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1 
 اللهیسبحان علیمحمد

 رئیس دانشگاه خوارزمی

 
در دوران معاصر، اتریش همواره کشوری دوست و مورد نظر ایران برای گسترش روابط 

که  است هنگامی نقطه روشن تاریخ ما درباره اتریشفرهنگی و اقتصادی بوده است. 
در اندیشه آوردن معلمانی برای آموزش فنون مختلف  میرکبیر دارالفنون را بنیان نهاد وا

روزگار ایران بود. بنای او بر این بود که این معلمان از کشوری مورد نیاز جامعه علمی آن 
نان آن روزگار ایران )روس و انگلیس( باشند که در جهت منافع ایران عمل کنند و به دشم

های شد زمینهکه تصور می ترین آن کشورها اتریش بودتمایل پیدا نکنند. یکی از مهم
 .تواند مؤثر باشدتری با ایران دارد و میفرهنگی نزدیک

فرهنگی و  ،ها و مبادالت علمیاز آن روزگار، ایران و اتریش در گسترش دوستی
سهم ایران در گسترش این دوستی و همکاری، به مراتب بیشتر بوده اند. اقتصادی کوشیده

ایرانیان همواره به زبان و فرهنگ و هویت آلمانی و اتریش به دیده احترام و نزدیکی  .است
 همواره انتظار بوده که اتریش در به مناسبت همین عالقه ملی ایرانیان،اند. نگریسته

های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به ایران کمک کند. البته، نیازمندی زمینه
عامل مهم دیگری در تعمیق این ها، تجربیات اتریش در این زمینهگیری از ایران به بهره

 ها بوده است.روابط و همکاری
نیز در گسترش دوستی دو ملت و همکاری دو کشور، کم و بیش خوب  سهم اتریش

ند، اما در اهای علمی و فرهنگی تقریباً دریغ نکردهها در کمکشود. اتریشیی میارزیاب
در دوران جمهوری اسالمی ما همواره اند. کمک اقتصادی و سیاسی متفاوت نشان داده
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ایم اتریش به همراه آلمان بیش از هر کشور دیگری به ما کمک کند، اما گاه امیدوار بوده
ها بوده است. ما این نگرانی را به دوستان گسترش همکاریمانع مالحظات سیاسی 

مان محافظت کنیم تا در آینده بتوانیم به اتفاق از گسترش روابطمان یادآوری میاتریشی
 کنیم.

های یک بار دیگر همکاریاند شان را جزم کردهباری به هر روی، ایران و اتریش عزم
در دوران دولت تدبیر ها را تعمیق ببخشند. و دوستی علمی و فرهنگی را گسترش دهند

، این عالقه و تمایل ها و صلح تأکیدی دوچندان داردکه ایران بر گسترش همکاری و امید
در حالی که ایران از روابط با اتریش به همواره از هر دو سوی رو به تزاید بوده است. 

ها ها و دوستیین همکاریااند که ها نیز ابراز تمایل کردهجد استقبال کرده، اتریشی
 گسترش یابد.

 های کشور وهای اخیر ارتباطاتی میان برخی دانشگاهدر سالدر همین رابطه، 
توان به برخی ها و مراکز آموزش عالی اتریش برقرار شده است. از جمله میدانشگاه
علوم اتریش ها و آکادمی هایی با برخی دانشگاهتفاهمها اشاره کرد که یادداشتدانشگاه

های ایران جلساتی به طور کلی برگزار شده که روابط علمی میان دانشگاهاند. امضاء نموده
های دولت، دانشگاه خوارزمی و اتریش افزایش یابد. بدین منظور و با توجه به سیاست

های اتریش برگزیده شده های ایران در ارتباط با دانشگاهکننده دانشگاهبه عنوان هماهنگ
های گسترده و تالش برای فعالیت تت. اهمیت این موضوع در متمرکز شدن ارتباطااس

 است.
های امید است با پشتیبانی مستقیم دو طرف، این رابطه باعث تعریف و اجرای پروژه

های های مختلف و برگزاری دورهالمللی، تبادل استاد و دانشجو در رشتهمشترک بین
گردد. شایان ذکر است که برای تقویت این موضوع، ارشد و دکتری مشترک کارشناسی

دانشگاه خوارزمی اقدام به تأسیس مرکز مطالعات راهبردی اروپا نموده است که تا حد 
های علمی خود را با کشورهای اتحادیه اروپا و به ویژه اتریش افزایش ممکن فعالیت

 دهد.



 

 
 
 

2 
 غالمرضا کریمی

 دانشگاه خوارزمی المللیبین و های علمیهمکاریدفتر مدیر 

 
 مقدمه

 در و شده واقع مركزي اروپاي در مربع كيلومتر 83835 مساحت با اتريش جمهوري
 اسلووني و ايتاليا با جنوب در اشتاين، ليختن و سوئيس با غرب در چك، و آلمان با شمال

 بيش حاضر حال در اتريش جمعيتد. باشمي مرز هم اسلواكي و مجارستان با شرق در و
 آلماني و بوده همگون بسيار زباني و نژادي لحاظ به كشور اين. باشدمي نفر ميليون 8 از

 را اتريش جمعيت از درصد 10 حدود. است اتريش مردم از درصد 90 مادري زبان
 اين به مجارستان و سابق يوگسالوي كشورهاي از اغلب كه دهندمي تشكيل هاخارجي

 شناسايي مورد كشور اين اساسي قانون در كه مذاهبي (.درصد 4) اندكرده مهاجرت كشور
 اسالم و( درصد 9/4) پروتستان ،(درصد 8/73) كاتوليك از نداعبارت گرفته قرار رسمي

 در 1912 سال از اسالم دين كه است توجه شايان(. درصد 2/2)ارتدوكس ،(درصد 2/4)
 ت.اس شده شناخته رسميت به اتريش

 
 سیاسی ساختار

. باشدمي فدرال آن اداري نظام و است پارلماني دموكراسي ،اتريش جمهوري سياسي نظام
باشند مجلس و دولت مجزا مي داراي هريك كه شده تقسيم استان يا و ايالت 9 به اتريش

 ت.شده اس ءو خودمختاري محدودي در اداره امور محلي به آنها اعطا
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 مجريه قوه
 شش دوره دو براي حداكثر و مردم مستقيم رأي با جمهوررئيس اتريش، در جمهور:رئيس
 كه كراتودم سوسيال حزب از فيشر آقاي جمهوريرياست دوره. شودمي انتخاب ساله

 بود اتريش جمهوررئيس سال 12 مدت به و متوالي دوره دو براي 2016 تا 2004 سال از
جمهوري اتريش كه در ارديبهشت در انتخابات رياست. رسيد پايان به 2016 جوالي 8 در

راستي آزادي و فان دربلن برگزار شد، در دور اول نورپرت هوفر نامزد حزب دست 1395
 ب حاكمزحزب سبزها به دور دوم انتخابات راه يافتند و نامزدهاي حنامزد مورد حمايت 

 دوم بازماندند. دور دوم انتخابات)سوسيال دموكرات و آزادي( از راهيابي به دور 
برگزار شد، فان دربلن  1395خرداد  3برابر با  2016مه  23جمهوري اتريش كه در رياست

، درصد آراء پيروز انتخابات شود 3/50نامزد مورد حمايت حزب سبزها توانست با كسب 
با رأي دادگاه قانون اساسي اتريش و به دنبال شكايت كانديداي بازنده  1395 اما در تير

انتخابات، دور دوم انتخابات به دليل رعايت نشدن قانون در برخي موارد از جمله شمارش 
جمهوري اتريش ستدور دوم انتخابات ريا 1395 پستي باطل شد و نهايتاً در آذرآراء 

درصد آراء پيروز شد كه اكنون  3/53مجدداً برگزار شد و الكساندر فان دربلن با كسب 
 باشد.جمهور اتريش ميرئيس

 
 دولت كابينه اعضاي و صدراعظم

 حزبي از معموالً  و جمهوررئيس توسط صدراعظم. است صدراعظم عهده بر كابينه رياست
 اساسي قانون طبق. شودمي انتخاب دارد، اختيار در را پارلمان هايكرسي بيشترين كه

 اعضاي كه است كشور اجرايي قدرت ترينمهم جمهوريسئر كنار در دولت تئهي اتريش،
 پيشنهاد به نيز كابينه وزراي. دهندمي تشكيل ءوزرا و صدراعظم معاون صدراعظم، را آن

 كرن كريستين آقاي حاضر حال در. شونديم انتخاب جمهوررئيس تأييد با و صدراعظم
 اين دارعهده 2016 آوريل از كه دباشمي اتريش صدراعظم كراتودم سوسيال حزب از

 شدند. برگزيده نيز كراتودم سوسيال حزب رهبر عنوان به همزمان ايشان. شدند مقام
 

 ( پارلمان) مقننه قوه
 شامل فدرال مجلس دو داراي اتريش فدرالي نظام ،1920 سال اساسي قانون اساس بر
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 مجالس از نيز گانهنه اياالت سطح در و بوده فدرال شوراي مجلس و ملي شوراي مجلس
 .باشدمي برخوردار ايالتي مجالس به موسوم گذاريقانون

 مستقيم رأي با و سال 5 مدت براي كه است نماينده 183 داراي ملي شوراي مجلس
 طريق از عضو 64 با نيز فدرال مجلس. شوندمي انتخاب حزبي سيستم اساس بر و مردم

 در كرسي 12 تا 3 از آنها سهم) ايالت هر جمعيت تعداد با متناسب و ايالتي هايپارلمان
 سپتامبر 29 در پارلماني انتخابات آخرين. گردندمي انتخاب سال 6 يا 5 براي( است نوسان
 گردد. خانم برگزار 2018 سپتامبر در بعدي انتخابات است قرار وشد  برگزار 2013

 .باشدمي اتريش پارلمان رئيس 2013 دسامبر از دمكرات سوسيال حزب از بورس دورس
 ،40 ،47 ،52 ترتيب به هانئوس و اشتروناخ سبز، آزادي، مردم، كرات،ودم سوسيال حزب

 سوسيال حزب. نددآور دسته ب 2013 دسامبر انتخابات در را كرسي 9 و 11 ،24
 كرد ائتالف مردم حزب با بود كرده كسب را ءآرا باالترين كه حزبي عنوانه ب دموكرات

 داد. تشكيل را ائتالفي دولت و
 

 قضائيه قوه
 عمل ديگر قواي از مستقل و فدرال سطح در قضائيه قوه اتريش، اساسي قانون اساس بر

 تحت كشور سراسر در هادادگاه ايالتي، تشكيالت ساير خالف بر ،اساس همين بر. كندمي
 دستگاه اداري امور متصدي دادگستري وزارت ،اتريش در. دارند قرار واحد نظام يك

 عالي ديوان. باشدمي برخوردار ايبرجسته جايگاه از اساسي قانون دادگاه و است قضايي
 دادگاه آراي در تجديدنظر مرجع آخرين و دارد قرار عمومي هايدادگاه رأس در نيز

