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 اتریش در دکترا تحصیل

 مقدمه

تحصییل دکترا در اتریش در مقلهه لمی  ییریرب  ه رهیته تحریر درهمدس ا ییا هیل امتلص تحصییل دکترا در اتریش 

 صر ییه  دریلفی  هلی خصیصصی  اتریش  ه  ه صیصر  ا ییت   ه صیرب  رایالص م   لهیدت تحصییل در دااریالس 

 را در اتریش را  یلص ایلئیدتاهزامل  اصیم  تحصییل دکتدر اتریش از  ه طریق  قل ل دریلفی م   لهیدت تحصییم   

ص داریم  ل یل ی   ه   ر ه در ادامه قصید ایرس ز لص مصرد ایلز تحصییل در مقع  دکترا در اتریش  ه  ه صیصر  ا ییت 

تحصیل در مقع  دکترا در اتریش یر ش هلی مذکصر  ه  رر   هر ه دقیقتر تحصیل دکترا در اتریش  پردازیما  

هییل مالط  لضی  از مزایلی تحصییل تقری ل رایالص  هرس م د دردادا  این هیرای  را فراهم ایصدس ا یی که افراد متق

هیچ ین م  تصااید  مراجعه ایلئیدا  MIEر ربی بب  لیی مص سه   یرتر    ال لمقمعلهعه  لزیز م  تصااید جهی 

  هرس م د دردیدا  MIEهلی رایالص کلره ل لص مص سه  رسبمرلاز طریق تیلس  ل مص سه از 

 اتریش در دکترا تحصیل هرای  

میمیصص افر در مرکز اربیل باق  هیدس ا ییا اتریش  ل قرار دیری در اتحلدیه اریل    9کریصر اتریش  ل جیعیی ددبد  

دصزس هی ان ب هیچ ین م لطق اقتصیلدی اربیل از کریصرهلی ییریرفته در دصزس صی عی اربیل هی لخته م  هیصدا 

لص تحصییل در اتریش لققی د  ه اخذ اقلمی ی  از اتیل  تحصییل در این کریصر هسیت دا الز   سییلری از متقلضیی

اخذ  صر ییه تحصییم  ایز م   لهید که تل  ل  ه ذکر م   لهید تحصییل دکترا در اتریش  ه صیصر  لیصم  هیراس  

دکترا در    ددبدی در کلهش هزی ه هلی تحصییل ب زادد  کی  هیلیلا  م  ک دا هر  د که متقلضییلص تحصییل

اتریش قلرد خصاه د  صد از هیرای  کلر ضیین تحصییل ایز  هرس م د درداد ب از این طریق هزی ه هلی تحصییل ب 

 اش تقسییم   دی م  هیصادد دااریالس   4زادد  را تلمین ایلی دا مص یسیل  همصزهی  در اتریش  ه صیصر  کم   ه  

دااریالس همصز  معمیلصا هر  د که تحصییل  هلی خصیصصی   دااریالس هلی دبهت   دااریال هلی لمص  کلر ردی   

هلی محدبدی امتلص تحصییل در مقع    الساریدادکترا در اتریش در هر ی  از دااریالس هل میسیر ای   لهید ب در  

ایصاه از مص یسیه از همصز  لله   را یلس اصو ربیترد در    4دکترا بجصد خصاهد داهییا الز   ه ذکر م   لهید این 

 زمی ه همصز  بتحقیق د ته   دی هدس اادا

 اتریش در دکترا دبرس یذیر   

کریصر مقدبر م   لهیدا هر  د که تحصییل    تحصییل دکترا در اتریش  ه صیصر  رایالص در دااریالس هلی دبهت  این

در داارییالس هلی دبهت  اتریش در مقع  دکترا  ه ز لص ههیلا  خصاهد  صدا الز   ه ذکر م   لهیید که تحصیییل در  

هزی ه تحصییل ب هیهریه  لهیدا در صیصرت  که    یرداخیدااریالس هلی دبهت  اتریش  ه این م وصر ایسیی که  دبص  

https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
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تحصییل در    قلضییلصتمدکترا در اتریش را دراور داهیی بهیتن این مصضیصو  رای   لیسیت   یلالاه هزی ه تحصییل  

م لطق اتحلدیه اربیل صیلد  ای   لهید ب این د یته از افراد  دبص یرداخی هیهریه تحصییم  مری صم  ه همصز  در  

د ر ییدا در   یلم  ه ااال  خصاه  4مقع  دکترا خصاه د  صدا الز   ه ذکر م   لهید تحصییل دکترا در اتریش در  لزس 

یصرب خصاه د هیدا   363صیصرت  که از این محدبدس  یریتر هیصد  دااریاصیلص اتحلدیه اربیل ایز مرییصم هزی ه ترم   

