
 

 

 و مقدمه شیدر اتر یدر رشته گردشگر لی تحص

اروپا است که گردشگران را در تمام   الت یگذراندن تعط  ی مقاصد برا  نیاز محبوب تر  ی کی  ش،یاتر

کشور جذاب که در   نیکند. ا  یدر تابستان و زمستان جذب م   دیبازد  یبرا  ییطول سال با مکان ها

 سمیتور  ، یکه رشته گردشگر  یمناسب است. کسان  یدر رشته گردشگر  لیتحص  یاروپا واقع است، برا

و   ندیکار نما  ش یدر اتر  نه یزم  نیباشند که دوست دارند در ا  ی م  یخوانند، اشخاص  یم  یو هتلدار

در   ل یعات مربوط به تحص دانستن همه اطال  یآشنا شوند. برا  ز یکشور ن  نیدوست دارند با بازار کار ا

را    شی در اتر  یدر رشته گردشگر  لیمقاله تحص   نی همه عناو  ست؛یکاف  شی در اتر  یرشته گردشگر

سواالت   ن یبا پاسخ چن  د، یده   ی را مورد مطالعه قرار م  ن یکه عناو  ی. زماندیمورد مطالعه قرار ده 

در   گان یرا  ی توان با ارائه مدرک زبان آلمان  ی م  ایچون؛ آ  ی شد. سواالت  دیمواجه خواه  ز ین  ی پرتکرار

را در   سمیتورتوانند رشته    ی م  انیرانیا  اینمود؟ آ  لیتحص   سمیارائه دهنده رشته تور  ی دانشگاه ها

خواندن   یالزم است برا  ا یبخوانند؟ آ  سانس یدر سطح ل  لتس یبدون ارائه مدرک مدرک زبان آ  شیاتر

گردشگر ورود  یرشته  آزمون  هزشرکت    شیاتر  یدر  گردشگر  لیتحص   نهینمود؟  رشته  در   ی در 

بعد   اگر است؟    زانینموده است، ساالنه چه م  نییتع  یبه تازگ  شیکه اتر  ینیبا توجه به قوان  شیاتر

 رش یپذ  ندهیسال آ  یبرا  د؛ یگرفت  م یتصم   ش یدر اتر  ی در رشته گردشگر  لیاز مطالعه کامل مقاله تحص

تماس گرفته  ش یاتر  MIEموسسه  ن یحاال با مشاور  ن یاست که، هم  نیما ا ه ی توص د، یینما افتیدر

 . دیخود با آنان صحبت کن یو راجع به برنامه درس

 ، به بررسی موارد زیرین پرداخته ایم:شی در اتر یدر رشته گردشگر لی تحص در مقاله

 ش یدر اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص   طیشرا •

 ش ی در اتر  ی رشته گردشگر یلیتحص   یها  رشاخهیز •

 ش ی اتر  یگردشگر  ی دانشگاهها  یمعرف •

 ش یدر اتر  یدر رشته گردشگر  ل یتحص   هیبورس •

 ش یدر اتر  ی در کالج در رشته گردشگر  لیتحص  •

 ش یدر اتر  سانسیدر مقطع ل  یدر رشته گردشگر  لیتحص  •

 ش یدر اتر  سانسیدر مقطع فوق ل  یدر رشته گردشگر  لیتحص  •



 

 

 شیدر مقطع دکترا در اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص  •

 ش یدر اتر  یدر رشته گردشگر  ل یتحص   نهیهز •

 یسیبه زبان انگل   شیدر اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص  •

 ش یدر اتر  یدر رشته گردشگر  رش یپذ  افت یدر  یالزم برا مدارک •

 اتریش  در   گردشگری  کار  بازار •

 ش یدر اتر  ی در رشته گردشگر  لیتحص پاسخ به سواالت متداول در زمینه   •

 و سخن پایانی  شیدر اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص  •

 

 شیدر اتر یدر رشته گردشگر لیتحص  طیشرا

 ی ا  رشته  ن یدر چن  لیتحص  طیبه شرا  ش یدر اتر  ی در رشته گردشگر   لیقسمت از مقاله تحص  نیا

 یم  شیدر اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص   طیاختصاص داده شده است. قبل از پرداختن به شرا

 یصنعت گردشگر  یکل  طیو شما را با شرا مییصحبت نما ش یدر اتر ی در رابطه با گردشگر م یخواه 

توسعه گسترده است.   ل یجذاب با پتانس  یمقصد گردشگر  ک ی  شی. اترمییآشنا نما  بایکشور ز  نیا

 ۱۲رتبه    ش یکشور، اتر  ۱۴۰  ان یاست که، در م  ی سخت است. گفتن  یرقابت در بازار رشد گردشگر

در   یدر رتبه اول جهان  ی حت  ش یاتر  ،یستیو خدمات تور  ستیبرجسته را در جهان دارد. از نظر ز

 اریبس  یدشگر کشور ممکن است کوچک باشد، اما از نظر گر  نیدارد. ا  اراقتصاد قر  یمجمع جهان

 شیبا اتر ی در جهان وجود دارد که بتواند از نظر درآمد گردشگر  یباشد. کمتر کشور یم ر ی چشمگ

مناسب است،   یرشته ا  ن یدر چن  ل یتحص   یکشور برا  نیکه ا  نیا  لیاز افراد به دل  ی. بعضدیرقابت نما