 صورت عالي ديوان پيشنهاد به بنا اتريش در قضات انتخاب. شودمي محسوب عمومي
 گيرد.مي
 

  سياسي احزاب
 800 حدود حاضر حال در. است شده تشكيل چندحزبي سياسي نظام يك از اتريش
 احزاب اين از محدودي تعداد تنها ليكن و رسيده ثبت به اتريش در رسمي سياسي حزب

 تعداد تنها نيز كنون تا 1980 سال از. اندشده شناخته عمومي افكار نزد كشور اين در
 سياسي احزاب ترينمهم .اندگرديده اتريش پارلمان به ورود به موفقبه طور مستقل  اندكي
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 از: نداعبارت اتريش
 صدراعظم همزمان كه باشدمي كِرن كريستين آقاي حزب رهبر) دموكرات سوسيال حزب. 1

 هست(. نيز اتريش
 باشد(.مي اتريش اقتصاد وزير و صدراعظم معاون لهنر ميتل آقاي حزب رهبر) مردم حزب. 2
 باشد(.مي اشتراخه آقاي حزب رهبر) آزادي حزب .3
 باشد(.مي پيسچكـگالويشنيگ خانم حزب رهبر)  سبزها حزب .4
 باشد(.مي اشترولتز ماتياس آقاي حزب رهبر) جديد اتريش يا نئوس حزب. 5
 باشد(.مي اشتروناخ فرانك آقاي حزب رهبر) اشتروناخ تيم يا حزب .7

 
 در كه 1920 سال مصوب اساسي قانون طبق اتريش فدرال اداري جمهوري ساختار

 در. آيدمي شمار به فدرال كشوري گرفت، قرار بازبيني مورد 1945 و 1929 هايسال
. ددار قرار ملي پارلمان و دولت تئهي جمهور،يسئر ،مركزي حكومت مديريتي هرم سأر

 خود حكومتي و اجرايي حوزه در اختياراتي از يك هر كه اتريش گانه 9 هايايالت سپس
 استاندار. باشدمي ناحيه 2100 و منطقه 95 ايالت، 9 داراي اتريش. ، قرار دارندبرخوردارند

 در احزاب سرليست معموالً كه استانداران. آيدمي حساب به ايالت هر مقام باالترين
 شوند.مي انتخاب مردم مستقيم يأر با باشندمي استان شوراي انتخابات

 
 اتریش اقتصاد
 استانداردهاي با همراه يافتهتوسعه اقتصاد داراي اروپا، اتحاديه عضو يك عنوان به اتريش
 كالن هايگيريجهت از متوسط و كوچك صنايع گسترش بر كيدأت. است زندگي باالي

 كه است اروپايي كشورهاي نخستين از رود. اين كشورمي شمار به كشور اين اقتصادي
 گذارانسرمايه از اكنون و كند پيدا رهايي 2007 اقتصادي بحران از سرعت به توانست
 است. شرقي جنوب و شرقي مركزي، اروپاي در عمده خارجي

 راه تجهيزات توربين، ريل، اتومبيل، سازيقطعه فوالدسازي، زمينه در عموماً اتريش
 صنعتي آالتماشين ساخته،نيمه و اوليه مواد الكلي، دارويي، رنگي، شيميايي، مواد آهن،

 راهداري، و معدني آالتماشين كشاورزي، هايماشين بخار، ماشين نيروگاهي، و
 است. برخوردار بااليي توان از مخابراتي برقي هايدستگاه

 كار نيروي نفري، ميليون 7/8 جمعيت با 2014 سال در اتريش داخلي ناخالص توليد
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 رشد. است دالر ميليارد 437 بر بالغ رقمي درصدي 6/5 بيكاري نرخ و نفري ميليون 7/3
 است. شده گزارش درصد 3/0 حدود 2014 سال در اتريش اقتصاد واقعي اقتصادي

 مصرف و كرده توليد برق ساعتكيلووات ميليارد 68 بر بالغ 2013 سال در اتريش
 2014 سال در كشور اين. است بوده ساعتكيلووات ميليارد 69 حدود كشور اين برق

 حدود فسيلي، هايسوخت از استفاده با را خود استفاده مورد برق از درصد 8/20 حدود
 ديگر طريق از را ديگر درصد 12 حدود و هيدروالكتريك طريق از را آن درصد 2/67

 است. كرده مينأت تجديدپذير هايانرژي
 تخمين بشكه ميليون 5/48 حدود 2014 ژوئن يكم تا اتريش طبيعي خام نفت ذخاير

 به توجه با. كندمي توليد خام نفت بشكه هزار 20 حدود روزانه كشور اين و شده زده
 روز در بشكه هزار 175 حدود به كشور اين خام نفت واردات اتريش، نفتي اندک ذخاير

 و روز در بشكه هزار 192 بر بالغ چيزي اتريش پااليشي محصوالت شود. توليدمي بالغ
 طبيعي گاز ذخاير است. شده گزارش روز در بشكه هزار 263 به نزديك آن مصرف
 اين طبيعي گاز توليد كه شده اعالم مترمكعب ميليارد 7/9 حدود 2014 سال در اتريش
ساليانه،  مصرف به توجه با لذا .است سال در مكعب متر ميليارد 3/1 بر بالغ چيزي كشور
 .كندمي وارد طبيعي گاز مترمكعب ميليارد 2/8 اتريش

 
 تاریخچه روابط ایران و اتریش

 روابط سابقه. است برخوردار مستحكم و طوالني سابقه يك از اتريش و ايران روابط
 صفويه سلطنت آغاز يعني ميالدي 16 قرن اوايل به كشور دو فرهنگي و اقتصادي سياسي،

 تيكيژئوپول و سياسي شرايط. گرددبرمي اتريش در هابسبورگ خاندان حكومت و ايران در
 است. شده اتريش و ايران كشور دو نزديكي به منجر هميشه بعد به 16 قرن

به دربار اتريش اعزام شد. همچنين  1533اولين سفير شاه اسماعيل صفوي در سال 
 سال در اول طهماسب شاه جانب از كه سندي به كشور، دو ديپلماتيك رابطه نخستين

 فرهنگستان تأسيس از گردد. بعدمي باز شده، ارسال هابسبورگ خاندان به( ميالدي) 1552
 ايران، و خاورميانه به سفر با مركز، اين التحصيالنفارغ از برخي اتريش، خاورشناسي

 افراد اين جمله از. نمودند اروپا ادبي مجامع در ايران شعر و ادبيات دادن نشر به اقدام
 حافظ ديوان كه بود فردي نخستين كه كرد اشاره پورگشتال هامر ون جوزف به توانمي
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 گرفت. قرار گوته الهام مورد هابعد ترجمه، اين كه كرد ترجمه آلماني زبان به را
 به كه وي. يافت ادامه ميرزا عباس توسط قاجار زمان در كشور دو دوجانبه روابط

 مترنيخ فون ونتسل كلمنس به اينامه بود، روسيه ارتش مقابل در ايران قواي تجهيز دنبال
 فون توسط احتماالً كه كرد را اتريشي هايسالح از برخي خريد درخواست و كرد ارسال
 .است شده رد مترنيخ

 اميركبير دعوت. شد جديدي مرحله وارد دارالفنون، تأسيس بهانه به كشور دو روابط
 تدريس و ايران به عزيمت براي پزشكي و معدن هايرشته در اتريش دانشگاهي اساتيد از
 بود اين دعوت به اين دليل. شد يكديگر به كشور دو بيشتر نزديكي موجب دارالفنون، در
 انتظارات بودند نتوانسته گذشته، در شده اعزام انگليسي و فرانسوي روسي، معلمان كه

 افكار انتشار در سعي بيشتر تخصصي، دروس آموزش به جاي و كنند برآورده را اميركبير
 ايران به اتريش از مربي نه نهايت، در. داشتند را خود متبوع هايدولت سياسي عقايد و

 پيش كه آنجا از اما. شدند كار به مشغول و گرفتند قرار تأييد مورد آنها نفر هفت كه آمد
 در حامي هيچ آنان، فعاليت شروع زمان در رسيد، قتل به اميركبير نفرات، اين ورود از

 حمايت آنها از نوري،ميرزاآقاخان و انگليس و روسيه هايكارشكني مقابل در كه نبود ايران
. يافت پايان ناچيزي موفقيت با پروژه اين مربيان، اين استعفاي و فوت با نهايت، در. كند
 و اتريش و دو سفر مظفرالدين شاه به شاهناصرالدين سفر خالل سه در بعد، هايسال در

 كه شد منعقد دوجانبه قرارداد چند آنها، قشون از بازديد و كشور اين مقامات با ديدار
 تشكيل و منسجم پست اداره يك به كشور هايچاپارخانه تبديل ها،آن دستاورد ترينمهم

 تكنسين و مربي چند جذب تلفنخانه، خريداري مقداري اسلحه و احداث تهران، پليس
 سهم اتريشي متخصصين ،دوران اين در. بود صنعتي هايكارگاه و دارالفنون براي ماهر

 اين حال، با .داشتند هاجاده و هاها، پلايران، راه ارتش بازسازي در چشمگيري
 حضور خصوص در كاملي موفقيت گاههيچ كه شد باعث بريتانيا و روسيه هايكارشكني

 نشود. فراهم ايران در هااتريشي
كه  نمود تهران در خود نمايندگي تأسيس به اقدام ،ش1251م/1872 در سال اتريش

بود و در حال حاضر سفارت  ايران در مجارستانـاتريش سفير نخستين دوبسكي، كنت
رود. دولت مي شمار به ايران در اروپايي هايسفارتخانه ترينقديمي از اين كشور يكي

 نخستين السلطنهقوام خانكه نريمان وين در نمايندگي تأسيس با بعد سال شش ايران نيز
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 .داد به درخواست دولت اتريش پاسخ بود مجارستانـاتريش در ايران سفير
 

 روابط سیاسی، فرهنگی و بازرگانی
 گرددمي باز صفويان زمان به نيز اتريش و ايران بين بازرگاني و فرهنگي سياسي، روابط

 ويژه به ايران در هااتريشي از كثيري عده و در اتريش ايرانيان از تعدادي زمان آن در كه
 و نوشت التين زبان به بديك پيتر كه چهلستون كتاب. داشتند اقامت اصفهان جلفاي در
 به اتريش در كه است هاييسفرنامه نخستين از رسيد، چاپ به وين در م1678 سال به

 از. است اتريش ملي كتابخانه در موجود نادر هاينسخه از و شده منتشر فارسي زبان
 فن فيشر اثر ايراني معماري شيوه كتاب هم يكي اتريش، در شده چاپ هايكتاب ديگر
 هايكتابخانه و خطي اسناد مراكز در ايران ادبي آثار از زيادي هايكتاب. است ارالخ

