
تحصیل رشته هنر در اتریش و مقدمه
و لبانطامقاله تحصیل رشته هنر در اتریش به آنالیز مطالبی در خصوص مواردی پرداخته است که 

ییم ک,ه ی,کبگو کامل است ق,رار ما بدانن,د. آن,ان به راجع دارند دوست ه,نر رش,ته من,دان عالقه
دانشجوی طالب تحصیل در رشته هنر چگونه می  تواند برای اپالی به دانشگاه ه,,ای ات,,ریش اق,,دام
کن,د و ق,رار اس,ت ب,ه س,واالت پرتک,راری چ,ون:  آیا ب,ا تحص,یل در رش,ته ه,نر می توان ک,ار تضمین ش,ده
را در اتریش از آن خود نمود؟ هزینه شخصی که تصمیم دارد، گرایش های مربوط به رشته ه,,نر را
در اتریش مورد مطالعه قرار ده,,د، چ,,ه م,,یزان اس,,ت ؟ آی,,ا می ت,,وان از دانش,,گاه ه,,ایی ک,,ه تنه,,ا
دانشجویان دارای مدرک زبان آلمانی را می پذیرد بورسیه تحصیلی دری,,افت نم,,ود؟ پاتس,,خ دهیم.
اگر دوست دارید بیشتر راجع به موضوع تحصیل رشته هنر در اتریش بدانید، با مش,,اورین موسس,,ه
مشاوره ای ملک پور رایگان ارتباط بگیرید. آنان اطالعات منحصر به فرد و مفیدی راجع به تحصیل

رشته هنر در اتریش دارند.
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شرایط تحصیل در رشته هنر در اتریش
شرایط تحصیل رشته هنر در ات,,ریش را می  خ,,واهیم ب,,رای ش,,روع ع,,الی در این قس,,مت از مقال,,ه
تحصیل رشته هنر در اتریش ارائه دهیم. همان طور که در شروع مقاله حاضر بی,,ان ک,,ردیم، رش,,ته
هنر طالبان زیادی دارد. عالقه مندان خارجی دوست دارند این رشته را در یک کشور خ,,اص م,,ورد
آنالیز قرار دهند. چرا که، آنان دوس,,ت دارن,,د بع,,د از تحصیلش,,ان ب,,ه راح,,تی از طری,,ق این رش,,ته



درآمدشان را افزایش دهند. اولین قدم برای تحصیل در اروپا و در اتریش این است که ش,,ما نمون,,ه
کار داشته باشید. رشته هنر جز رشته هایی است که شما بدون داشتن نمونه کار اجازه نداری,د ک,,ه
محیط اتریش و محیط دانشگاه های ارائه دهنده رشته هنر در اتریش را از نزدیک ببینید. در واقع،
اجازه تحصیل رشته هنر در اتریش را نخواهید داشت. ولی بعد از این که نمون,,ه ک,,ار ارائ,,ه دادی,,د،
اجازه دارید روند پذیرش خود را تکمی,ل نم,وده و در ص,ورت واج,د ش,رایط ب,ودن خ,ود را آم,اده

تحصیل  یکی از رشته های هنر در اتریش نمایید.
 دومین گام برای تحصیل در رشته هنر در اتریش این است که حض,,ور پ,,ررنگی در آزم,,ون ورودی

داشته باشید. بعد از گذراندن این دو مرحله نوبت به مرحله سوم می رسد. 
مرحله سوم برای تحصیل در رشته هنر در اتریش ارائه م,,درک زب,,ان آلم,,انی در ح,,دی اس,,ت ک,,ه

لبته اگر دوست دارید، به عنوان دانشجوی بین  المللیا.   B2دانشگاه ها قبول دارند یعنی در حد 
هزینه تحصیل بپردازید و در ازای پرداخت هزینه، این رشته را به زبان انگلیسی بخوانید، می  توانید

 خود را به یکی از دانشگاه  های خصوصی ارائه دهنده رشته هنر اعطا نمایید. حال بیایی,,د۶آیلتس 
با یکدیگر عنوان بعدی مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش که مربوط به زیر شاخه های رشته ه,,نر
در اتریش می باشد را با دقت هرچه تمام مورد آنالیز و ارزیابی قرار داده و نکات کلیدی و منحص,,ر

