس پرسنلی

 وضعیت اقامت و اخذ تابعیت پس از تحصیل در اتریش 

 1450 9 کالگنفورت دانشگاه کالگنفورت

 1481 10 وین دانشگاه علوم پرشکی وین 



 

 

تحصیل در اتریش و اخذ اقامت و تابعیت پس از تحصیل در اتریش برای اشخاصی که در این کشور 

به تحصیل می پردازد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. اگر قصد اقامت و تابعیت پس از تحصیل 

یت تابعیت در اتریش را دارید باید به این موضوع توجه کنید که در صورتی می توانید اقامت و در نها

در این کشور دست یابید که پس از اتمام تحصیل خود بتوانید وارد بازار کار شده و به صورت تمام 

وقت در این کشور مشغول به کار شوید. در صورتی که شخص متقاضی بتواند به صورت تمام وقت 

اقامت و تابعیت  تدر این کشور به کار بپردازد و مالیات خود را نیز پرداخت نماید می تواند درخواس

تواند انجام شود و شخص سال از کار فول تایم نیز می  ۵را نماید. اقامت دائم با گذشت   کشور اتریش

ین کشور می تواند درخواست اقامت دائم کشور اتریش را نماید. سال از اقامت خود در ا  ۵با گذشت  

سال در این کشور   ۶همچنین برای اخذ پاسپورت کشور اتریش شخص متقاضی باید بتواند به مدت  

حضور داشته باشد چرا که اخذ پاسپورت در کشور اتریش در سال ششم به حضور فرد در این کشور 

دارد این است که شخصی که قصد تابعیت کشور اتریش را دارد   اتفاق می افتد. نکته مهمی که وجود

برای دریافت پاسپورت اتریش باید بتواند به زبان آلمانی نیز تسلط کافی داشته باشد همچنین باید 

پاسپورت کشور  از تاریخ کشور اتریش نیز آگاهی داشته باشد. در این صورت می تواند درخواست

 .را نماید و پاسپورت این کشور را نیز به دست آورد اتریش

 موقعیت کار پس از تحصیل در اتریش 

ر دانشجویانی که به تحصیل در اتریش مشغول هستند از موقعیت کار پس از تحصیل نیز برخوردا

ماه در این کشور نیز در جستجوی کار مورد نظر   ۶هستند و می توانند پس از تحصیل خود به مدت  

خود باشند. در صورت یافتن کار مناسب و تمام وقت در صورتی که بتوانند مالیات خود را نیز بپردازند 

ه باید گفت می توانند در این کشور درخواست اقامت و سپس تابعیت را نمایند. اما نکته مهمی ک 

این است که افراد برای یافتن شغل مورد نظر می توانند از طریق موسسات کاریابی و یا آگهی های 

 .کار نیز استفاده نمایند

 نمودار نرخ بیکاری در اتریش 
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 پاسخ به سواالت متداول در زمینه تحصیل در اتریش 

 

 ؟ اخذ ویزای تحصیلی اتریش چگونه است

برای دریافت ویزای تحصیلی اتریش، باید ابتدا پذیرش دریافت کنید و سپس برای دریافت ویزا تقاضا 

 .دهید

 آیا برای دریافت پذیرش در اتریش ارائه مدرک زبان الزامیست؟ 

 .بله شما باید حتما یا مدرک زبان آیلتس .و یا آلمانی داشته باشید

 تحصیل در اتریش چقدر است؟ هزینه  

 .یورو است  700هزینه تحصیل در دانشگاههی دولتی اتریش تقریبا سالی  



 

 

 ؟ آیا تحصیل در دانشگاههای خصوصی اتریش به زبان انگلیسی هزینه دارد

 .هزار یورو دارد14- 12شهریه ای حدود  تحصیل در اتریش به زبان انگلیسی بله

 

 سخن پایانی 

تحصیل در اتریش و دانشگاه های کشور اتریش و همچنین شرایط دریافت پذیرش و ویزای تحصیل 

در اتریش در این مقاله مورد تحلیل و بررسی علمی قرار گرفت. تحصیل یکی از راه های مهاجرت به 

لی وین اتریش می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از دانشگاه های معتبر و رایگان از جمله دانشگاه م

در کشور اتریش واقع شده اند دانشجویان زیادی از سر تا سر جهان تمایل به تحصیل در این کشور 

زیبا را دارند. الزم به ذکر است تحصیل در اتریش سبب اعطای اقامت و تابعیت نمی گردد و فرد باید 

سال  15ا داشتن پس از اتمام دوره تحصیلی اقدام به یافتن شغل نماید. موسسه حقوقی ملک پور ب

باشد و  الملل و مهاجرت مفتخر است در خدمت شما عزیزان  امر حقوق بین  سابقه درخشان در 

راهنمایی های الزم در این خصوص را ارائه نماید. برای اطالعات بیشتر در این مورد و بررسی شرایط 

هره مند شوید و یا خود با موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل نمایید و از مشاوره تلفنی رایگان ب

در گوگل به این صورت )تحصیل در اتریش ملک پور( را جستجو نمایید تا بتوانید مطالب بیشتری 

 را در وبسایت های ما مطالعه نمایید 