 موفق ابومنصور اثر االدويه حقايق عن االبنيه كتاب آنها ترينمهم كه است موجود اتريش
 عنوان به آن از كه است( ق 447 سال به شده نوشته) طوسي اسدي خط به هروي
 اتريش ملي كتابخانه در كتاب نيز اين. اندكرده ياد موجود فارسي نسخه ترينقديم
 شود.مي دارينگه

 اند،كرده اقدام فارسي آثار چاپ و ترجمه به اتريش در كه محققاني و شناسانايران از
 ترجمه. است داده انجام باره اين در فراواني خدمات كه است روكرت فريدريش يكي
 و سعدي از اشعاري فردوسي، شاهنامه حافظ، اشعار شمس، ديوان از غزل چهار و چهل

 اتريش شناسايران ديگر پورگشتال هامر. اوست كارهاي از قلزم هفت كتاب و جامي،
 تذكره شبستري، محمود شيخ راز گلشن نظامي، شيرين و خسرو حافظ، ديوان كه بود

 گلچيني كتاب و كرد ترجمه آلماني زبان به را وصاف تاريخ و سمرقندي دولتشاه الشعراي
 .اوست تأليفات از نيز ايراني شاعر دويست اشعار از

 از .هستند فرهنگي رايزني و مؤسسه داراي يكديگر كشورهاي در ايران و اتريش
 ايران در. است گرديده برقرار مسيحيت و اسالم جانبه دو گفتگوهاي كشور دو سوي

 تشكيل ايران و اتريش دوستي انجمن اتريش در و اتريش و ايران پارلماني دوستي انجمن
 ايران ساله هزار هفت هنريـفرهنگي آثار نمايشگاه رپاييب 1379 درسال .است گرديده

 فرهنگي رايزني همكاريبا  بودكه اروپا در فرهنگي سابقهكم و مهم رويداد يك اتريش در
 گرديد. برگزار موزه اين در اتريش هنر و تاريخ موزه و دروين جمهوري اسالمي ايران
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 با همزمان 1380 اسفند در اتريش و ايران سياسيـتاريخي اسناد نمايشگاه اولين همچنين
 گفتگوي كنفرانس شد. سومين برگزار وين در اتريش به خاتمي محمد جمهوررئيس سفر

 1381 اسفند در الملليبين تهديدهاي و عدالت و صلح موضوع با نيز مسيحيت و اسالم
 داخلي محافل در اتريش فقيد جمهوريرئيس بارها نيز زمينه اين در. شد برگزار تهران در
 تأكيد آن اهميت بر و نهاده ارج و دولت اصالحات اشاره رئيس ابتكار به الملليبين و

 نمودند.
 قطع به اقدام اروپايي كشورهاي اغلب اينكه وجود با انقالب اسالمي، پيروزي از بعد
 دوران در. داد ادامه را خود دوجانبه مناسبات اتريش بودند، نموده ايران با خود روابط

 نقش تا كرد سفر ايران به اتريش كشور از نماينده يك آمريكا سفارت در گيريگروگان
 سال در ايران به النس آروين سفر همچنين. نبود موفق كارش در ولي كند ايفا را ميانجي
 همچنين. بود انقالب از بعد ايران، به اروپا اتحاديه خارجه وزير يك سفر نخستين ،1984

 يك سفر نخستين كه داشت اتريش به روزه سه سفري واليتي، اكبرعلي ،1366 تير در
 جنگ خالل در .بود 1357 انقالب از بعد غربي، كشور يك به ايران خارجه امور وزير
 حمالت ايراني مصدومان پذيرش همچنين و طرفي،بي اعالم با اتريش نيز عراق و ايران

 .شدمي محسوب اروپا اتحاديه در ايران دوست كشورهاي جمله از عراق، شيميايي
 و يافت افزايش اتريش به آزاد و بورسيه دانشجويان اعزام انقالب، از همچنين بعد

 به كشور اين دانشگاهي مختلف هايرشته در ايران دانشجوي 1000 از بيش ساالنه
 بالغ اتريش مقيم ايرانيان شمار ،1357 انقالب از قبل تا كه حالي در. پردازندمي تحصيل

 اكنونهم  يافت. افزايش نفر هزار 30 به 1990 سال در آمار اين بود، نفر هزار 17 بر
 آكادميك مراكز التحصيالنفارغ غالباً كه كنندمي زندگي اتريش در ايراني هزار 40 حدود

پزشك  1500دانشجو و  17000همچنين در حال حاضر حدود  .باشندمي كشور اين
 نسخه هزار 40 وين دانشگاه كتابخانه قابل ذكر است كه كنند.ايراني در اتريش زندگي مي

 است. داده جاي خود در را ايراني دانشمندان و شعرا كتب از فارسي خطي
 عليه الملليبين هايتحريم اعمال زمان در كه بود اروپايي كشورهاي معدود از اتريش

. داد ادامه را ايران با خود دوجانبه تجاري روابط و ورزيد خودداري آن پذيرش از ايران،
 كااليي واردات ارزش و داشته چشمگيري اختالف كشور دو تجاري تراز ،1394 سال در

 الكل شده،اره چوب داروها، برخي آرد، پرتقال، آب خشك، شير جمله از ايران به اتريشي
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 اين اهم كه بوده اتريش به ايران صادرات از بيشتر بسيار پوشاک و كاغذ انواع چرب،
 مجسمه، مرمر، سنگ كارتن، گالب، قليان، تنباكوي سبزيجات، توانمي را صادرات

 .دانست چوبي هايمبل
 ايران عليه الملليبين هايتحريم تدريجي رفع به كه وين ايهسته توافق از پس
 عضو كشور يك رتبهعالي مقام نخستين اتريش، جمهوررئيس فيشر، هاينتس انجاميد،
مقام معظم رهبري، رياست  با سفر، اين در وي. كرد سفر ايران به كه بود اروپايي اتحاديه

 پرتعداد هيئت يك همچنين وي. كرد ديدار ايراني بلندپايه مقامات ساير و جمهوري
 كرد. همراه خود با ايران، با خود تجاري روابط در ايتازه باب گشايش جهت را اقتصادي

 
 روابط علمی و دانشگاهی

 كشور دو هر جمهوري رؤساي متقابل سفرهاي دنبال به اتريش و ايران روابط دانشگاهي
 برگزاريو  اقتصادي و فرهنگي هايزمينه در همكاري هاينامهتفاهم امضاء و

 طوره ب است. برخوردار شده توجهي قابل از تحرک ايموزه و نمايشگاهي هايهمكاري
 اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان و اتريش علوم آكادمي بين نامهبه تفاهم توانمي مثال

 كرد. اشاره گراتس دانشگاه و اديان تحقيقاتي و علمي هايهمكاري و
 كرسي فعاليت توقف و اتريش ايران دانشگاهي روابطدر  مشكل ترينمهم اكنون هم

 هايدانشگاه در آلماني زبان كه است حالي در اين است. وين دانشگاه در فارسي زبان
 كار و بازار فقدان كمبود تقاضا، وين شود. دانشگاهمي تدريس گسترده سطح در ايران

 است. كرده اعالم فارسي زبان كرسي تعيلق را دليل كمبود بودجه
 تفاهمرتبه اتريش به ايران پس از توافق برجام يادداشتبا سفر هيأت عالي

زارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي هاي علمي و آموزشي بين وهمكاري
 هاي مختلف ايران تاايران و وزارت علوم و تحقيقات اتريش امضاء گرديد و دانشگاه

اتريش امضاء و به  هايمتعددي را با دانشگاه تفاهم و برنامه همكاريكنون يادداشت
 اند.مرحله اجرا درآورده

جاري و  ماهدي 26الي  24تريش به ايران از نفره از ا 21ت رود با سفر هيئانتظار مي
با امضاء سند همكاري مشترک در خصوص اجراي پروژه تحقيقاتي مشترک، روابط 

 يش از پيش افزايش يابد.بكشور  دانشگاهي دو
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 علی طهایی

 المللی دانشگاه خوارزمیارشد دفتر همکاری علمی و بین کارشناس
 

فهرست استانی ابتدا  شوند.در دو بخش معرفی می های اتریشدر این نوشتار، دانشگاه
قرار  بررسیمورد به اجمال  های برتر دولتیدانشگاهو سپس د شومیارائه ها دانشگاههمه 

های این کشور در ترین دانشگاهاتریش در وین است و مهم یتمرکز دانشگاه ند.گیرمی
ها هم عمدتاً به دولتی، خصوصی )آزاد(، بندی دانشگاهدر بحث طبقهپایتخت قرار دارند. 

 شوند. )صنعتی(، و تربیت معلم )مدرس( تقسیم میعلمی کاربردی 
 

 هادانشگاه همهی استانفهرست . 1

 وین

  های دولتیدانشگاه
 دانشگاه وین 

 دانشگاه پزشکی وین
 دانشگاه صنعتی وین

 دانشگاه منابع طبیعی و علوم زیستی وین
 دانشگاه علوم دامپزشکی وین

 دانشگاه اقتصاد و تجارت وین
 کاربردی ویندانشگاه هنرهای 

 دانشگاه موسیقی و هنرهای اجرایی وین
 آکادمی هنرهای زیبا وین

  خصوصی یهادانشگاه
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 دانشگاه کنسرواتوریم وین 
 دانشگاه مدول وین

 دانشگاه خصوصی زیگموند فروید وین پاریس
 دانشگاه وبستر وین

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 WKWی کاربرد یعلمدانشگاه  

 ی تکنیک وینکاربرد یدانشگاه علم
 BFIی کاربرد یعلمدانشگاه 

  یکاربرد یدانشگاه علم واحدFH  وین

  تربیت معلم یهادانشگاه

  نیدانشگاه آموزش معلم و 

 یطیمحستیو ز یآموزش کشاورز دانشگاه
 تربیت معلم وین کرمز دانشگاه

 

 آستیریا

  های دولتیدانشگاه
 گراتس دانشگاه 

 پزشکی گراتس دانشگاه
 صنعتی گراتس دانشگاه
 موزیک و هنر گراتس دانشگاه

 دانشگاه مونتان لوبن

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 ی جوانیومکاربرد یدانشگاه علم 
 FHی واحد کاربرد یدانشگاه علم

  تربیت معلم یهادانشگاه

 دانشگاه تربیت معلم استیریا 
 آموزش کاتولیک گراتز دانشگاه

 

 تیرول

  های دولتیدانشگاه
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 دانشگاه اینسبروک 
 دانشگاه پزشکی اینسبروک

  خصوصی یهادانشگاه
 علوم سالمت، انفورماتیک و تکنولوژی پزشکی دانشگاه 

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 مرکزمدیریت مرکزی اینسبروک 
 ی کافشتاین کاربرد یعلمدانشگاه 
 ی تیلور گسن هایتکاربرد یعلمدانشگاه 

  تربیت معلم یهادانشگاه

 دانشگاه تربیت معلم تیرول 
 معلم ادیت اشتاین  تیدانشگاه ترب

 