به فرد را ذخیره ذهن کنید.
زیرشاخه های رشته هنر در اتریش

هر رشته مهم و رقابتی زیر شاخه ای دارد. تحصیل رشته های هنر در اتریش نیز زیر ش,,اخه ه,,ایی
دارد. زیر شاخه های مهم این رشته عبارتند از:

 معماری
هنرهای زیبا

عکاسی
گرافیک و چاپ
هنر خاص سایت
 نقاشی و فیلم انیمیشن
 مجسمه سازی و فضا
 طراحی صحنه و فیلم
عکاسی کاربردی و رسانه مبتنی بر زمان
طراحی گرافیک
 گرافیک و تبلیغات و مد
هنر و شیوه های ارتباطی



طراحی پارچه
طراحی و فناوری

 فرقی نمی کند که گرایش انتخابیتان چیست، الزم است که برای خواندن هر یک از آن ه,ا نمون,ه
کار داشته باشید و الزم است که حتماً بعد از برگزیدن یکی از آن ها و قبل از وارد شدن ب,,ه کالس 
های مربوط به آن ها، آزمون ورودی که پیچی,,ده اس,,ت را ب,,ه عن,,وان دانش آموخت,,ه ط,,الب ادام,,ه

تحصیل رشته های هنر در اتریش پشت سر بگذارید.
مدارک مورد نیاز  پذیرش رشته هنر در اتریش

شما موظفید، تا اسنادتان را مرتب بر روی یکدیگر قرار داده و آنان را به س,,فارت ات,,ریش ب,,ه جهت
تحصیل در رشته هنر ارائه دهید . در غیر این صورت پذیرش چنین رشته  ای را دریافت نمی کنید .
در واقع نمی توانید در یکی از گرایش هایی که مربوط به رشته هنر می  باشد، تحصیل نمایید. شما

باید اسنادی که در قسمت زیرین مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش آورده ایم، را ارائه دهید:
 ارائه انگیزه نامه

 ارائه نامه گواهی مالی 
پرداخت هزینه های مربوط به درخواست ویزا

 ارائه مدرک زبان انگلیسی یا ارائه مدرک زبان آلمانی برای تحصیل در دانشگاه هایی که دوره های
آلمانی زبان را به محض بدو ورود دانشجو به او ارائه می دهند.

 ارائه نامه  ای که در آن ذکر شده باشد که شما قبل از این ک,,ه رش,,ته ه,,نر را م,,ورد مطالع,,ه ق,,رار
دهید، در آزمون ورودی موفق به کسب نمره قبولی شده اید.

 ارائه مدارک تحصیلی مقاطع قبلی
ترجمه مدارک مقاطع قبلی

 ارائه نمونه کار
تحصیل در کالج های هنر در اتریش

در اتریش می توانید برخی از مقرون به صرفه ترین کالج ها را ب,,رای تحص,,یل رش,,ته ه,,نر بیابی,,د.
برخی از کالج ها هزینه بسیار زیادی را برای تحصیل ب,,ه زب,,ان انگلیس,,ی از دانش,,جویی ک,,ه عالق,,ه
خاصی به مطالعه رشته هنر دارد، دریافت می کنند. ولی برخی از آن ها مقرون به ص,,رفه هس,,تند.
در حالت کلی، دانشگاه های دولتی اتریش برای تحصیل در رشته هنر مناسب می باشند. زی,,را این
دانشگاه ها رایگان هستند ولی سیستم آموزشی کالج رایگان نیست و ش,,ما ب,,ه ه,,ر ح,,ال موظفی,,د
مبلغی را در ازای دریافت دوره های تحصیلی به مسئول کالجی که ق,,رار اس,,ت در آن مش,,غول ب,,ه
تحصیل شوید، ارائه دهید. اگر دوست دارید یک دوره کوتاه مدت را در کالج های اتریش، مش,,غول
مطالعه رشته هنر شوید، این اجازه را دارید. برای تحصیل در ک,,الج ه,,ا ن,,یز موظفی,,د، ی,,ک س,,ری



مدارک که مهم  ترین آنان مدرک زبان است را آماده نموده و برای تکمیل روند ثبت نام در روزهای
کاری به مسئول کالج ارائه دهید. مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش آماده اس,,ت ک,,ه در رابط,,ه ب,,ا
تحصیل هنر در مقطع کارشناسی در اتریش به ارائ,,ه جدی,,دترین و منحص,,ر ب,,ه فردت,,رین مط,,الب