آماده م را  اول  ندکن  ی خود  ها  ن یتا در  دانشگاه  از  ا  ن یارائه دهنده چن  ی فرصت   رش یپذ  ی رشته 

ول ندینما  افتیدر و  ی.  اخذ  از  قبل  و  دانشگاه  رنک  به  توجه  از  قبل  دانشگاه،  انتخاب  از   ی زایقبل 

در   لیتحص   یکدامند. برا  شیدر اتر  لیتحص   طیمورد مهم است که شرا  نیتوجه به ا   شیاتر  یلیتحص 

ببرد،   شیکه قرار است پرونده شما را پ  یلیالزم است که شما ابتدا به وک  شی ردر ات  یرشته گردشگر

با فوق   سانسیل  شیدر گرا  لیتحص   طی. شرادیرا دار  یشیدر چه گرا  لیکه قصد تحص   د ییمشخص نما

را در کالج و دانشگاه   یو هتلدار   یرشته گردشگر  دیتوان  یباشد. شما م  یم   ریو دکترا متغ  سانسیل



 

 

اتر  ی ها  یی . در حال حاضر شهرهادیمورد مطالعه قرار ده   ی ر هر سه درجه دانشگاه ش دیمعتبر 

 س یسال است تاس  نیچند دانشگاه برتر هستند که چند  یو سالزبورگ دارا  رولیچون: واربرگ، ت

دهند. مدارک   ی را ارائه م  یو هتلدار  سمیتور  ،یمتعدد، رشته گردشگر   یها  شده اند و در کنار رشته

 ش، یدر اتر  ی رشته گردشگر رد  ل یتحص   یبرا  یکل

 ی موارد، مدارک  ن یعالوه بر ارائه ا  د یباشند. شما با  ی م  یسیمدرک زبان انگل  ا یو    یمدرک زبان آلمان  

سند ازدواج و شناسنامه   ، یدرمان  مه یب  ، یمقاطع قبل  یلیمدارک تحص   نه،یشی عدم سوء پ  ی چون گواه 

 ی که آزمون ورود  ستین  ی ازین  ش یتردر ا  یدر رشته گردشگر  ل یتحص   ی. خوشبختانه برادیارائه ده 

به   از ین  ی پزشک  ی مربوط به شاخه ها  ی هنر و رشته ها  ی و معموالً رشته ها  د یرا پشت سر بگذار

در کنار ارائه مدرک   شی در اتر  یدر رشته حسابدار  لیتحص   یشرط برا  نیدارند. مهمتر  یآزمون ورود

به مدت زمان  دیشو ش ی که وارد اتر ن یقبل از ا دیشما با یعنیباشد.  ی م ی زبان ارائه نامه تمکن مال

 ی ها  نهیباشد را در کنار هز  یم   وروی  ۱۳۵۰۰  بایخود را که تقر  یاز تمکن مال   یمشخص، مقدار 

در   ی در رشته گردشگر  ل یمربوط به تحص   ی ها  نهی. هزدی در حساب خود نشان ده   ل یمربوط به تحص 

 یشهرها  ررشته که د  نی ارائه دهنده ا  یبه دانشگاه ها   رشیپذ  افت یرا الزم است به محض در  شیاتر

 یدر رشته گردشگر   لیمقاله تحص  یبه سراغ عنوان بعد  د ییای. حال بدیذکر شده قرار دارند، ارائه ده 

 .دییوارد ذهن خود نما  دیتوان  ی را م  یشتریات ب. شما با خواندن هر عنوان اطالعمیبرو  شیدر اتر

 شیدر اتر یرشته گردشگر یل یتحص یها رشاخهیز

اتر  یدر رشته گردشگر  ل یتحص   طیما مقطع به مقطع شرا  ن یدتریکه جد  یا  را در مقاله  ش یدر 

شاخه   ر یشما را با ز  میقصد دار  ولی اکنون.  میارائه داد  قرار است، داده است،    ی اطالعات را در خود جا

 ش یدر اتر  یرشته گردشگر  ی لیتحص   ی شاخه ها  ری. زمییآشنا نما  شیدر اتر  ی رشته گردشگر  یها

 باشند؛   ی م  رت صو  نیبد

بعد   ی ول  د ی مورد مطالعه قرار ده   ی را در سطح کارشناس  ش یگرا  نیا  دیتوان ی : میگردشگر  ت یریمد  

. دیشو  سانس یدر سطح فوق ل  گرید  ش یوارد دو گرا  دیاجازه دار  د،یرا خواند  شیگرا  ن یکه ا  نیاز ا

 ی جهانگرد  تیریمد  ،یتوسعه جهانگرد  یزیبرنامه ر  شیگرا  یجهانگرد   تیریچون؛ مد  ییهاشیگرا



 

 

و بعد از    دیرا مورد مطالعه قرار داد  شیدو گرا  نیاز ا   یکیکه    نی. بعد از ایجهانگرد  یابیبازار  شیراگ

را در سطح دکترا   یگردشگر  ت یریکه مد  دیاجازه دار  د، یدر سطح دکترا شد  ل یکه آماده تحص   نیا

در رشته   ل یتحص ما با    دیی. ممکن است بگودیبرسان  انیرا به پا  التتان یو تحص   دی مورد مطالعه قرار ده 

از دروس   ی سوال، ما برخ  ن یدر پاسخ به ا  م؟ یرا مورد مطالعه قرار ده   یچه دروس  ی ستیبا  یگردشگر