 سالزبورگ

  های دولتیدانشگاه
 دانشگاه سالزبوزگ 

 دانشگاه موتزارت سالزبورگ
  خصوصی یهادانشگاه

 پزشکی پاروسلوس  دانشگاه 
 دانشگاه خصوصی سیبورگ کاسل

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 ی سالزبورگکاربرد یدانشگاه علم 

  تربیت معلم یهادانشگاه

 سالزبورگدانشگاه تربیت معلم  

 

 شمالی یآستریا

  های دولتیدانشگاه
 لینتز یوهان کاپلر دانشگاه 

 هنر و طراحی لینتز دانشگاه
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  خصوصی یهادانشگاه
 خصوصی تیولوژی کاتولیک  دانشگاه 

 آنتون بروکنر دانشگاه

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 ی آستریای شمالیکاربرد یدانشگاه علم 
 ای سالمت آستریای شمالیی حرفهکاربرد یدانشگاه علم

  تربیت معلم یهادانشگاه

 یشمال یایآستردانشگاه تربیت معلم  
 دیوسیس لینتز معلم تیدانشگاه ترب

 

 کارینتیا

  های دولتیدانشگاه
 دانشگاه کالگن فورت آلپن آدریا  

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 اینتیکاری کاربرد یعلم دانشگاه 

  تربیت معلم یهادانشگاه

 کارینتیا ویکتور فرانکل معلم تیدانشگاه ترب 

 

 جنوبی یآستریا

  های دولتیدانشگاه
 دانشگاه دونبه کرمس 

  خصوصی یهادانشگاه
  دونبه خصوصی دانشگاه 

 طراحی جدید دانشگاه

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 ی کرمسکاربرد یدانشگاه علم 
 ی واینر نوستاتکاربرد یدانشگاه علم
 ی سن پولتنکاربرد یدانشگاه علم
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 آکادمی نظامی ترسان 

  تربیت معلم یهادانشگاه

 ی جنوب یایآستر معلم تیدانشگاه ترب 

 

 برگنلند

  خصوصی یهادانشگاه
 صلح اروپا دانشگاه 

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 برگنلندی کاربرد یدانشگاه علم 

  تربیت معلم یهادانشگاه

 برگنلند معلم تیدانشگاه ترب 

 

 ورالبورگ

  علمی کاربردی یهادانشگاه

 ورالبورگی کاربرد یدانشگاه علم 

  تربیت معلم یهادانشگاه

  ورالبورگ معلم تیدانشگاه ترب 

 
 های دولتی برتر اتریش. معرفی اجمالی دانشگاه2

 دانشگاه وین

 میالدی 1365 سال تاسیس
 6700 دتاتعداد اس

 91000 تعداد دانشجو
 درصد 25 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
مدیریت، اقتصاد، تجارت، شیمی، فیزیک، علوم کامپیوتر، علوم زمین، 
جغرافیا، کیهان شناسی، تاریخ و فرهنگ، حقوق، علوم زیستی، فلسفه، 
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تعلیم و تربیت، روانشناسی، علوم اجتماعی، بیولوژی مولکولی، علوم 
 ورزشی و تربیت معلم

 www.univie.ac.at سایت دانشگاهوب
 international.office@univie.ac.at المللواحد بینپست الکترونیک 

 +43 142718208 تلفن

 
 دانشگاه علوم پزشکی وین

دارای ارتباط و ترین مراکز تحقیقاتی پزشکی در اروپا بزرگترین مرکز پزشکی در اتریش و یکی از معروف
 بسیار نزدیک با بیمارستان عمومی وین

 میالدی 1375 سال تاسیس
 1800 پزشکانتعداد 
 1500 پژوهشگرانتعداد 

 هزار بیمار در سال 100درمان بیش از 

 علمیهاو مراکز دانشکده
پزشکی، دندانپزشکی، مرکز درمان آلرژی، مرکز تحقیقات سرطان، 

های شناسی، مرکز تصویربرداری، علوم پایه، مراکز مراقبتمرکز عصب
 ویژه، مرکز متابولیسم و تغذیه 

 www.meduniwien.ac.at دانشگاهسایت وب
 international@meduniwien.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 14016021014 تلفن

 

 دانشگاه صنعتی وین

 میالدی 1815 سال تاسیس
 2100 تعداد استاد

 29000 تعداد دانشجو
 درصد 8/28 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
طراحی شهری، مهندسی عمران، مهندسی الکترونیک و معماری و 

فناوری اطالعات، انفورماتیک، ریاضیات، مهندسی مکانیک، علوم 
 تجارت، فیزیک، شیمی صنعتی

 www.tuwien.ac.at سایت دانشگاهوب

 zemann @ai.tuwien.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین
 +43 15880141552 تلفن
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 (BOKUطبیعی و علوم زیستی وین )دانشگاه منابع 

 میالدی 1872 سال تاسیس
 10000 تعداد دانشجو

 علمیهاو مراکز دانشکده

محیط زیست، آب و اتمسفر، نانوبیوتکنولوژی، بیولوژی، علوم تغذیه، 
های کشاورزی، مهندسی علوم زیرساختی، اقتصاد و علوم انسانی، سیستم

محیط، بیولوژی سلولی و ژنتیک سازه و خطرات محیطی، علوم جنگل و 
 کاربردی، مهندسی مواد و فرآیند، بیوتکنولوژی

 www.boku.ac.at سایت دانشگاهوب
 zib@ai.tuwien.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 1476542600 تلفن

 
 دانشگاه علوم دامپزشکی وین

 از نظر قدمت سومین دانشگاه دامپزشکی دنیاست.
 میالدی 1765 سال تاسیس

 580 پژوهشگرانتعداد 
 2300 تعداد دانشجو

 علمیهاو مراکز دانشکده
علوم بیوپزشکی، پاتوبیولوژی، سالمت حیوانات و دامپزشکی، حیوانات 

 شناسی و تحقیقات یکپارچه زیست  اهلی و اسب،
 www.vetmeduni.ac.at سایت دانشگاهوب

 ursula.schober@vetmeduni.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 1250771107 تلفن

 
 دانشگاه اقتصاد و تجارت وین

 بزرگترین دانشگاه اقتصاد و تجارت در اتحادیه اروپا
 میالدی 1898 سال تاسیس
 1400 تعداد استاد

 23600 تعداد دانشجو
 کشور دنیا 110از درصد  23 خارجی دانشجویان

 علمیهاو مراکز دانشکده
تجارت و قوانین امنیت اجتماعی، اقتصاد، امور مالی و حسابداری، 

های اطالعاتی و عملیاتی، مسالملل، سیتهای خارجی و تجارت بینزبان
مدیریت، بازاریابی، قوانین عمومی، اقتصاد اجتماعی، مدیریت 

mailto:international.office@univie.ac.at
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 استراتژیک و نوآوری
 www.wu.ac.at سایت دانشگاهوب

 zas@wu.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین
 +43 1313364310 تلفن

 

 دانشگاه هنرهای کاربردی وین

 میالدی 1867 سال تاسیس
 340 تعداد استاد

 2000 تعداد دانشجو
 درصد 40 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
طراحی، علوم هنر و آموزش هنر، نویسندگی معماری، هنرهای زیبا، 

 خالقانه، هنر و تکنولوژی، مرکز هنر و انتقال دانش، کلکسیون و آرشیو
 www.dieangewandte.ac.at سایت دانشگاهوب

 brigitte.christoph@uni-ak.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین
 +43 1711333170 تلفن

 
 ی وین نمایشاه موسیقی و هنرهای دانشگ

 اتر و فیلم در دنیائ، تهای هنرهای زیبا، موسیقیترین دانشگاهترین و معروفیکی از بزرگترین، قدیمی
 میالدی 1867 سال تاسیس
 800 تعداد استاد

 کشور دنیا 70نفر از بیش از  3000 تعداد دانشجو

 علمیهاو مراکز دانشکده

هنر، ادوات موسیقی، موسیقی الکتروآکوستیک، آنالیز موسیقی، تاریخ 
کلیسایی، آموزش موسیقی با ادوات خاص، ادوات بادی و پرکاشن، 

موسیقی درمانی، موسیقی عمومی، مدیریت و مطالعات فرهنگی، 
 موسیقی اجتماعی، موسیقی ملل، فیلم و تلویزیون، صدا و موسیقی تئاتر

 www.mdw.ac.at سایت دانشگاهوب
 internationaloffice@mdw.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 1711557420 تلفن

 
 آکادمی هنرهای زیبا وین

 یک دانشگاه مطرح دولتی در زمینه هنرهای زیبا
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 میالدی 17 سده سال تاسیس
 260 تعداد استاد

 1300 تعداد دانشجو
 کشور دنیا 50درصد از  40 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
های دکتری معماری، آموزش هنر، هنرهای زیبا، طراحی صحنه، برنامه

 شناسی، علوم طبیعی و معماری  انسان
 www.akbild.ac.at سایت دانشگاهوب

 international@akbild.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 1588162100 تلفن

 

 گراتس دانشگاه

 میالدی 1585 سال تاسیس
 2600 استادتعداد 

 30500 تعداد دانشجو
 درصد 2/11 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
ای، حقوق، شناسی، محیط زیست، علوم آموزشی و منطقههنر و انسان

 علوم طبیعی، تجارت، اقتصاد، علوم اجتماعی، دین شناسی
 www.uni-graz.at سایت دانشگاهوب

 international@uni-graz.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 13163801249 تلفن

 

 علوم پزشکی گراتس دانشگاه

 میالدی 1863 سال تاسیس
 1343 تعداد استاد

 4200 تعداد دانشجو
 درصد 5/18 دانشجویان خارجی

 پزشکی، دندانپزشکی، علوم پزشکی، علوم پرستاری علمیهاو مراکز دانشکده
 www.medunigraz.at سایت دانشگاهوب

 international.office@med-unigraz.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 3163804030 تلفن
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 صنعتی گراتس دانشگاه

 های فنی و مهندسی اروپاترین دانشگاهیکی از معروف
 میالدی 1811 سال تاسیس
 1400 تعداد استاد

 12500 تعداد دانشجو
 درصد 3/15 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده

معماری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و علوم اقتصادی، 
ریاضیات و فیزیک صنعتی، شیمی صنعتی و مهندسی فرآیند، 

بیوتکنولوژی، علوم کامپیوتر، علوم و مهندسی مواد، علوم اطالعات و 
 ارتباطات

 www.tugraz.at سایت دانشگاهوب
 info@tugraz.at المللواحد بینپست الکترونیک 

 +43 3168736419 تلفن

 

 ی گراتسموسیقی و هنرهای نمایش دانشگاه

 میالدی 1815 سال تاسیس
 400 تعداد استاد

 2300 تعداد دانشجو
 درصد 45 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
کلیسایی،  موسیقیپیانو، پرکاشن و ادوات بادی، آموزش موسیقی، 