بپردازد.
تحصیل هنر در مقطع کارشناسی در اتریش

تحصیل رشته هنر در اتریش هم به زبان آلمانی و هم به زبان انگلیسی در اختیار شخصی ق,,رار می 
گیرد که واجد شرایط است و برای ادامه تحصیل اقدام نموده است. در واقع شخص, خارجی مخت,,ار

 مقط,,ع کارشناس,ی، کارشناس,ی ارش,د و ی,ا۳است، خود را آماده تحصیل رشته هنر در اتریش در 
دکترا نماید و این زبان را به انگلیسی و یا به زبان بومی آلمانی مورد مطالع,,ه ق,,رار ده,,د. تحص,,یل
رشته هنر در اتریش در مقطع کارشناسی موضوع مورد بحث این قسمت اس,,ت. ب,,رای تحص,,یل در
این مقطع الزم است که مدرک زبان آلمانی خود را به همراه چند مدرک مهم و حائز اهمیت دیگ,,ر
برای دانشگاهی ارسال کنید که به زبان آلمانی دروس را ارائه می دهد و م,,درک پای,,ان ت,,رم را ب,,ه
زبان آلمانی صادر می نماید. معموالً اشخاصی که ایرانی هستند، به دلیل این که دوست دارن,,د، ب,,ه
صورت رایگان تحصیل رشته هنر در اتریش را تجرب,ه کنن,,د، ب,ه س,راغ ی,ادگیری دروس ب,ه زب,ان
انگلیس,ی نمی  رون,د. ولی ب,رخی دوس,,ت دارن,د، تحص,یل ه,نر در ات,,ریش ب,,ه زب,ان انگلیس,,ی در
اختیارشان قرار گیرد. برای تحصیل رشته هنر در اتریش به زبان انگلیسی بای,,د رزوم,,ه ت,,ان نش,,ان

 باشد. در این مقطع اج,,ازه ک,,ار ب,,ه ص,,ورت نیم,,ه وقت را خواهی,,د۶دهنده مدرک آیلتس با نمره 
داشت. پشت سر گذاشتن آزمون نیز از شرایط تحصیل رشته هنر در اتریش محسوب می  شود.

تحصیل رشته هنر در اتریش در مقطع کارشناسی ارشد
برای تحصیل رشته  های هنر در اتریش در مقطع کارشناسی ارشد باید شرایطی را ب,,رآورده کنی,,د
که مورد تایید دانشگاهی باشد که قصد دارد از شما پذیرایی نماید. در ح,,الت کلی، الزم اس,,ت ک,,ه
بعد از قبول شدن در آزمون ورودی و بعد است این که مدرک کارشناسی معتبر ارائه دادی,,د و بع,,د
از ارائه چند مدرک دیگر که در مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش ذکر شدند، مقط,,ع کارشناس,,ی
ارشد را به پایان برسانید. بعد از این که این موارد را ب,,رآورده نمودی,,د، الزم اس,,ت م,,درکی را ارائ,,ه

۶.۵دهید که آلمانی زبان و یا انگلیسی زبان است. اگر مدرکتان انگلیسی است، بای,,د نم,,ره آیلتس 
 قابل مشاهده باشد. در اینB2در آن قابل مشاهده باشد، ولی اگر مدرکتان آلمانی است، باید نمره 

مقطع باید انگیزه نامه و توصیه نامه خود را هرچه زودتر در کنار دیگر مدارک قرار داده و آن را نیز
برای دریافت مهر تاییدیه دانشگاه، به مسئول مربوطه ارسال نمایی,,د. ح,,ال بیایی,,د در ادام,,ه مقال,,ه
تحصیل رشته هنر در اتریش که یک مقاله کاماًل مفید و جامع راجع به تحص,,یل در گ,,رایش ه,,ای
مربوط به هنر است، بر مقطع دکترا بسیار توجه و تمرکز نماییم.  عنوان بع,,دی نک,,ات منحص,,ر ب,,ه