خصیصصی  در اتریش  رای تیلم  دااریاصیلص متقلضی  دارای هزی ه خصاهد  صدا    یدااریالس هل ه لقبس تحصییل در  

ص ااامیسی  ب یل ههیلا  م   لهیدا  سیته  ه اصو دااریالس هیچ ین تحصییل دکترا در اتریش ایلزم د ارائه مدر  ز ل

  اج لری م   لهدا C1ب یل  B2ب ز لص ههیلا  در ددبد  7ارائه ز لص ااامیس  در دد هیمت  

 اتریش در دکترا دبرس یذیر    رای ایلز مصرد مدار 

  م   لیسیی در قد  ر یصیربایزخصاهد  صدا  عد از جسیتاصی    ر یصیربایزتحصییل دکترا در اتریش ایلزم د دارا  صدص  

هلی  عدی  ه دا لم تتییل یربادس دااریاصی  ب ط  یرب یه اخذ یذیر  از دااریالس  صدا   لاچه ییریتر ایز  ه هص 

مدر  ز لص ههیلا  ب یل ااامیسی  م   لهیدا هیچ ین یرداختیم از اهزامل  بربد  ه تحصییل دکترا در اتریش ارائه  

ارائه مدار  تحصییم   یل ق ایز از دیار ا ی لد مصجصد در ه ال  یذیر  تحصییل دکترا در اتریش م   لهیدا هذا 

افراد متقلضی  تحصییل دکترا در اتریش در صیصر  ارائه  یعا ز لص ههیلا  ب یل ااامیسی  م ل ی    عا لمی  قصی   

ا این مصضصو در  د  ایلی صد جهی یلفتن  صیربایزر در اتریش اقدا    د  خصاههلی  ین اهیمم  قلدر  مقلال  ب یژبهش  

از دیار مدار   صیصرت  م   لهید که داهیتن یربیصزام قصی ایز در ااال  این یرب یه کی  هیلیلا  خصاهد داهییا  

 :ایصدزیر اهلرس  مصارد ه  م  تصاص تحصیل دکترا در اتریش

 ملس الت لر( 6دداقل دارای ارائه اصل یل پصر  ) •

 لدد لت  یل پصرت  2 •

 ارائه المه تیتن مله  •

 ارائه محل اقلمی •

  ییه درملا  دااراصی  •

 ااایزس المه •

 ارائه المه م     ر لد  بجصد م   تحصیم  در مقع  دکترا •

 

 اتریش در دکترا تحصیل  رای  صیربایزر
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 یصیربایزر م   لهیدا  یصیربایزر در تحصییل دکترا در اتریش از اقش هلی مهم تحصییل دکترا در اتریش  داهیتن  

تلثیر  سیزای  در اخذ یذیر  از دااریالس هلی اتریش خصاهد داهییا درباق  از ل لصیر اصیم  در ه ال  اخذ یذیر  

از دااریالس هلی اتریش  تلیید ی  ا یتلد راه یل م   لهیدا ا یتلد راه یل یل هیلص  یصیربایزر در صیصر  داهیتن 

ب  عا لمی  قصی  فرد متقلض  را  رای بربد  ه این مقع  تلیید م  ایلیدا جهی یلفتن ا تلد راه یل  فرد  رزبمه  

متقلضی  قلدر خصاهد  صد  ه با یعه  رر ی  ب جسیتاص در بب  یلیی هلی دااریالس هلی مر صطه جهی این مصضیصو  

ا ییتلد راه یل مر صطه   ییع   ر جم  اور اقدا  ایلیدا  ه این ترتی   ل ارائه رزبمه لمی  خصد از طریق ایییل  ه  

بی در یذیرفتن ب تلیید ایریلص داهیته  لهیدا الز   ه ذکر م    لهید ارائه ی  یربیصزام قصی ایز در تلیید ب یل لد  

تلیید ا یتلد راه یل کی  هیلیلا  خصاهد داهییا  ه این ترتی   ل یذیر  از ا یتلد راه یل از دااریالس مقصید م   

 رادل اخذ یذیر  تحصیل دکترا در اتریش اقدا  ایصداتصاص  رای  لیر م

 ااامیس  ز لص  ه اتریش در دکترا تحصیل

این اتته  سییلر دلئز اهییی م   لهید که ق ل از هر دصاه اقدام  تصیییم م ل ی   ییرب هیرای  فردی ب ااتالب 

دااریالس مقصید داهییا هیلاعصر که ییریتر  ه هص یرداختیم تحصییل دکترا در اتریش در دااریالس هلی دبهت  ب 

ص ههیلا  قل ل ارائه م   لهید  بهیتن  خصیصصی  قل ل اقدا  ا ییا هر  د که تحصییل دکترا در اتریش  یریتر  ه ز ل