 موسیقیباستان،  موسیقیصدا، تحقیقات جاز، موزیک درام، اجرای 
 الکترونیک و آکوستیک 

 www.kug.ac.at سایت دانشگاهوب

 irene.hofmann-wellenhof@kug.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 3163891162 تلفن

 

 دانشگاه مونتان لوبن

 میالدی 1840 سال تاسیس
 450 استاد تعداد
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 3300 تعداد دانشجو
 درصد 13 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
علوم زمین و جغرافیا، مهندسی معدن، مهندسی نفت، متالورژی، علوم 

و مهندسی پلیمر، مهندسی مکانیک، مهندسی حفاظت از محیط زیست، 
 لجستیک، انرژی و تکنولوژی صنعتی

 www.unileoben.ac.at سایت دانشگاهوب

 admission@unileoben.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 38424027045 تلفن

 

 دانشگاه اینسبروک

 میالدی 1562 سال تاسیس
 4000 تعداد استاد

 28000 تعداد دانشجو

 علمیهاو مراکز دانشکده

و تربیت،  معماری، بیولوژی، شیمی و داروسازی، آمار و اقتصاد، تعلیم
شناسی، حقوق، علوم جوی و زمین، فلسفه و تاریخ، ادبیات و زبان

ریاضیات و علوم کامپیوتر، فیزیولوژی و علوم کامپیوتر، مدیریت، 
 شناسیتعلیم و تربیت، علوم سیاسی و جامعه

 www.uibk.ac.at سایت دانشگاهوب
 international-relations@uibk.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 51250732401 تلفن

 

 دانشگاه علوم پزشکی اینسبروک

 .صورت دانشکده فعال بوده استه ب 1669از سال  ، امامیالدی 2004 سال تاسیس
 1400 تعداد استاد

 3000 تعداد دانشجو
 درصد 22 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
 3کلینیک و  36دپارتمان،  10های پزشکی، شامل تمامی گرایش

 موسسه پزشکی
 www.i-med.ac.at سایت دانشگاهوب

   international-relations@i-med.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 512900370060 تلفن
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 دانشگاه سالزبوزگ

 میالدی 1622 سال تاسیس
 1700 تعداد استاد

 17000 تعداد دانشجو
 درصد 33 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
شناسی، فلسفه، مطالعات مذهبی، تاریخ، حقوق، علوم اجتماعی و دین

اقتصادی، علوم طبیعی، علوم کامپیوتر، روانشناسی، بیولوژی سلولی، 
 مرکز تحقیقات زبان، تاریخ فرهنگ 

 www.uni-salzburg.at سایت دانشگاهوب

 international@sbg.ac.at المللالکترونیک واحد بینپست 

 +43 66280442043 تلفن

 

 دانشگاه موتزارت سالزبورگ 

 میالدی 1841 سال تاسیس
 500 تعداد استاد

 1600 تعداد دانشجو
 درصد 56 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
سازهای بادی، موسیقی، مطالعات نواختن ساز، مطالعات پرکاشن و 

موسیقی تئاتر، آموزش موسیقی، تئاتر درام، طراحی صحنه، هنرهای 
 زیبا، هنر و صنایع دستی

 www.uni-mozarteum.at سایت دانشگاهوب
 elizabeth.skaerbaeck@moz.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 66261982230 تلفن

 

 لینتز یوهان کاپلر دانشگاه

 میالدی 1966 سال تاسیس
 2800 تعداد استاد

 19000 تعداد دانشجو
 کشور 50موسسه از  250بیش از  های همکاردانشگاه
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 علوم انسانی، اقتصاد و تجارت، حقوق، مهندسی و علوم طبیعی علمیهاو مراکز دانشکده
 www.jku.at سایت دانشگاهوب

 auslandbuero@jku.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 73224683292 تلفن

 

 هنر و طراحی لینتز دانشگاه

 میالدی 1947 سال تاسیس
 105 تعداد استاد

 1200 تعداد دانشجو
 درصد 21 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
سازی، طراحی، معماری، هنرهای زیبا، عکاسی، فرهنگ رسانه، مجسمه

تکنولوژی، طراحی پارچه، تربیت معلم، آموزش هنر، طراحی و 
 سایت، ارتباط مجازیطراحی رسانه، علوم وب

 www.ufg.ac.at سایت دانشگاهوب
 international.office@ufg.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین

 +43 7327898269 تلفن

 

 دانشگاه کالگن فورت آلپن آدریا 

 میالدی 1947 سال تاسیس
 105 تعداد استاد

 10000 دانشجوتعداد 
 درصد 21 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، محیط زیست، تعلیم و تربیت، 

 ریاضیات و آمار، انفورماتیک و تکنولوژی ارتباطات
 www.aau.at سایت دانشگاهوب

 internationals@aau.at المللپست الکترونیک واحد بین
 +43 46327009207 تلفن

 
 دانشگاه دونبه کرمس

  شود.ها را شامل میوسیعی از رشته طیفبیشتر برای افراد شاغل است و 
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 میالدی 1994 سال تاسیس
 190 تعداد استاد

 920 د خارجیتاتعداد اس
 6300 تعداد دانشجو

 درصد 32 دانشجویان خارجی

 علمیهاو مراکز دانشکده
حقوق، علوم تصویرسازی، تعلیم و تربیت،  پزشکی، مدیریت، موسیقی،

 هنر و معماری
 www.donau-uni.ac.at سایت دانشگاهوب

 io@donau-uni.ac.at المللپست الکترونیک واحد بین
 +43 27328932216 تلفن

 



 

 
 
 

4 
 محمدییحاجمهدی 

 گروه شیمی دانشگاه خوارزمیاستادیار 

 
های و تالش در وهله نخست، مروری بر پیشینه آموزش عالی در اتریشدر این نوشتار، 

شود. در مباحث بعدی، آن برای گسترش یک نظام آموزش عالی کارآمد بررسی میدولت 
حلی گریزناپذیر برای پیشرفت نظام آموزش عالی المللی به عنوان راههمکاری علمی بین

های مشترک با اتحادیه های علمی این کشور در پروژهشود و به برخی مشارکتبررسی می
شود. همچنین، اتریش برای جلب همکاری کشورهای اروپا و دیگر کشورها پرداخته می
های مالی خود را به برخی کشورهای در حال توسعه دیگر در امر آموزش عالی، کمک

 شود.پرداخته میهای دیگری این نیز در بخشبه دهد که ارائه می
 

 پیشینه آموزش عالیمروری بر 

در سرزمین اتریش امروزی چهار دانشگاه وجود داشت که بدون  18و  17 هایسده در
از  ،رو گونه استقالل در برنامه و محتوا تحت نفوذ و نظارت کلیسا بودند و از این هیچ

بودند. رشد روزافزون دانشجویان برخاسته  به دورهای علمی عصر جدید جریان پیشرفت
ها گردید. در زندگی آکادمیک و دانشگاه «گرینظامی»از طبقة اشراف باعث ایجاد نوعی 

آموزشی  نظامهای ماریا ترزا و ژوزف دوم باعث شد ساختار جدیدی در کارها و تالش
ها از نو سازماندهی شدند و به مؤسسات دولتی تبدیل ها ایجاد شود، دانشگاهدانشگاه

های وم دانشگاهنظر ژوزف د در راستای اصالحات دانشگاهی مورد 1782شدند. در سال 
هایی برای آموزش و تربیت کشیشان، کارمندان، گراتس و اینسبروک تعطیل و به دبیرستان
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. با اینکه این اصالحات پس از مرگ ژوزف دوم تا حدود شدندپزشکان و ماماها تبدیل 
نترل ها به مؤسسات عمومی و تحت کزیادی پسرفت و عقبگرد داشتند ولی تبدیل دانشگاه

 جای خود باقی ماند.دولت به 
های اتریش در نیمة اول قرن نوزدهم تصمیمات مهم دیگری در مسیر پیشرفت دانشگاه

که دانشگاه سالزبورگ که تحت کنترل ایالت بایرن آلمان بود  صورت گرفتند. در حالی
و گراتس در سال  1826های اینسبروک در سال منحل گردید، دبیرستان 1810در سال 

های مقدمة دانشگاه ،این عنوان دانشگاه شروع به کار کردند. عالوه بر دوباره به 1827
باعث ایجاد یک  1848صنعتی امروزی در وین، گراتس و لئوبن ایجاد شدند. انقالب 

ها تا حد زیادی از ، دانشگاهیها گردید و با تصویب قانون جدیدنوسازی در دانشگاه
و تعلم توسط دولت تضمین شد. روش  استقالل اداری برخوردار شدند. آزادی تعلیم

ای های کهنهعبارت تدریس، دعوت استاد و شیوة مدیریت مورد بازنگری قرار گرفت.
های فلسفی در یک دانشگاه حذف شدند. رشته «های اساتیدکمیته»و  «هاملیت»همچون 

ز گرد هم آمدند و دورة تحصیلی به چهار سال افرایش یافت. شیوة ورود به دانشگاه ا
های آموزشی منتهی به دیپلم )به عنوان مدرک الزم برای ورود به طریق گذراندن دوره
ریزی شد. برای انجام این اصالحات اداری و آموزشی گسترش دانشگاه( از نو برنامه

 شگاهها صورت پذیرفت.ها، پرسنل و امکانات در درون دانفراوانی در سطح رشته
در دستور کار قرار تأسیس و گسترش مدارس عالی و فنی  19 سدهدر نیمة دوم 

تأسیس شده  «یوهان»تان شهر گراتس که توسط دوک بزرگ دبیرس 1872. از سال گرفت
ایجاد شده بود )این دو بعدها  1815تکنیک وین که در سال بود و نیز مؤسسة پلی

داره شدند و مدرسة های صنعتی وین و گراتس شدند(، به عنوان مدارس عالی ادانشگاه
مدرسة دامپزشکی که تحت نظارت  ،1896شد. در سال  ءعالی کشاورزی نیز دوباره احیا

یک آکادمی تخصصی به عنوان  1898ارتش بود، به صورت مدرسة عالی درآمد. در سال 
هر دو مدرسة عالی  ،1901بنای اولیة دانشگاه اقتصاد امروزی وین تأسیس شد. در سال 

در لئوبن ایجاد  1840مؤسسة تحقیقات معدن که در سال  1904در سال  صنعتی مذکور و
از کرسی دکترا برخوردار شدند.  1908شده بود، و نیز مدرسة عالی دامپزشکی در سال 

این سیستم آموزشی عالی که در قرن نوزدهم ایجاد شده بود حداقل در شکل ظاهری تا 
 مانده است.به امروز دست نخورده باقی
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ها و مدارس عالی اتریش به عنوان مؤسسات قوط حکومت پادشاهی، دانشگاهپس از س
آموزشی دولتی تحت نظارت دولت جمهوری اداره شدند. بارزترین کار جمهوری اول 

-دخالت دادن مدارس عالی در مسائل و امور سیاسی آن زمان بود. به خاطر وجود درگیری

های د داشت، بسیاری از شخصیتنوزدهم وجو سدههای ناسیونالیستی که از پایان 
ای با جمهوری و دموکراسی ها نتوانستند رابطة سازندهدانشگاهی و همچنین دانشگاه