 نیرا در ا  د یمورد مطالعه قرار ده   ش ی در اتر  یدر رشته گردشگر  ل یتحص   ی که قرار است برا  ی مهم 

 :می ذکر نموده ا  بیجا به ترت 

 ی حسابدار •

 ی زبان خارج •

 یشناخت صنعت گردشگر  •

 ی معمار •

 اطالعات و ارتباطات  یفناور •

 ی مسافرت  ی گشت ها  ات یو عمل  ی زیبرنامه ر •

 ی و جهانگرد  یرانگردیا  یایجغراف •

 ی اقتصاد گردشگر •

 ملل   اتیشناخت روح •

  یگردشگر ی و مقررات حقوق  نیقوان •

در چه   یلیکه بعد از فارغ التحص   ردیدر ذهنتان شکل گ  ز یسوال ن  نیآن جا که ممکن است ا  از

جا آورده   نیدر ا  زیمشاغل را ن  نیاز پرطرفدارتر  یتوان مشغول به کار شد، ما نام برخ  یم  یمشاغل

 : میا

 ی در دفاتر خدمات مسافرت  یو خارج   یداخل  یها  طیصدور و فروش بل  

 سمیژئوتور  یگردشگر   یراهنما  •

 ی بوم گرد  ی اقامتگاه ها  یراه انداز •

 یبوم گرد  یاقامت ها   س یتاس •



 

 

 یدفاتر خدمات مسافرت  یراه انداز •

 ی دفاتر خدمات مسافرت  س یتاس •

 ی توسعه گردشگر یپروژه ها  یطراح •

 ی گردشگر  ی کارهامشاور توسعه کسب و   •

  یگردشگر  ینیمشاوره کارآفر •

 فاتیو تشر  ییرایپذ  خدمات  •

 ی تخصص   یزیو برنامه ر  ی لیمشاوره تحص  •

 ی توسعه گردشگر  ی مشاوره پروژه ها •

 ش یاتر یگردشگر یدانشگاهها یمعرف

 ستم یس  یباشند، دارا  ی م  ی که ارائه دهنده رشته گردشگر  شیمعتبر اتر  ی ها  از دانشگاه  یتعداد

 ، یکه ارائه دهنده رشته گردشگر   ش یاتر  یاعتبار باال  یدارا  یاز دانشگاه ها  یو تعداد  گانیرا  یآموزش

 نه یهز  افت یدر  یدر ازا  ی عنیبر هستند.    نهیهز  یآموزش   ستمیس  یباشند دارا  ی م  سمیو تور  یهتلدار

 یقرار م  یلیدوره تحص   کیمطالعه به مدت    یبرا  ی و  ار یرشته را در اخت  ن یا  ،یاز دانشجو متقاض

ی و باشد که رشته گردشگر  یم   ۲۰۰۷شده در سال    سیدانشگاه تاس  کی  نی. دانشگاه مدول ودهند

که دانشگاه ارائه دهنده   دیدان  یدهد. قطعاً م  یارائه م  یسیرا به زبان انگل  رشته هتلداری در اتریش 

 افت یدر  نهیهز  انیاز دانشجو  یسیبه زبان انگلدر اتریش      یهتلداررشته  و    سمیتور  ،یشگررشته گرد

از   یکیدانشگاه که    نیساله است را در ا  ۳رشته که طول دوره آن    نیا  دیتوان  یکند. شما م   یم

 د، یکن  ی مشاهده م  ریکه در ز  ی . جدولدیشود، بخوان  یمحسوب م   ش یخوب اتر  اریبس  ی دانشگاه ها

را   ییباشد. البته ما نام دانشگاه ها  ی م  ش یاتر  یو دولت   یص خصو  ی ها  نشگاهکامال مربوط به نام دا

 ییباال  ی دهند و رتبه داخل کشور  ی را ارائه م  یو گردشگر   سمیتور  ،یکه رشته هتلدار  میقرار داده ا

 دارند. 

 رتبه داخل کشوری  وان مرکز ارائه دهنده عن

 MU 1دانشگاه  

 2 دانشگاه اینسبورگ 



 

 

 3 فاخ هوخ شوله 

 4 گردشگری و هتلداریموسسه  

 5 کالج بین المللی گردشگری و مدیریت

 

 شی در اتر یدر رشته گردشگر لی تحص هیبورس 

در خصوص  رش یپذ افتیقبل از در ایو  رشیپذ افت یکه دانش آموختگان بعد از در یاز مباحث  یکی

در رشته   ل یتوان با تحص   یم  ایاست که، آ  ن یپرسند ا  ی م  ی و رشته توریسم در اتریش رشته گردشگر 

 این کشور  یدولت   یدانشگاه ها   ایو    یخصوص  یاز دانشگاه ها  ی و رشته توریسم در اتریش گردشگر

 دیشما با  ی دولت  ی از دانشگاه ها  ی لیتحص   هیبورس  افت یدر  ی انمود؟ بر  افتیرا در  ی لیتحص   هیبورس

در   لیتحص   رایسخت است. ز  یدولت   یها  از دانشگاه  یلیتحص   هیکه اخذ بورس  دیموضوع را بدان  نیا

به عنوان مثال؛ دانشگاه مدول که به   یخصوص  یدر خصوص دانشگاه ها   یباشد. ول   یم   گانیآن ها را