فردی را به خوانندگان ارائه می دهد.
تحصیل رشته هنر در اتریش در مقطع دکتری

اگر فراگیری هستید که مقطع دکترا را بعد از مقطع کارشناس,,ی و کارشناس,,ی ارش,,د برگزیدی,,د و
دوست دارید تحصیل رشته  های هنر در اتریش را در این مقطع نیز تجربه نمایید، الزم اس,,ت ک,,ه



سوپروایزر و یا همان استاد راهنما داشته باشید. برای این که شرایط تحص,,یل در این مقط,,ع م,,ورد
تایید استاد راهنما واقع شود، الزم است که یک رزومه قوی دارای اطالعات ق,,وی را بع,,د از ی,,افتن
سوپروایزر در اختیار او قرار دهید. سوپروایزر به محض این ک,,ه م,,دارک را دری,,افت نم,,ود، در ی,,ک
فرصت مشخص شروع به ارزیابی هریک از آن ها با دقت باال می نماید. چرا که اگ,,ر دقت نکن,,د، ب,,ا
مشکل مواجه می  شود. پس با دقت هرچه تمام مدارک را آنالیز می  کند، اگر مدرکی مورد تاییدش
باشد، مهر تاییدیه بر روی آن می زند. اگر استاد راهنما، مدرکی را بیابد که جعلی باش,,د، دیگ,,ر ب,ه

شما اجازه ورود به دانشگاه را نمی  دهد.
بورسیه تحصیلی رشته های هنری در اتریش

برخی از افراد به دلیل این که شرایط مالی خوبی برای تحصیل رشته ه,,نر در ات,ریش ندارن,د، نمی
توانند تمام هزینه  های مربوط به تحصیالت خود در یک دوره تحصیلی را برآورده کنن,,د. بن,,ابراین،
به دنبال اخذ بورسیه تحصیلی از ارائه دهندگان بورسیه تحص,,یلی می باش,,ند. ارائ,,ه دهن,,دگان ب,,ه
شرایط تحصیلی دانشجو بسیار توجه می کنند. اگر دانش,,جویان رش,,ته ه,,نر ش,,رایط خ,,وبی ب,,رای
تحصیل، از لحاظ سطح زبان و جایزه بین المللی داشته باش,,ند،  ب,,ه آن ه,,ا بورس,,یه  تحص,,یلی می
دهند. البته دانشجویانی که نمی توانند تمام هزینه  ه,,ای مرب,,وط ب,,ه تحص,,یالت خ,,ود را پ,,رداخت
نمایند و مشکل مالی دارند، می توانند بورسیه تحصیلی را درخواست دهند. کسانی که در دانش,,گاه 
های دولتی مشغول به مطالعه رشته های مربوط ب,,ه گ,,رایش ه,,نر می باش,,ند، می  توانن,,د از ارائ,,ه
دهندگان بورسیه تحصیلی کمک هزینه تحصیلی را درخواست دهند. زیرا دانشگاه های رایگ,,ان ب,,ه
دلیل این که دروس را رایگان در اختیار متقاض,,ی ق,,رار می  دهن,,د، دیگ,,ر بورس,,یه تحص,,یلی را در
اختیار متقاضیان ق,,رار نمی دهن,,د. معم,,والً دانش,,گاه ه,,ای خصوص,,ی ب,,ا در نظ,,ر گ,,رفتن ش,,رایط

دانشجویان یکی از انواع بورسیه ها را به آنان اعطا می کنند.
معرفی دانشگاههای هنر اتریش

اگر شرایط تحصیل رشته هنر در اتریش را دارید و اگر می  خواهید ب,,رای تحص,,یل در س,,ال آین,,ده
اقدام کنید، بهتر است ابتدا عنوان های بعدی مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش را خوانده و سپس
به سراغ اخذ مشاوره از مشاورین موسسه ما بروید. همراه,,ان عزی,,ز ب,,رای خوان,,دن این رش,,ته الزم
است که ابتدا با دانشگاه های ارائه دهنده این رشته آشنا شوید. در رابط,,ه ب,,ا دانش,,گاه ه,,ای ارائ,,ه
دهنده چنین رشته  ای، قرار است در این قسمت به بیان اطالعات مهمی بپردازیم. دانش,,گاه ه,,ایی
که این رشته را ارائه می دهند، دانشگاه هایی هستند که برای حمایت از دانشجوی خ,,ارجی آم,,اده
می باشند. آنان ن,,ه تنه,,ا از دانش,,جویان داخلی بلک,,ه از دانش,,جویان خ,,ارجی پ,,ذیرایی می  کنن,,د.
دانشجویان ایرانی و سایر فراگیرانی که بین المللی شده ان,,د، اج,,ازه دارن,,د ک,,ه در ص,,ورت داش,,تن
شرایط تحصیل رشته هنر در اتریش وارد یکی از دانشگاه  ه,ایی ش,وند ک,ه م,ا ن,ام آن,ان را در این