ضداتریشی بر ـجهانی تفکر ناسیونالیسم آلمانیهای بین دو جنگ برقرار کنند. در سال
لحاق ای حکمفرما بود. با استیزی در سطح گستردهمدارس عالی مسلط بود و تفکر یهودی

، شیوة قانونگذاری عالی آموزش آلمان وارد اتریش 1938در سال  اتریش به رایش سوم
شدند و گرفتار ها اخراج میشد. مخالفان سیاسی و اساتید و دانشجویان یهودی از دانشگاه

در میان آنها بسیاری از  .شدندمیها و یا قربانی جنگ جهانی دوم سناریوی کشتار نازی
 از زیادی حدود تا هادانشگاه  .خوردچشم میه دانشمندان سرشناس اتریشی بنخبگان و 

 از اساتید از اندکی  فقط و شده طلبیقدرت و انحراف دچار هادانشگاه. ندبود رفته دست
 . بودند مانده باقی کشور در کمی مشهور و نخبه دانشمندان. بودند به دور زدگیسیاست
ارس عالی مد به مربوط قوانین، 1955 سالو به ویژه پس از  دوم جهانی جنگ از بعد

ها صدمات آموزش مجدداً به راه افتاد. دانشگاه و کار اتریش دوباره به اجرا گذاشته شد
متحمل شده بودند. بسیاری از قوانین  1918سال پس از های زیادی از حوادث و آشفتگی

شد. با تصویب قانون ا اجرا میهاهنوزدهم در دانشگ سدهاصولی مدارس عالی متعلق به 
، برای اولین بار یک قانون معتبر برای 1955جدید آموزشی در مدارس عالی در سال 

گونه نوآوری در ساختار  ها و مدارس عالی علمی ایجاد گردید، البته بدون هیچدانشگاه
نوزدهم تا زمان  سدهکه قانون مدارس عالی مربوط به  ریزی، چنانسازمانی و برنامه

آخرین تأسیس دانشگاه  سازماندهی مجدد در دهة هفتاد تا حدودی بدون تغییر مانده بود.
تأسیس سالزبورگ دانشگاه تازه 1962باشد. در سال می 1960کنون مربوط به دهة  تا

مدرسة عالی علوم اجتماعی و اقتصاد در لینتس شروع  1966شروع به کار کرد. در سال 
د و در این فاصله در کنار دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد از یک دانشکدة به کار کر

مدرسة  1970حقوق و یک دانشکدة صنعتی و علوم طبیعی نیز برخوردار گردید. در سال 
با ایجاد تحول در ساختار  1993اندازی و در سال فورت راهعالی علوم تربیتی در کالگن

این دانشگاه به دو دانشکدة علوم  ،ام داد. به عالوهفورت تغییر نآن به دانشگاه کالگن
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لی قانون فراگیر تحصیل در مدارس عابا آغاز به کار  انسانی و اقتصاد تقسیم گردید.
(AHStG ) آموزشی دانشگاهی از زیربنای قانونی  نظامطی دو دهه کل  ،1966در سال

 تر شد.جدیدی برخوردار و مدرن
-آمد. از مهم ی دانشگاهی جدیدی به مرحلة اجرا درریزقانون برنامه 1975سال  در

دخالت دادن اساتید، دانشجویان و پرسنل اداری در روند  ،های این قانونترین نوآوری
 باشد.تصمیمات دانشگاهی و نیز نوسازی در ساختار مؤسسات می

آموزشی آکادمیک  نظمتحصیالت هنری از لحاظ تاریخی تقریبًا به تازگی دارای 
آموزشی  نظامگردیده است. تدریس کامالً شخصی و شیوة آموزش غیرهماهنگ با 

ریزی و را بر برنامه مشهور هنر هنوز هم تأثیر خود های اساتیداستاندارد در آموزشگاه
ترین ها حفظ کرده است. قدیمیدر دانشگاه« های هنری تخصصیکالس»روش تدریس 

 1696هنرهای تجسمی در وین است. قیصر لئوپولد دوم در سال دانشگاه هنر، آکادمی 
سازی، معماری، پرسپکتیو و ساخت بناهای مستحکم یک آکادمی برای نقاشی، مجسمه

آکادمی  1767سال  آکادمی سلطنتی قلمکاری و در ،1766تأسیس کرد. در سال 
توسط ملکه ماریا ترزا تحت  1772. این سه آکادمی در سال گراورسازی تأسیس شد

های شدند. پس از دگرگونی یکپارچه «لطنتی آکادمی هنرهای تجسمیانجمن س»عنوان 
 بر 1872در سال  «آکادمی هنرهای تجسمی»عنوان به متعدد در ساختار این آکادمی، 

اساس قانون جدید آموزشی به مدرسة عالی ارتقاء یافت. اصول قانونی این مدرسة عالی 
تأثیرگذار بود و در سال  1955های مصوب سال آکادمی ریزی ساختارن برنامهبر قانو
ها و مدارس عالی جایگزین آن شد. بنیان و اساس قانون جدید ساختار آکادمی 1988

داران موسیقی انجمن دوست». ه بودنوزدهم ریخته شد سدههای هنر در نیمة اول دانشگاه
مدرسة آواز با مدیریت آنتونیو سالیری  یک 1817سال  رد« حکومت سلطنتی اتریش

های آموزشی سازهای مختلف نیز در آن گسترش پیدا کرد. افتتاح کرد که به سرعت رشته
توسط  1816یک مدرسة آواز در سال سیس تأریخ دانشگاه موسیقی اینسبروک به تا
لیسا گردد. همچنین تأسیس انجمن موسیقی کمی باز «انجمن موسیقی ایالت اشتایرمارک»

بود. در  «موتزارت»ی نقطه شروع تشکیل دانشگاه موسیق 1841در سالزبورگ در سال 
آکادمی »را  قی وین را در دست گرفت و آندولت ادارة هنرستان موسی، 1909سال 

بنیاد »توسط  1881که از سال  «موتزارت»نام نهاد. آکادمی  «سلطنتی و هنرهای نمایشی
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آمد و به  به صورت عمومی در 1914گردید، در سال اداره می «المللی موتزارتبین
 آمد.  تحت نظارت دولت در 1922هنرستان موسیقی تبدیل گردید و باالخره در سال 

گرایانة نیمة دوم تأسیس دانشگاه هنرهای عملی در وین با اصالحات آموزشی علم
موزة سلطنتی » ق بهمدرسة مشاغل هنری متعل، 1867قرن نوزدهم مرتبط است. در سال 

با هدف پرورش نیروهای متخصص هنری در عرصة صنعت  «هنر و صنعت اتریش
امة تحصیلی کاری به برنهایی همچون فلزکاری و منبتها رشتهدر طول سال تأسیس شد.

بین  آمد. تحت نظارت دولت در 1909این دانشگاه در سال  .این دانشگاه اضافه شد
. ندشدها اداره میهای هنر امروزی توسط آلماندانشگاه تمامی 1945و  1938های سال

ها تبدیل به آکادمی شدند: آکادمی موسیقی و هنرهای در دورة جمهوری دوم این دانشگاه
سالزبورگ  در آکادمی موسیقی و هنرهای نمایشی موتزارت ( و1947نمایشی در وین )

می موسیقی و هنرهای آکاد»به عنوان  1963یقی گراتس در سال هنرستان موس (.1953)
ریزی مدارس عالی هنر آمد. با قانون برنامه تحت نظارت دولت در «نمایشی گراتس

 1973ها به مدارس عالی تبدیل شدند و باالخره در سال این آکادمی 1971مصوب سال 
ة مدرس»تأسیس شده بود تحت عنوان  1947ل مدرسة خصوصی هنر در لینتس که در سا

 به دولت واگذار شد. «تی و هنری لینتسعالی طراحی صنع
 

 موقعیت برتر آموزش عالی اتریش
 قرار  (QS World University Rankings) اس کیو بندیرتبه در اتریش در دانشگاه 7

 دانشگاه 5 این بررسی به قسمت این در که هستند 500 زیر رتبه دانشگاه 5 که دارند
 :پردازیممی

 (Vienna University of) وین دانشگاه
. باشدمی اتریش هایدانشگاه میان در دانشگاه معتبرترین 156 جهانی رتبه با وین دانشگاه
 سالگرد پنجاهمین و ششصد جشن امسال و بوده اتریش دانشگاه بزرگترین دانشگاه این ،همچنین

 محسوب جهان در آلمانی تدریس زبان با دانشگاه ترینقدیمی که کندمی برگزار را خود سیستأ
 هایدانشگاه بزرگترین از یکی دانشجوهزار  92 حدود با وین دانشگاه حاضر حال در. شودمی

 ،حال عین در .شوندمی تدریس آلمانی زبان به دانشگاه این در زیادی هایرشته. باشدمی اروپا
 اتریش در تحصیل متقاضیان برای انگلیسی زبان به ارشدکارشناسی مقطع در متنوع هایدوره
 دانشکده 60 از بیش و باشدمی نوبل جایزه برنده 15 داشتن به مفتخر دانشگاه این. شودمی ارائه
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 .دارد وجود وین سرتاسر در دانشگاه این به مربوط
 

 (Vienna University of Technology) وین تکنولوژی دانشگاه
 24 جهانی رتبه با وین تکنولوژی دانشگاهکیو اس،  رنکینگ در اتریش معتبر دانشگاه دومین

 به اروپا در فنی مراکز معتبرترین از یکی ،شده سیستأ 1815 سال در که دانشگاه این. باشدمی
 26 از بیش و بوده طبیعی علوم و مهندسی زمینه در دانشگاه این اصلی هایرشته. رودمی شمار
 دانشجویان آنها از زیادی درصد که هستند تحصیل به مشغول دانشگاه این در دانشجوهزار 

 .باشندمی المللیبین
 

 (Universität Innsbruck) اینزبروک دانشگاه
 دانشجویان تعداد لحاظ از دنیا برتر دانشگاه 30 در حضور و 288 جهانی رتبه با اینزبروک دانشگاه

 معتبرترین از یکی المللی،بین استادان لحاظ از دنیا برتر دانشگاه 80 در حضور و المللی بین
 حال در دانشجوی هزار 28 حدود با دانشگاه این. آیدمی شمار به اروپا و اتریش هایدانشگاه
 سرتاسر در دانشگاه این هایدانشکده. شودمی محسوب اتریش بزرگ دانشگاه سومین ،تحصیل

 اینزبروک دانشگاه اینزبروک، شهر کوهستانی موقعیت علت به و اندشده واقع اینزبروک شهر
 .باشدمی مشهور هاکوهستان درباره تحقیق و مطالعات برای

 
 (Universität Graz-Franzens-Karl) فرانسیس کارل دانشگاه
 411 جهانی رتبه دارای ،شودمی شناخته نیز گراتز دانشگاه نام با کهفرانسیس  کارل دانشگاه