 ه یدانشگاه بورس  ن یگفت که، ا  د یدهد با  یرا ارائه م  ی مربوط به گردشگر   ی دوره ها  یسیزبان انگل

 ی دهد. معموال اشخاص  ی قرار م  ی متقاض  ریفراگ  اریدر اخت  یو کل  یرا به دو صورت جزئ  یلیتحص   ی ها

 افت یدر  یلیتحص   هیتوانند بورس  ی خوانند، م  یرشته را م  نیارشد و دکترا ا  یکه در مقطع کارشناس

داشته باشند، ممکن   یالملل   ن یب  زهیو جا  C1که مدرک زبان    ی اشخاص  ،آل   دهی. در حالت اندینما

 یالملل  نیب  زهیکه جا  ی اشخاص  ی ول  رند،یقرار گ  ی لیتحص   هیدهندگان بورس  رد توجه ارائهاست مو

قرار   ی لیتحص   هیدهندگان بورس  باشند، معموال مورد توجه ارائه  یرزومه متوسط م  یندارند و دارا

 خود را بپردازند.  الت یمربوط به تحص   نه یهز  ییبه تنها  د ی. آنان بارندیگ  ینم 

 شی در اتر یدر کالج در رشته گردشگر لی تحص

اوقات فراغت به دانش آموزان م  یدرجات گردشگر  با   یو  آموزد که محصوالت و خدمات مرتبط 

کنند.   ت یریمختلف را مد  ی اجتماع  ی دادهایو رو  یشخص  ح یتفر  ح،یتفر  یمانند سفر برا  یی ها  ت یفعال

خود در طول اقامت   انیچگونه با مشتر  دیدان  یکند که م   ی حاصل م  نانی اطم   ی مطالعات گردشگر

 ی حوزه ها  ی. مدارک گردشگردیرفتار کن  یگردشگر  یمکان ها   نیاز بهتر  دیهنگام بازد  ای  لدر هت



 

 

 نیا  یریادگی  یبرا  یبرخ  .دهد  یرا پوشش م  یو هتلدار   یابیبازار  ،یبازرگان  تیریمد  ت،یریعلوم مد

دانش   ار یدوره ها را کوتاه مدت در اخت  نیکنند. آنان ا  یثبت نام م   شی اتر  یمهارت در کالج ها 

در دانشگاه به صورت کوتاه مدت در   لیتحص   یدهند که دوست دارند به جا   ی قرار م  ی آموختگان

توانند   یآن م  قیاز طر  که کنند    یم  افتیدر  یدر کالج مدرک  لیکنند. آنان بعد از تحص   لیکالج تحص 

 انیاست که کارفرما  نیا   شیاتر  یدر کالج ها   لیشوند. نکته مهم در باب تحص  شیوارد بازار کار اتر

در   لیمقاله تحص   یعنوان بعد  د،ییایقبول دارند. حال ب  شتریمدارک صادره از دانشگاه ها را ب  یشیاتر

 .میرقم بزن  گر یکدیرا با    شی در اتر  ی رشته گردشگر

 شیدر اتر سانسیدر مقطع ل یدر رشته گردشگر لی تحص

 الت یکه ارائه دهنده تحص   د یبگذران  ی در کشور  ت یبا موفق  دیرا بتوان  سانس یکه مقطع ل  نیا  یبرا

یا   ی رشته گردشگر   لیفارغ التحص  یکه هر چه زودتر به عنوان دانشجو  نیا  ی باشد و برا  ی م  گانیرا

حتماً مدرک   دیبا  د،یباشد، شناخته شو  یسال م  ۴  ی ال  ۳که    یدر درجه کارشناسرشته جهانگردی  

. شما دی ساله ارائه ده   ۱۲  پلمیالزم است که د  ی. در کنار مدرک زبان آلمان دیده   ئهارا  یزبان آلمان

 شیدر اتر  ی که دانشگاه ارائه دهنده رشته گردشگر   د یاخذ کرده باش  ی را از مدرسه ا  پلم ید  نیا  دیبا

 اه که دانشگ  نیباشند. بعد از ا  ی مختلف معتبر م  ی مدارس در کشورها   آن را معتبر بداند. معموالً اکثر

کرد، و قانع شد که   دیینمرات را تا  زیو ر  یلیمدرک تحص   شیدر اتر  یارائه دهنده رشته گردشگر

برا  ی نم   یشما جعل   یتیمدارک هو نامه پذ  یباشد،  برادینما  یصادر م  رشیشما   ی. خوشبختانه، 

 ا یو    گانیرا  الت ی شما تحص   رای. زدییپرداخت نما  ییباال  نه یکه هز  ست ین  یاز ین  رشینامه پذ  افتیدر

در کشور چالش   نیریتجربه ش  کیبه عنوان    دیتوان  یرا م   گانیرا  بایتقر  التیتحص   مییبهتر است بگو

در   ی در رشته گردشگر  لیاگر دنبال تحص   ی. ولدیپشت سر بگذار  شیاتر  افتهیو سازمان    زیبرانگ

 لتس یآ  دیبا  د،یبخوان  یس یرشته را به زبان انگل  نیا  د یخواه   یو م  دیباش  یم  شی در اتر  سانسیمقطع ل

باشد.   ی برخوردار م  ییباال  ت یاز اهم   ز ین  یمال   ی ، داشتن نامه گواه ۶  لتسی. در کنار آ دیداشته باش  ۶