تحصییل در این مقع   ه ز لص ااامیسی  ایز مقدبر ا ییا در قد  ابم مهلجر  تحصییم   ه اتریش م   لیسیی اصو  

دااریالس را در اور داهییا در صیصر  ااتالب دااریالس هلی خصیصصی  ب تحصییل  ه ز لص ااامیسی   لیسیت  دااش 

تقصیی ایصدا هیسییی داارییالس هلی خصییصصیی  در اتریش در جدبم ذیل  ه   7ز لص ااامیسیی  را در ددبد هیمت   

 ایلیش درهمدس ا ی:
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 داارالس هلی خصصص  در اتریش  ههر 

Innsbruck MCI Management Center Innsbruck 

Spittal an der Drau Fachhochschule Kärnten 

Vienna FHWien der WKW 

Wiener Neustadt Fachhochschule Wiener Neustadt 

Krems an der Donau IMC Fachhochschule Krems 

Vienna MODUL University Vienna 

Vienna Webster Vienna Private University 

Salzburg Paracelsus Medizinische Privatuniversität 

Linz 
Private Pädagogische Hochschule der Diözese 

Linz 

Linz Anton Bruckner Privatuniversität 

 

 

 اتریش در دکترا تحصیل هزی ه

اال  ا ییا  ه هیین ترتی  مداور قرار داد که افراد  تحصییل دکترا در اتریش  ه دب ز لص ههیلا  ب ااامیسی  قل ل ا

متقلضی  تحصییل دکترا در اتریش م  تصاا د  رای ااتالب اصو دااریالس مقصید  دااریالس هلی دبهت  ب یل خصیصصی  

را در اور داهیته  لهی دا تحصییل  رای افراد متقلضی  اتحلدیه اربیل در دااریالس هلی دبهت  کلمق رایالص م   لهید 

که از طصم  لزس تحصییم  للدی تالبز ا یلیدا این در دله  ا یی که  یلیر دااریاصیلص متقلضی  م     در صیصرت 

 لیسی هزی ه هلی مر صط  ه ههریه تحصیم  در داارال هلی دبهت  را یرداخی ایلی دا هزی ه تحصیل دااراصیلص  

دا  ه لقبس  لید این مصضیصو را یصرب در هر تر  م   لهی  700اه    350 ین اهیمل در دااریالس هلی دبهت  در ددبد  

دراور داهی که تحصیل دکترا در اتریش در داارالس هلی خصصص  دارای هزی ه م   لهدا هزی ه  لالاه تحصیل 

https://officialmalekpour.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://officialmalekpour.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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یصرب در اور درفیا الز   ه ذکر    10000دکترا در اتریش در دااریالس هلی خصیصصی  را م  تصاص  ه صیصر  کم   

کترا از اتحلدیه اربیل ایز در صیصر  تحصییل در دااریالس هلی خصیصصی  م   لهید که دااریاصیلص متقلضی  تحصییل د

 مریصم یرداخی ههریه داارالس خصاه د  صدا 

 اتریش در دکترا تحصیل از ی  کلر هرای  

از دیار مصارد دلئز اهییی در ه ال  مهلجر  تحصیییم   هییرای  کلر ی  از اتیل  تحصیییل م   لهییدا در باق   

 ه دا لم راه  جهی دریلفی اقلمی اتریش ب  هرس م دی از مزایلی هییهربادی  داارییاصیلص متقلضیی  تحصیییم   

اتریش م   لهی دا  ه هیین ترتی  م  تصاص  ه مزایلی کلر ضیین تحصییل در اتریش یرداخیا  ه این لمی که در  

ز باق  تحصییل دکترا در اتریش درضیین کلر م  تصااد رزبمه لمی  ب  یل قه کلر م ل ی   جهی یلفتن کلر ی  ا

م ار  ه اخذ اقلمی  رای بی خصاهد هییدا  ه لقبس     ترتیاتیل  تحصیییل  رای فرد متقلضیی  فراهم هبرد ب  ه این 

تحصییل دکترا در اتریش این امتلص را  رای متقلضییلص  صجصد هبردس ا یی که ی  از اتیل  تحصییل از ی   یلم 

اتریش ب کریصرهلی دصزس هی ان امتلص   اقلمی ی  از تحصییل ایز  هرس م د دردادا  ه این با یعه ی   یلم در

 رر   هر ه  یرتر ایصدار   ه  م  تصاص  کلریل   را خصاه د داهیا از دیار مصارد مهم در جستاصی کلر در اتریش   

 ا ایصدار ارخ  یتلری در اتریش  ه صصر  تصصیر ذیل  ه ایلیش درهمدس ا ی:یرداخیارخ  یتلری در اتریش 

 

 