قسمت از مقاله حاضر قرار داده  ایم.
آکادمی هنرهای زیبای وین

دانشگاه هنرهای کاربردی وین
دانشگاه هنر و طراحی صنعتی لینز



دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی گراتس
دانشگاه سالزبورگ

دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین
هزینه های تحصیل رشته هنر در اتریش

هزینه های تحصیل رشته هنر در اتریش هزینه هایی هستند که طالبان رشته هنر موظفن,,د، ب,,رای
این که در رقابت تحصیلی قبول شوند، آنان را به دانشگاه مربوطه اعطا کنند. هزینه ه,,ای تحص,,یل
در دانشگاه  هایی که تمام دانشجویانش به زبان آلم,,انی مس,,لط می باش,,ند، تقریب,,ا رایگ,,ان اس,,ت.
منظورمان از تقریباً رایگان این می باشد که شما نمی توانید همانند ی,ک دانش,جوی ش,هروند و ی,ا
یک دانشجویی که عضو اتحادیه اروپا است، این رشته را کاماًل رایگ,,ان بخوانی,,د، ولی می توانی,,د ب,,ا

 یورو در هر ترم این رشته را در دانشگاه  هایی که در لیس,,ت تحص,,یلی۷۵۰پرداخت مبلغ میانگین 
چنین رشته  ای را قرار داده  اند، بخوانید. در کنار هزینه های تحص,,یل رش,,ته ه,,نر در ات,,ریش مهم
است که شما بدانید یک دانشجو بعد از این که وارد اتریش ش,د، بایس,تی چ,ه م,یزان از نق,دینگی
خود را برای اسکان کنار بگذارد و الزم است که ماهانه چه مقدار از نقدینگی خ,,ود را ب,,رای خری,,د
اقالم مصرفی کنار بگذارد. برای این که راجع به موضوعات یاد ش,,ده، اطالع,,اتی در کن,,ار اطالع,,ات
مربوط به مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش ذخ,,یره ذهنت,,ان ش,,ود، ب,,ه مش,,اهده ج,,دول زی,,رین
بپردازید. ما قیمت اقالم ضروری را در جدول زیرین قرار داده ایم. الزم است که برخی از آنان را در

طول روز و یا ماهانه خریداری نمایید.
قیمت به یوروهزینه های زندگی

12غذا در رستوران
1.۰9 لیتر شیر1

1.81 گرم نان۵۰۰
1.۷۶ کیلو گرم برنج1
1۶.91 کیلو گرم گوشت1
1۰.49 کیلو گرم فیله مرغ1

۷19.18 خوابه در مرکز 1اجاره مسکن 
۵۷۰.21 خوابه خارج مرکز شهر1اجاره مسکن 

شرایط کار بعد از تحصیل هنر در اتریش
رشته های هنر در اتریش همیشه طرفدارانی را به خود اختص,اص داده  ان,,د  این رش,ته را می ت,وان
بعد از مطالعه به عنوان یک کلید برای ورود به بازار کار بهترین مشاغل قرار داد. خوشبختانه, بعد از
این که این رشته را مورد مطالعه قرار دادید، مقامات کشور اتریش ب,,ه ش,,ما اج,,ازه می دهن,,د ک,,ه
مدتی را به دنبال شغل مد نظر بگردید. کشور اتریش تا یک سال بعد از تحصیلتان ب,,ه ش,,ما اج,,ازه

 ی,,ورو۳۵4۰اسکان می دهد. اگر در یک سال شغل مربوط به رشته هنر را پیدا نمودید، می توانی,,د 
 سال از اداره مربوطه کارت اق,,امت دائم۵در ماه حقوق دریافت کنید. بعالوه, اجازه دارید که بعد از 

خود را دریافت نمایید. اداره مهاجرت بعد از بررسی شرایطتان کارت اقامتی را به شما می دهد ک,,ه