ه که دوست دارد رشت  ی از شخص   یبلکه دانشگاه خصوص   یالزم به ذکر است که نه تنها دانشگاه دولت

و دانش آموختگان را  ردی گ ینم ی بخواند، آزمون ورود ش یرا در اتریا رشته جهانگردی    یگردشگر

در رشته   لی. مقاله تحص دینما  یم  یمربوط به رشته گردشگر  یوارد کالس ها  یبدون آزمون ورود



 

 

در   یدر رشته گردشگر  لیتحص   طیرا با شرا  زانیالزم دانسته است تا شما عز   شی در اتر  یگردشگر

 اطع مق  یبرا  رش یپذ  طیمختلف شرا  نیکه ما در عناو  ن یا  لی. دلدیآشنا نما  شیدر اتر  سانس یلمقطع  

 د یینما  ی ذهن   ره یتمام، موارد را ذخ  ات یاست که، شما با جزئ  ن یا  میا  شرح داده  کیبه    ک یمختلف را  

 ش یدر اتر  ی در رشته گردشگر  ل یباشد که راجع به تحص   یم  ی اطالعات  رشیکه هم اکنون آماده پذ

وارد  یگردشگر  سانس ی راجع به مدرک ل  ی بهتر است اطالعات  یاست. قبل از پرداختن به عنوان بعد

مدرک   ست؟یچ  یگردشگر  سانسیکه مدرک ل  دیپرس  یم  زانیاز شما عز  ی . مطمئناً برخدیذهن کن

 ی ز یو برنامه ر  ایهمراه با جغراف  یمهمان نواز  و  تیریمد  ،یابیبازار  یدوره ها   ی گردشگر  سانسیل

 ی کارآموز   ی هارا کسب کرده و دوره  ی صنعت گردشگر   ه یاولدانش    انیدهد. دانشجو  ی را ارائه م  دادیرو

 دهند.   یخارج از کشور انجام م  ا یرا در داخل  

 شیدر اتر سانسیدر مقطع فوق ل یدر رشته گردشگر لی تحص

نموده است،   شیدر اتر  سانس یدر مقطع فوق ل  یدر رشته گردشگر   لیکه خود را آماده تحص   یشخص 

ذهن خود کرده   رهیرشته تاکنون ذخ  نیدر ا  رش یپذ  طیمقطع و شرا  نیراجع به ا  ی قطعاً اطالعات

 ی رشته م  نیاطالعات جامع راجع به ا  ی آمده است که حاو  یاست و اکنون به سراغ مطالعه مقاله ا

اطالعاتتان به روز خواهد شد.   ش یدر اتر  یدر رشته گردشگر  لیشما با خواندن  مقاله تحص باشد.  

، آن چه  مورد توجه و سانس یبعد از مقطع ل  در مقطع  شی در اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص   یبرا

. اگر مدرک زبان دیده ارائه    یرا به دانشگاه دولت  یزبان آلمانباشد که مدرک    یم  نیا  الزم است،

را به   ییباال  اریبس  ینگیکه نقد   ستین  ی ازین  گریباشد، د  B2و مدرکتان در حد    د یداشته باش  ی آلمان

. دییدهند، اعطا  نما  یرشته را ارائه م   نیکه ا  شی مختلف اتر  ی شده در شهرها  س یتاس  یها  دانشگاه 

رشته به دانشگاه مربوطه ارائه   نیدر ا  ل یتحص   یرا برا   وروی  ۱۵۰۰  یال  ۶۰۰  بایتقر  ستیفقط کاف

 د یکامل و مف  ی اطالعات  ش، یدر اتر  یدر رشته گردشگر   لیتحص   نه یعنوان هز  با . مقاله حاضر  دیده 

به خواندن   دیتوان  ی م گرید  ن یعنوان و عناو  نیها ارائه داده است که بعد از خواندن ا نه یراجع به هز

الزم است که در کنار   یران یا  یدانشجو  کیمقطع به عنوان    نیدر ا  لیتحص   ی. برادیآن مشغول شو

نمرات، سند ازدواج و   زیسالمت، ر  ی گواه   ،یلیمدارک تحص   ، یتینامه، مدارک هو  هی نامه، توص  زهیانگ

صادر کرده است.   انتیکه بانک برا  د یداشته باش  یسند طالق، ترجمه مدارک و مدرک زبان، نامه ا  ای



 

 

به دانشگاه ارائه دهنده رشته   رش یبه هنگام پذ  دیدار  ل یاست. اگر تما  یمال   ی منظورمان نامه گواه 

 ر ی. سادیارائه ده   ۶.۵  لتسیمدرک زبان آ  د یبا  د،یارائه ده  یسیمدرک زبان انگل  ش یدر اتر  یگردشگر

. قبل از پرداختن به موضوع دیارائه ده   ی است که قرار است به دانشگاه دولت  یمدارک همانند مدارک

تحص   یبعد گردش  لیمقاله  رشته  اتر  یگردر  اطالعات  شی در  است  وظا  ی بهتر  به   کی  فیراجع 

گردشگر  یکارشناس  یدانشجو نما  یارشد  خود  آماده  ذهن  وارد  وظادییرا   یدانشجو  کی  فی. 