 31 با و قدیمی دانشگاه دومین لحاظ این از و شده سیسأت 1585 سال در گراتز دانشگاه. است
 گراتز دانشگاه. شودمی محسوب اتریش بزرگ دانشگاه دومین ،تحصیل حال در دانشجویهزار 
 دانشگاه عنوان به دانشکده این و شده جدا خود پزشکی دانشکده از اینزبروک، دانشگاه مانند

 مشارکت با همچنین دانشگاه این. کندمی فعالیت مستقل صورت به حاضر حال در گراتز پزشکی
 .دهدمی ارائه بیولوژی و طبیعی علوم زمینه در مشترک هایدوره گراتز تکنولوژی دانشگاه

 
 (JKU) لینز کپلر یوهانس دانشگاه
 این. باشدمی دنیا روزهب هایدانشگاه وجز و مدرن آموزشی مرکز یک کپلر یوهانس دانشگاه
 روزترینهب بردن کاره ب. است دتااس و دانشجو زمینه در قوی هدفمند هایبرنامه دارای دانشگاه

 این .باشدمی دانشگاه این موفقیت دالیل ترینمهم از یکی هاتکنولوژی جدیدترین و اطالعات
 دانشگاهی رشته 60 در دانشجوهزار  19 از بیش حاضر حال در و سیسأت 1966 سال در دانشگاه
 شمال هایدانشگاه بزرگترین از یکی و است شده شناخته کامل طوره ب جهان در که دارد مختلف
 دنیا کشور 50 از دانشگاه 250 با حاضر حال در کلپر یوهانس . دانشگاهآیدبه شمار می اتریش
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 .باشندمی کاره ب مشعول اداری کارمند 1700 و پروفسور 120 دانشگاه این در .کندمی همکاری
 

 هزینه تحصیلیاعطای کمک

های هزینه برای دانشجویان دانشگاهکمک 20185مجموع  در ،2001/2000در ترم زمستان 
هزینه و برای دانشجویان کمک 711های هنر . برای دانشجویان دانشگاهعلمی پرداخت شد

کنندگان دریافت درصد 36زینه پرداخت شده است. تقریباً هکمک 2616مدارس عالی 
هزینه استفاده بودند از حداکثر کمکها هزینه که مشغول به تحصیل در دانشگاهکمک
مبلغ  2001/2000ها در ترم زمستانی هزینه تحصیلی در دانشگاهاند. میانگین کمککرده

 .بود  سال در شیلینگ  51800
 

  های خارجیآموختگان دانشگاههزینه تحصیلی ویژه دانشجویان و دانشکمک

آموختگان و دانشجویان، دانشهایی برای هزینهوزارت آموزش و علوم و فرهنگ کمک
 :دهدارائه میای هزینههای کمکان جوان خارجی در چهارچوب برنامهدانشمند

آموختگانی که موضوع کارهای تحقیقاتی مقطع کارشناسی برای دانشجویان و دانشهزینه کمک ○
 .یا رساله دکترای آنها در رابطه با کشور اتریش باشد

آموختگان کشورهای صنعتی برای به دانش (Ernst Mach) هزینه طرح ارنست ماخکمک ○
 .های علمی در اتریشانجام فعالیت

برای نوشتن رساله دکتری و به ( Bertha von Suttner) هزینه طرح برتا فون سوتنرکمک ○
 .(رساندن تحصیالت دکتری در اتریش )ارائه کمک هزینه به مدت سه سالپایان 

های دو ساله تحقیقاتی برای کمک هزینه: (Farnt Werfel) ورفلهزینه طرح فرانتس کمک ○
ی هایشان ادبیات اتریش است، براها و مشغولیتکه کانون فعالیت هامدرسان جوان دانشگاه

 هایها به نمایندگیهزینهها جهت دریافت این کمکتحصیالت تکمیلی در اتریش تقاضانامه
هزینه توسط یک کنندگان کمکانتخاب دریافت .گردنداتریش در خارج از کشور تحویل می

 بیش از 2002-2003سال تحصیلی  در پذیرد.کمیسیون از دانشمندان در اتریش صورت می
زینه در اختیار دانشجویان ههزینه در چهارچوب این چهار برنامه مربوط به کمککمک 245

 .کشور قرار گرفت 30آموختگان بیش از و دانش
 

 های عالی خصوصیویژه دانشجویان دورهامکانات آموزشی 

مدارس عالی علوم  مدارس عالی کلیسایی و اتریش، دانشگاه دولتی در18عالوه بر 
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کنند. این را ارائه می MBA هایکاتولیکی وجود دارند. مراکز خصوصی مختلفی دوره
ها دانشگاههای آموزشی خارج از ساختار ها از لحاظ دولتی تأیید شده نیستند. دورهدوره

توانند قالب دانشگاهی به خود بگیرند. بر اساس قانون آموزش دانشگاهی به مرور زمان می
های مدارس عالی تخصصی، اشخاص حقوقی با حقوق دهندگان دورهحال حاضر ارائه در

های یید مؤسسات آموزشی تحت عنوان دانشگاهأ)قانون ت 1999سال  خصوصی هستند. از
خصوصی حصیالت ثانویه یا به عبارت دیگر مؤسسات آموزشی های تخصوصی( دوره

های خصوصی تأیید توانند از لحاظ دولتی با عنوان دانشگاهمشابه مدارس عالی دولتی می
 .کنون ناچیز بوده است های خصوصی تاشوند. اهمیت کمی دانشگاه

 

 دانشجویان خارجی

های علمی دانشجویان کل دانشجویان دانشگاه درصد 15در یک سال تحصیلی حدود 
. کل دانشجویان هستند درصد 37های هنر خارجی هستند. این دانشجویان در دانشگاه

 اند.بوده درصد 3در مدارس عالی فنی بیش از  2001/2000دانشجویان خارجی در سال 
ویان رسمی کشورهای اروپای شرقی )لهستان، چک، اسلوواکی، مجارستان، تعداد دانشج

 ینفر در ترم زمستان 2000 زدر اتریش مشغول به تحصیل هستند ا( که ستانرومانی، بلغار
ر د ترتیب بدین و. رسیده است 2001-2002 ینفر در ترم زمستان 8700به  1990-91

رهای در اروپایی از کشواما تعداد دانشجویان غیر .ن یازده سال چهار برابر شده استای
های اتریش در خارجی در دانشگاه آموختگاندانشمیزان  .حال توسعه کمتر شده است

 .بود آموختگاندانشاز کل  درصد 10بالغ بر  2000-2001صیلی سال تح

 
  جابجایی دانشجویان

مقاطع اول و دوم در  آموختگاندانش، یعنی داخل کشور آموختهدانش 13303 از مجموع
در طی تحصیل در رابطه با  درصد 28های علمی در دانشگاه 1999-2000سال تحصیلی 

های این میزان در دانشگاه .اندخارج از کشور به سر برده ای را درتحصیالت خود دوره
-98به سال تحصیلی  درصد نسبت 2درصد است که نمایانگر افزایشی حدود  21هنر 

میزان  ،مقطع اول در. باشدمی 1996-97نسبت به سال تحصیلی  درصد 8و حدود  1997
 30 های علمی حدوددر دانشگاه 1999-2000داخلی در سال تحصیلی  آموختگاندانش
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ارس عالی تخصصی در سال در مد .استدرصد بوده  25 های هنرو در دانشگاه درصد
ای را در خارج از کشور در طی تحصیل دوره آموختگاندانشدرصد از  34، 2000-1999

هزینه تحصیلی مورد کمک 1094 ،2000-2001سال تحصیلی  در .اندپشت سر گذاشته
، و در مجموع به میزان شور، بر حسب معیارهای اجتماعیبرای تحصیل در خارج از ک

مگیری شیزان نسبت به سال گذشته افزایش چاین م .ئه شده استرایورو ا 1920684
 .دهددرصدی را نشان می 40به بعد افزایشی  1995، اما در مجموع از سال نداشته

ها تنها به منظور تحصیالت هزینه، علوم و فرهنگ اکثر کمکوزارت آموزشاز طرف 
شوند ها و مدارس عالی تخصصی اتریش ارائه میدانشگاه آموختگاندانشتکمیلی برای 

ن زمینه در در ای .زبان(ارشد و یا دکتری در کشورهای غیرآلمانیهای کارشناسی)برنامه
آموزی . و یا به منظور کاررو تخصیص داده شدمیلیون یو 2، 1999-2000سال تحصیلی 

یورو کمک هزار  125میزان به  1999-2000ملی در سال المللی و فراهای بینسازمان رد
 .تعلق گرفت
تحصیل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امریکا و کانادا ترین کشورها برای محبوب

مورد اقامت  12857با مجموع  1999-2000تا  1997-98هستند. از سال تحصیلی 
-های گوناگون با اهدای کمک، دانشجویان اتریشی در چهارچوب برنامهدرخارج از کشور

دانشجو پیش از اتمام مقطع اول و  11991. از این میزان گرفتند رهزینه مورد حمایت قرا
یک چهارم این موارد  .اندکمک هزینه دریافت کرده آموختگاندانشدانشجو پس از  1658

های علوم اجتماعی ( و نیز دانشوران رشتهدرصد 29وسط دانشجویان دانشگاه وین )تدسفر
خارج از کشور استفاده  های اقامت درهزینه( از بیشترین کمکدرصد 25و اقتصادی )

افزایش  1997-98از سال تحصیلی  ،کشور در زمینه تحصیالت در خارج از. اندکرده
خورد. اندکی در میزان موارد تحصیل در دیگر کشورهای اروپایی و چین به چشم می

امریکای شمالی میزان موارد اقامت تحصیلی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و نیز 
 .تغییری نکرده است

لی خارجی تعداد سفرهای تحصی 1996-97تا  1994-1995های در مقایسه با سال
بدون تغییر مانده  هزینه تقریباً های اعطای کمکدانشجویان اتریشی در چهارچوب برنامه

 هزینه درتعداد دانشجویان اتریشی متقاضی کمک 1997-98در سال تحصیلی . است
درصد از آنها این  5/65که  شدنفر می 2479اراسموس بالغ بر  هایچهارچوب برنامه
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نفر  3077نشجویان به تعداد این دا 2001/2000سال  دند. درهزینه را دریافت کرکمک
 تا 1999 سال از. شدند هزینهکمک دریافت به موفق آنها درصد 3/62که  افزایش یافت

دانشجو و حمایت به عمل آمد. در  935ز ا لئوناردو هایبرنامه چهارچوب در 2001
حوزه  درسی جدید درهای های نوین آموزشی و برنامهچهارچوب طرح گسترش فرصت

پروژه با هدایت اتریش با دریافت  18مجموع  رد 2001و  2000ای در سال آموزش حرفه
پروژه نوآورانه از  14 ،سال 3تا  2. برای مدت حمایت مالی شدند میلیون یورو 8/2مبلغ 