دیگران با دیدن آن متوجه می شوند شما مقیم اتریش می  باش,,ید. ک,,ارت اق,,امت دائم و ی,,ا ک,,ارت
مقیم بودن را مقامات عالوه بر شما به همراهان شما نیز اعطا می  کنند. شخصی ک,,ه مقیم اس,,ت، و
با فرهنگ اتریش آشنا است، شخصی که در جامعه اتریش ترکیب شده اس,,ت، و ارتب,,اط خ,,وبی ب,,ا
شهروندان اتریشی برقرار کرده است و کاماًل مسلط به زب,,ان آلم,,انی می باش,,د، اج,,ازه دارد ک,,ه در
آزمون تابعیت که یک آزمون تقریباً سخت است، در کنار اعضای خانواده شرکت نماید. اگ,,ر بع,,د از
اعالم نتایج نام شما به عنوان شخصی که در آزمون قبول شده است، وارد لیست ش,,ود، می  توانی,,د

تابعیت این کشور را از آن خود کنید.
سواالت متداول در زمینه تحصیل رشته هنر در اتریش

آیا با تحصیل در رشته هنر می توان کار تضمین شده را در اتریش از آن خود نمود؟
 بستگی دارد که در کدام شاخه هنری تحصیل خواهید کرد. بعالوه مهم است ک,,ه ش,,ما در رش,,ته
هنر تا چه حد توانایی دارید. کارفرمایان تمامی موارد را در نظر گرفته و سپس شما را استخدام می

کنند.
 هزینه شخصی که تصمیم دارد گرایش های مربوط به رشته هنر را در اتریش م,,ورد مطالع,,ه ق,,رار

دهد، چه میزان است؟
 یورو۷۵۰

 آیا می توان از دانشگاه هایی که تنها دانشجویان دارای مدرک زبان آلمانی را می  پذیرند، بورس,,یه
تحصیلی دریافت نمود؟

 دانشگاه های دارای دانشجویان آلمانی زبان، دانشگاه های دولتی هستند ک,,ه دروس رایگ,,ان ارائ,,ه
می  دهند. بنابراین بورسیه تحصیلی را در اختیار دانشجویان خارجی قرار نمی دهند، مگر در موارد

استثنایی.
 درجه دانشگاهی در رشته هنر در اتریش امکان پذیر است؟۳ آیا خواندن 

 بله، برخی از شهرهای اتریش دارای دانشگاه هایی هستند که در کنار برخی از رش,,ته ه,,ای خیلی
مهم، رشته منحصر به فرد هنر را ارائه می دهند.

آیا برای تحصیل در رشته هنر الزم است که فراگیر ایرانی در آزمون ورودی شرکت کند؟
 بله، بدون آزمون ورودی فراگیر ایرانی اجازه ندارد که به مطالعه این رشته در دانشگاه های مختلف

اتریش بپردازد.
سخن پایانی در زمینه تحصیل رشته هنر در اتریش

همراهان عزیز اتریش کشوری است که به تازگی شناخته نشده است. این کشور س,,ال هاس,,ت ک,,ه
مورد بحث دانش آموختگان طالب تحصیل در گرایش های مختلف همچون؛ گرایش هنر می باشد.
اشخاصی که به گرایش های مربوط به رشته هنر عالقه دارند، اجازه دارند که با ارائه نمره قبولی در
آزمون و با ارائه نمونه کار این رشته را در درجات دانشگاهی در دانشگاه های خصوصی و انگلیس,,ی



زبان یا در موسسات عالی و دانشگاه های دولتی اتریش بخوانند. ما کامال مفید، اطالعات منحصر به
فردی را در مقاله تحصیل رشته هنر در اتریش قرار داده ایم. اطالعات آورده شده عالوه بر این ک,,ه
منحصر به فرد و ایده آل می باشند، تعیین کننده سرنوشت دانشجو هستند. برای این که در رابطه
با موضوعات آورده شده در این مقاله و در رابطه با شرایطتان با شخص آگاه صحبت نمایید، توصیه

 اتریش رایگان ارتباط بگیرید. آن,,ان ک,,اماًل واض,,ح و روش,,نMIEما این است، با مشاورین موسسه 
شرایط تحصیل رشته هنر در اتریش را در مدت زمان مشخص به شما عزیزان بیان می  کنند.