پروازها،   یرزرو، سازمانده   ستمیسفر، استفاده از س  ی زیشامل برنامه ر  یگردشگر  یلیتکم   الت یتحص 

 ی ها  ر یمس جادیسفر، ا یها   نهیکمک به مردم در انتخاب گز ن یو همچن انیاسکان برخورد با مشتر

 باشد.   یکتاب راهنما م  هیسفر و ته  ی گروه   ی تورها  یسازمانده  نی سفر و همچن

 شیدر مقطع دکترا در اتر یدر رشته گردشگر لی تحص

 افت یخوب در  یلیخود را از دانشگاه خ  سانس یکه مدرک فوق ل  نیکه دوست دارد بعد از ا  ییانشجود

 ل یتحص   طیذهنش کند که شرا  رهیموضوع را ذخ   ن یا  دیوارد مقطع دکترا شود، با  ل یتحص   ی نمود، برا

در   ل یتحص   یبرا  رایاست. ز  ن یشیدر دو مقطع پ  ل یتحص   طیتر از شرا  دهی چیپ  ی مقطع کم   نیدر ا

به    ایو    رانیا  یها   کرده در دانشگاه  لیدانش آموخته تحص   کیمقطع الزم است که به عنوان    نیا

 زریکشورها، سوپروا  گرید   یانتفاع  ر یغ  ایو    یدولت  یکرده در دانشگاه ها   لیتحص   ریفراگ  کیعنوان  

 ی در رشته گردشگر  لی تحص   یشود تا شما راحت تر برا  یسبب م  زری. داشتن سوپروادیداشته باش

 لتس یشده و مدرک زبان آ لیکند که مقاله تکم  یکمکتان م زریسوپروا رای . زدیآماده شو ش یاتردر 

نامه، مدارک   مه یارشد، ب  ی کارشناس  ی لیمدرک تحص   ، یرزومه قو  ،ی خود را به همراه نامه تمکن مال  ۷

به   زیرکه همه مدارک را    نی. دانشگاه به محض ادینمرات به دانشگاه مدنظر ارائه ده   زیو ر  یتیهو

د که شما ده   یاجازه م  د، یرا راجع به شما پرس  زریکه نظر سوپروا  نینمود و به محض ا  یبررس  زیر

اگر مدارکتان مورد تادیاقدام کن  ل یتحص   یبرا البته  ندار  زریسوپروا  د یی.  اجازه  برا  دینباشد،   یکه 

 یگردشگر ته در رش لی تحص  یو برا ی دولت ی در دانشگاه ها ش یدر اتر یدر رشته گردشگر ل یتحص 

 یوارد شدن به دانشگاه ها  یبرا  ، ی. در حالت کلدیآماده شو  ی خصوص  یدر دانشگاه ها   ش یدر اتر

 ی و برا  دیدار  ی به مدرک زبان آلمان  از ین  یو هتلدار  سمیتور  ، یمطالعه رشته گردشگر  یبرا  یخصوص



 

 

 ۷  لتس یبه آ  ازین  ی در مقطع دکترا در دانشگاه  خصوص  یو هتلدار  یگردشگر  سم، یمطالعه رشته تور

 . دیدار

 شیدر اتر یدر رشته گردشگر لیتحص  نهیهز

که در   ی اطالعات  یاست که دانشگاه ها در ازا  یا   نهیهز  شی در اتر  یرشته گردشگر  ل یتحص   نه یهز

در  یدر رشته گردشگر   ل یتحص  یکه برا یکنند. مورد یم  افتیدهند از شما در یقرار م ارتانیاخت

که   یباشد؟ دانشگاه   یم   یشما چه نوع دانشگاه   یاست که، دانشگاه انتخاب  نیمهم است ا  شیاتر

از دانشجو در  یکم   ار یبس  نهیاست هز  یتدول است،   یکه خصوص  یدانشگاه  یکند ول  یم  افتیرا 

 نیکه ما در ا  ی ا  نهیکنند. هز  یم  افت یدر  یطالب رشته گردشگر  انیرا از دانشجو  یی باال  یها   نهیهز

 یرا برا  سانسیباشد. اگر مقطع ل  ی م  لیسال تحص   کی  ی ها  نهیداد، مربوط به هز  میجا ارائه خواه 

سال به دانشگاه   ۳به مدت    ی لیهر سال تحص   یرا در ابتدا  نه یهز  نیا  د یموظف  د، ییاتتخاب نما  ل یتحص 

 ی لیبسته به انتخاب دانشگاه و مقطع تحص   یدولت  ی در دانشگاه ها  ل یتحص   نه ی. هزدی مد نظر ارائه ده 

 ۳۰  یال  ۲۳  باً یتقر  شیاتر  ی دانشگاه خصوصدر    لی تحص   نهیاست و هز  ریمتغ  وروی  ۱۵۰۰تا    ۶۰۰از  

 یزندگ  ی ها  نهیرا در خصوص هز  یمطالب  لیتحص   نه یاست. مهم است که در کنار هز  ورو یهزار  

را مورد مطالعه   ش یدر اتر  ی در رشته گردشگر  لی که تاکنون مطالب مقاله تحص   د یینما  ی ذهن  رهیذخ

 ی ها   نه یدانستن هز  یمتمرکز شود.  برا  یبعد  ن یقرار داده است و هم اکنون قصد دارد، بر عناو

 ل یقسمت از مقاله تحص   نیکه در ا  ی جدول  یها   خانه  ک یکای  م،یکن  ی دعوت م  زانیاز شما عز  یزندگ