 اتریش در دکترا دبرس  هلی  صر یه

 سییلری از متقلضییلص تحصییل دکترا در اتریش  ل تصجه  ه هزی ه هلی مهلجر   لققی د  ه اخذ یذیر   صر ییه  

تحصییم  م   لهی دا  ل تصجه  ه هیرای  دلکم در اتریش امتلص اخذ  صر ییه تحصییم  از  رالمه هلی مم  بجصد  

ش قلدر خصاه د  صد  ل ارائه رزبمه لمی  قصی ب ااصاهد داهییییا دااریییاصیلص متقلضییی  تحصییییل دکترا در اتری
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هیچ ین  یعا ز لص م ل ی    یصیربایزر را در جهی ارائه  صر ییه تحصییم  ران  ک  دا در باق  اقش ا تلد راه یل 

در دریلفی  صر ییه تحصییم   سییلر تلثیر دذار م   لهید که  ه این م وصر م   لیسیی متقللد درددا الز   ه ذکر  

 صر ییه تحصییم  در مقع  دکترا  سییلر  ه رزبمه فردی متقلضی  با سیته م   لهیدا هذا  یصیربایزر   م   لهید دریلفی

در صیصر  تلیید رزبمه فرد قلدر خصاهد  صد جهی ارائه ااصاو  صر ییه تحصییم  اقدا  ک دا این اتته ایز  سییلر دلئز 

ت   ایز در درییلفیی  صر یییییه  اهیییی خصاهید  صد کیه درباق  داهیییتن یربیصزام ب یژبهش هیلی لمی  قصی ب مر

 تحصیم  کی  هلیلا  خصاهد داهیا

 متدابم  صاال 

 هیل امتلص تحصیل رایالص در داارالس هلی مقع  دکترا اتریش فراهم م   لهدت .1

  ل تصجه  ه هرای  دلکم امتلص تحصیل رایالص ب یل  ل هزی ه هلی ااد  در اتریش بجصد داردا

 مقع  دکترا در اتریش امتلص یذیر م   لهدتهیل دریلفی  صر یه تحصیم  در  .2

  م ا در صصر  دارا  صدص هرای  ب رزبمه م ل   امتلص اخذ  صر یه تحصیم  ایز فراهم م   لهدا

 داارالس هلی مقع  دکترا اتریش را  یلص ایلئیدت درتحصیم  از اهزامل  اصم  دریلفی یذیر   .3

   تحصیم  دکترا در اتریش م   لهداداهتن  صیربایزر از اهزامل  اصم  در دریلفی یذیر

 تایلئید  ص یلهزی ه تحصیل در داارالس هلی خصصص  دکترا در اتریش را  .4

 هزار یصرب م   لهدا 10 ه صصر   لالاه هزی ه تحصیل دکترا در اتریش در داارالس هلی خصصص  در ددبد 

 یلیلا   ان

الز  درهمدا هیلاعصر که در طصم متن ایز   ی رر ی  هلتحصییل دکترا در اتریش در مقلهه لمی  ییریرب  ه  حو ب  

 ه هص یرداختیم تحصییل دکترا در اتریش در دااریالس هلی خصیصصی  ب دبهت  اتریش امتلص یذیر ا ییا تحصییل در  

 صدا در صیصرت  که تحصییل در دااریالس هلی  دااریالس هلی دبهت   ه ز لص ههیلا  م   لهید ب تقری ل رایالص خصاهد 

هزار یصرب ا ییا  ل تصجه  ه    10خصیصصی   ه ز لص ااامیسی  م   لهید ب دارای هزی ه ب هیهریه تحصییم  در ددبد  

هزی ه هلی مهلجر  امتلص کلر ضیین تحصییل ایز  رای متقلضییلص تحصییل دکترا در اتریش بجصد خصاهد داهییا 

ه لمی  قصی  افراد متقلض  قلدر م   له د جهی اخذ  صر یه تحصیم  از  صیربایزر   ه این ترتی   ل تصجه  ه رزبم

هیصارس در تق  ا ییی که در جهی ارتقل مالط ین خصیش قد   رداردد هذا هیییل   MIEاقدا  ایلی دا مص ییسییه  

 ر ربی بب  لیی اطقلل  خصیش را ارتقل دهیدا هیچ ین   مالط  لزیز م  تصااید  ل معلهعه  لیر مقلال  مرت   

https://miemohajerat.net/
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در قسییی دیددلس م  تصااید یر یش هلی خصد را معرک کردس ب از یل ی  کلرهی ل یلص ز دس ا تفلدس ایلئیدا  ه لقبس  

  ل تیلس رایالص  ل مرلبرین مص سه م  تصااید در کیترین زملص  ه یل   یر ش هلی خصد د ی یل یدا

 

 