 . دیکن  یآمده است را بررس   شیدر اتر  یدر رشته گردشگر

 قیمت به یورو  هزینه های زندگی 

 12 غذا در رستوران

 1.09 لیتر شیر   1

 1.81 گرم نان   500

 1.76 کیلو گرم برنج   1

 16.91 کیلو گرم گوشت   1

 10.49 کیلو گرم فیله مرغ   1



 

 

 719.18 خوابه در مرکز  1اجاره مسکن 

 570.21 خوابه خارج مرکز شهر  1اجاره مسکن 

 

 

 یسیبه زبان انگل شیدر اتر یدر رشته گردشگر لی تحص

 ی ریفراگ  ایو    یرانیا  ریفراگ  ی برا  یزمان  یسیبه زبان انگل  ش یدر اتر  یدر رشته گردشگر  ل یامکان تحص 

 لتسیداشته باشد. نمره آ  ۶  لتسیآ  یباشد وجود دارد که و  یم  یا  رشته  نی در چن  ل یکه آماده تحص 

کارشناس  لیتحص   یبرا  ۶ ول  ی کاف  یدر درجه  باالتر    لیتحص   یبرا  یاست،   جه در   یعنیدر درجه 

با  یکارشناس دانشگاه  ۶.۵  لتسیآ  دیارشد  به  انگل  ی خصوص  یها   را  ده   یسیو  ارائه  برادیزبان   ی . 

 ی ها  از دانشگاه  یکیرا به    میذکر نموده ا  یکه در عنوان قبل  یا  نه یهز  دیبا  یسیبه زبان انگل  لیتحص 

در   ی کیزیرا قبل از حضور ف  نهیهز  ن یو الزم است که ا  د یهمچون دانشگاه مدول ارائه ده   ی خصوص

 یاز موارد مهم برا  یکی.  دیبه مسئول مربوطه اعطا کن  رش یبه هنگام پذ  یدانشگاه مدنظر و به عبارت 

داشته   ی مال یاست که حتما نامه گواه   ن یا  شیدر اتر  ی در رشته گردشگر یسیبه زبان انگل  ل یتحص 

 ی . همان طور که مستیامالز  ز ین  یبه زبان آلمان  شیدر اتر  لیتحص  ینامه برا  نی. البته ارائه ادیاشب

زبان شما  ن یبه ا لیتحص  ی باشد و برا ی به ارائه مدارک م از ین یسیبه زبان انگل ل یتحص  یبرا د،یدان

 تیمناسب هدا  ر یتواند شما را به سمت مس  ی م  یکه آگاه به امور است و به راحت   دیدار  ی لیبه وک  ازین

ملک پور  ارتباط برقرار   یمشاوره ا  سسهمو  نیبا مشاور  ستیآگاه کاف  لیبه وک  یدسترس  ی. برادینما

 رساند.  ی مطلوب م  جه یپروسه شما را به نت  لیدانند که کدام وک  ی. آنان مدیینما

 ش یدر اتر یدر رشته گردشگر رشیپذ افتیدر یالزم برا مدارک

را  نیا م، یصحبت کن یدر رشته گردشگر  رشیپذ افتیدر یکه راجع به مدارک الزم برا نیقبل از ا

همه   یاست. ول  یالزام  B2در حد    یارائه مدرک زبان آلمان  ی به زبان آلمان  ل یتحص   یکه برا  دیبدان

را در   دخو  ینمودند، سطح زبان آلمان  افتیرا در  رش یکه نامه پذ  نیآموختگان موظفند بعد از ا  دانش



 

 

 اتریش   در  هتلداری  رشتهو یا    رشته  نیدر ا  رشیپذ   افتیدر  یارتقا دهند. مدارک الزمه برا  C1حد  

 عبارتند از: 

 ی فریک  نهیش یعدم سوء پ  یگواه   ارائه •

 زنمراتیارائه ر •

 شناسنامهارائه   •

 شناسنامه   یارائه کپ •

 پاسپورت   یکپ  ارائه •

 ی درمان  مه یب  داشتن •

 یدر دانشگاه دولت  ل یتحص   یبرا  یارائه مدرک زبان آلمان •

 رش یمربوط به پذ  یها  نهیهز پرداخت •

 ی آلمان  ای  یسیارائه مدرک زبان انگل •

   زریداشتن سوپروا •

 ا در مقطع دکتر  ل یتحص   ی و ارائه مقاله برا  ۷ لتسیمدرک آ  ارائه •

 

 اتریش  در گردشگری کار بازار

 مطالعه   که   این  از   بعد  توانند  می  دادند،   قرار  مطالعه   مورد  اتریش  در   را  گردشگری  رشته  که  اشخاصی

 که   است  کشوری  اتریش  حاضر  حال  در.  شوند  کشور  این  کار  بازار  وارد  رساندند،  اتمام   به  را  رشته  این

 کشور   این  کار   بازار  وارد  توانند   می  راحتی  به  التحصیالن  فارغ   و   پذیرد  می  را  بسیاری   جهانگردان

 و  شرایط  دلیل  به   برخی  البته .  آورند  دست   به   یورو  ۳۲۹۲ حدود ماهانه  جهانگردی طریق  از  و  شوند

 اگر   عزیز   همراهان.  آورند  می   دست   به   درآمد   یورو  ۱۱۵۰۰  حداقل  ماهانه   دارند،   که   کاری   تجربه

 و  رسانده   پایان  به   را  خود تحقیقات  ابتدا  است   بهتر  بخوانید،  کشور   این  در   را   رشته   این   دارید  دوست

 توانند  می   کار   سال   ۵  از   بعد   جهانگردان  همه   آل  ایده  حالت   در .  کنید  اقدام  رشته   این   برای   سپس

 .آورند  دست به   نیز  را  است   صد در  ۴  از   کمتر  آن  در   بیکاری   نرخ  که   زیبا   کشور  این  اقامت



 

 

 

 شیدر اتر یدر رشته گردشگر لیتحص پاسخ به سواالت متداول در زمینه 

 کیتواند بعد از    یمورد مطالعه قرار داده است، م  ش یرا در اتر  یکه رشته گردشگر  ییدانشجو   ایآ   

 کند؟   افتیدر  ی لیتحص  هیاز دانشگاه مربوطه بورس  یلیترم تحص 

و به  ده یهم چ  ی را بر رو ی لیتحص  ه یبورس بله، اگر دانشجو نخبه باشد اجازه دارد مدارک مربوط به   

بورس براساس مدارک تصم   یلیتحص   هیارائه دهندگان  آنان  فراگ  رند یگ  یم   م یارائه دهد.  به   ر یکه 

 منع کنند.  ی لیتحص  هیبورس  افتیآن را از در  ایو    ندیاعطا نما  یلیتحص  ه یبورس  یخارج

در   یبه تازگ  ش یکه اتر ی دیجد نیبا توجه به قوان  شیدر اتر  ی در رشته گردشگر  ل یتحص   نه یهز   

 نموده است، چقدر است؟   ن ییتع  ل یخصوص تحص 

 در دوترم.  وروی  ۱۵۰۰  ی ال  ۶۰۰  بایتقر

 ی دولت  ی خود را از دانشگاه ها  یکه مدرک گردشگر   نیاجازه دارد بعد از ا  یران یا  یدانشجو  کی  ایآ   

نمود، وارد بازار  افتیباشند، در یم یو گردشگر  سمیکه ارائه دهنده رشته تور ش یاتر ی خصوص ایو 

 کشور شود؟   نیکار ا

شوند   ی مشغول به انجام کار  ش یکار اتر  یایتوانند در دن  یم  ی افراد به راحت  گر یبله، آنان همانند د  

 باشد.  ی م  یو هتلدار  سمیتور  ،یکه کامالً مرتبط با رشته گردشگر

 است؟   ریپذ  امکان  شی در اتر  یدر رشته گردشگر  لیتحص   قیاز طر  شیپاسپورت اتر  افتیدر  ایآ   

ورود به بازار   دیرا کل  لی اگر تحص   د، یکن  افتیپاسپورت در  ل یبا تحص   دیتوانینم   ماً ی مستق  یبله، ول   

در رابطه با اخذ اقامت دائم و بعد از آن  یسال اقدام ۵که بعد از   دیاجازه دار د، یقرار ده  ش یکار اتر

 . دیباشد، انجام ده   یم   شی اتر  نیاست و طبق قوان  یکه قانون  ی اخذ پاسپورت

 و سخن پایانی  شیدر اتر یدر رشته گردشگر لی تحص



 

 

در   ی در رشته گردشگر  ل یمقاله تحص   ی فوقان  نیکه در عناو   ی قسمت را به خالصه اطالعات  ن یما ا

 ش یرشته را در اتر  ن یکه دوست دارد، ا  ی . به طور مختصر؛ شخصمیاختصاص داده ا  م،یا  آورده  شیاتر

با کارشناس  دیبخواند  درجه  آلمان  یکارشناس  ،یدر  زبان  مدرک  دکترا  و  زبان   ایو    یارشد  مدرک 

 باشد،   یکند. اگر دانشگاه خصوص   ی م  نییتع  یارائه دهد. نوع مدرک را نوع دانشگاه انتخاب  یسیانگل

 یخصوص   ی از دانشگاه ها  ی کیسال است در    نی که چند  ی را به مسئول  یسیالزم است که زبان انگل

را   ی انباشد الزم است که زبان آلم   ی. اگر دانشگاه دولتدیباشد، ارائه ده   یم   ت یمشغول فعال  شیاتر

. دیخود کنار بگذار  التی تحص   یرا برا  ی کم   اریبس  نهیو الزم است که هز  دیبه مسئول مربوطه ارائه ده

 یبرا   م یکن  یم  شنهاد یآشنا شد، پ  ش یدر اتر  ی در رشته گردشگر  ل یتحص   اتیحال که ذهنتان با جزئ

که قرار است در خصوص   یقداماتا  انیرا در جر  شی اتر  یا  یموسسه ام آ  نیمشاور  شتریب  ییآشنا

 گانی. آنان رادیبگذار  د،یعد انجام ده چند ماه ب  ا یاکنون و    ش ی در اتر  یدر رشته گردشگر  ل یتحص 

  ک یبعد از    دیبتوان  یرانی تا به عنوان دانش آموخته ا  د یکن  یرا ط  یچه مراحل  یستیکه با  ندیگو  یم

 یهتلدار  ،یگردشگر  یدانشگاه ها   ازخود را    یو دکترا  سانسیفوق ل  سانس،یمدرک ل  یلیدوره تحص 

 . دیینما  افت یدر  سمیو تور

 

 

 

 

 

 

 