-که سه مورد آنها برای حمایت از قابلیت دیه اروپا کمک مالی دریافت کردندطرف اتحا

 .ملی بوداندازی یک شبکه فرابانی و یکی برای راههای ز

 
 المللیهای بینمشارکت

کند و نتایج آن در سطح شرکت می IEAاتریش به طور مداوم در پروژه های تحقیقاتی 
د. همچنین به تازگی نتایج پروژه روملی برای اقدامات تضمینی کیفیت آموزشی به کار می

TIMSS (که یک پژوهش در مورد مقایسة المللی دومین پژوهش بین )علوم و محاسبات
منتشر گردید. مدارس بخش دوم مرحلة دوم تعلیمات  ،ها و عملکردها بودالمللی بازدهبین

شرکت نمودند. هدف آنها در این بود که  IEA عمومی در اتریش در پروژة یادشدة طرح
دست آمده برای این های عمومی و تخصصی مربوطه را ارتقاء بخشند. نتایج به دانش

بر اساس نتایج مربوطه در بخش آموزش ابتدایی و ) بخش آموزشی بیشتر منفی بودند
بر  پایان،در  .(بخش اول آموزش ثانویه موقعیت اتریش در یک سوم ابتدایی قرار داشت

تصمیم گرفته شد اقداماتی برای بهبود ساختار این  ،اساس یک تجزیه و تحلیل اولیه
ای یرد. در نتیجة یک تجزیه و تحلیل تکمیلی که نتایج تحقیق مقایسهها صورت گبخش

یک تحقیق  2001/2000در سال تحصیلی  ،کردالمللی را به صورت کلی تائید میبین
های علوم و آموزش و های جدید در آموزش ریاضیاتنوآوری ،IMST2نام ه ب) ابتکاری

ای و نیز استقبال مدارس مربوطه ی پروژههافنی( آغاز گردید که باید بر پایة موفقیت طرح
 .از این طرح در سه سال آینده تحصیلی گسترش و توسعه یابد

نیز ( OECD) های اقتصادیسازمان توسعه و همکاری اتریش در طرح پژوهش
المللی، هر سه سال بازده شده بینکند که در آن با کمک ابزار پژوهش شناختهشرکت می

های خواندن ریاضیات و علوم طبیعی مورد سنجش ساله در زمینه 16تا 15آموزان دانش
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المللی در این گیرد. سایر کاربردهای این ابزار پژوهشی و نیز نتایج مقایسه بینقرار می
 پروژةباشد. اتریش همچنین در چارچوب می  POP3 و TIMSS هایطرح مشابه طرح

CERI   مرکز تحقیق و نوآوری آموزشی( متعلق به(OCED های مختلفی در پژوهش
های پژوهشی حول موضوعاتی چون خودمختاری و استقالل شرکت دارد. این فعالیت

کیفیت آموزش و مدرسه و مسائل اقتصادی آموزشی متمرکزند. سمینارهای  ،مدارس
 99/97/1995زبان در دورة زمانی متوالی برای کشورهای آلمانی OECD/CERI ایمنطقه

های اند و کانون این تحقیق در سالای باز و پویا پرداختهیادگیری در جامعه به موضوع
ها و وظایف نوین برای مدیریت به سمت نقش ،مذکور به ترتیب به سمت نقش مدرسه

مدارس و نظارت بر مدارس و نیز راهبردهای جدید کنترل منظم گرایش یافته است. 
شوند: توسعه حادیه اروپا نیز اجرا میهای اتهای تحقیقی در چارچوب برنامهپژوهش

کننده؛ بهبود مبانی علمی، اقتصادی واجتماعی پتانسیل نیروی انسانی؛ فاکتورهای هدایت
ها از سوی منابع های مالی این پروژهدر همکاری با سایر کشورهای اتحادیه اروپا. حمایت

جانب صندوق ( تا حد زیادی از IEAهای بزرگ )گیرد. پروژهمتفاوتی صورت می
 ،به صورت کامل از جانب وزارت آموزش های دیگر تقریباًپژوهشی اتریش و اکثر پروژه

ها توسط موسسات پروژهبرخی گیرند. اجرای علوم و فرهنگ مورد حمایت مالی قرار می
( ZSEنیز توسط مرکز توسعه آموزشی ) برخیهای پژوهشی دانشگاهی و و یا گروه

 گیرد.صورت می
 

 آموزشی در سطح ملیـهای تحقیقیفعالیت
 ،بخش بزرگی از تحقیقات آموزشی به موضوعاتی همچون گسترش استقالل مدارس

مین مالی آموزش أت ،آموزانرشد تعداد دانش ،های اقتصادی)توسعه مدل اقتصاد آموزشی
های ها و تکنولوژیها(، رسانهتجزیه و تحلیل مخارج و هزینه ،مین مالی مدارسأتو 

های زندگی و تضمین کیفیت آموزشی، تعلق دارد که در نوین، آموزش مؤثر در عرصه
)کیفیت در مدارس( که  Q.I.S اند. پروژةای شدهالعادههای خیر دارای اهمیت فوقسال

در  www.q.is.at در آدرس اینترنتی 1999آغاز گردیده از پائیز سال  1996در ماه سپتامبر 
 دسترس قرار دارد.

 پنجبا  98/1997در راستای توسعه کیفی در مدارس، کشور اتریش در سال تحصیلی 
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شرکت نمود.  «ارزیابی کیفیت آموزش و مدرسه» نامه مدرسه در پروژة اتحادیة اروپا ب
های ارزیابی کیفی برای تمام مراجع هدف این پروژه روشن نمودن لزوم و مزیت

ها و تبادل آموزش و نیز گسترش همکاریگیری سیاست آموزشی و فعاالن حوزه تصمیم
اطالعات و تجربیات در داخل اتحادیه اروپا بود. این پروژه به تازگی به پایان رسیده و با 

المللی کسب خورد که از یک سو تجربیات بینچشم میه دقت در نتایج، نکات مثبتی ب
ات در اتحادیه اروپا عنوان یکی از ابتکاره گردد و از سوی دیگر بشده مثبت ارزیابی می

رود )که از جانب ریاست دولت های شاخص اروپایی به شمار میبرای توسعه پروژه
 اتریش نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت(.

کنفرانس عمومی  در 2000ها در این زمینه به شدت ادامه دارد. در ژوئن فعالیت
نتیجه این ابتکارات کشور کنون در  وزارت آموزش سندی در این زمینه ارائه گردید. تا

عطف اند. یک نقطهاتریش، از جانب اتحادیه اروپا ابتکارات کیفی متعددی اجرا گردیده
ند و اهای آموزشی بسیاری در حال حاضر حول این محور در جریانموضوعی که پروژه

کلی و جامع است  طوره آموزشی ب نظامموضوع ارزیابی  ،ریزی هستندیا در حال برنامه
در حال حاضر مسئله اصلی مورد  ،آموزشی(. در این زمینه نظامانداز عنوان مثال چشمه )ب

های باالی دولت بحث در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا این است که نسبت هزینه
توان این در بخش آموزش با بازده این بخش در چه سطحی قرار دارد و چگونه می

های چالش ،کار گرفت. عالوه بر اینه ثرتری بؤتر و میصورت اقتصاده امکانات مادی را ب
های بزرگ نظرسنجی مورد تجزیه و مورد نقد در توسعه آموزش، در چارچوب طرح

های یک موسسه تحقیقاتی توان از نظرسنجیمی ،عنوان مثاله گیرند. بتحلیل قرار می
و طرح مشکالت ها گیرد( درباره دیدگاهای صورت مینظرسنجی )که به صورت دوره

ها سطح آگاهی ،وجهه شغل معلمی ،مردم در بخش آموزش )رضایت از خدمات ارائه شده
های مهم صورت گرفته در بخش آموزش و غیره( نام برد که در آن در در مورد توسعه

ها مشخص های موجود در جدیدترین بخشقالب متغیر و متفاوت موضوعات و چالش
صورت مجزا در موسسات ه ر بخش مدارس عالی بتحقیقات آموزشی د .گردندمی

های مورد تحقیق، در دانشگاه سابق علوم آموزشی و تربیتی دانشگاهی مرتبط با رشته
 پذیرد.های اجتماعی انجام میآموزشی سازمانـکالگن فورت و مؤسسات علمی
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 عالیت های اروپایی در چارچوب آموزش و ادامه تحصیل معلمینف
ه های دوجانبه متعددی میان اتریش با کشورهای اروپایی دیگر بهمکاریحال حاضر  در

ها و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال انجام است. معلمان این خصوص دولت
 ،های آموزشی تکمیلی در اتریش شرکت کنند. عالوه بر اینتوانند در دورهکشورها می

آموزشی مقطعی در اتریش و یا های در صورت درخواست، امکان برگزاری دوره
عنوان یکی از اعضای ه کشورهای مذکور و با شرکت اساتید اتریشی وجود دارد. اتریش ب

شرکت دارد. در چارچوب این برنامه،  CDCC شورای اروپا در برنامه بورسیه معلمان
مدت آموزش تکمیلی معلمان های کوتاهمعلمان از سایر کشورهای عضو طرح در برنامه

هایی که شورای اروپا در کنند. در مقابل معلمان اتریشی در دورهاتریش شرکت میدر 
کنند. در راستای آموزش تکمیلی کند شرکت میسایر کشورهای عضو طرح برگزار می

ها در سطح اروپایی برگزار میها و دورهای از برنامهمعلمان در اتریش، سطح گسترده
 هاست که عالوه بر تبادل معلمفرهنگی، اتریش مدت شود. بر پایه قراردادهای دوجانبه

با کشورهای ) با کشورهای انگلستان و فرانسه(، همچنین تبادل گسترده دستیاران زبانی)
 دهد.اسپانیا، ایرلند و روسیه( را صورت می کرواسی، انگلستان، فرانسه، ایتالیا،

 
 (ERASMUS) و اراسموس (SOKRATES) مشارکت اتریش در طرح سقراط

های جابجایی دانشجویان از محبوبیت بسیاری هزینهکمک 93/1992ازسال تحصیلی 
-موارد درخواست این کمک 03/2002در سال تحصیلی  ،همچنین ت.برخوردار شده اس

انگلیس رتبه اول و  ،میان دانشجویاناین  . درا فزایش داشته است درصد 10ها هزینه
 ،. به طور سنتیان دارا هستندترین کشورهای میزبفرانسه رتبه دوم را به عنوان محبوب

های اجتماعی بهترین امکانات های تعلیم وتربیت و آکادمیها و پس از آنها آکادمیدانشگاه
 .کنندرا برای جابجایی دانشجویی عرضه می

درخواست  83 مجموعاً  2001-2002حصیلی برای سال ت 2000از تاریخ اول نوامبر 
 اراسموس( صادر شد:) در طرح مدارس عالیشرکت 

درخواست از مدارس  15 .های هنددرخواست از دانشگاه 6 :ها بوددرخواست از دانشگاه 12
پزشکی و نیز    ـهای فنیآکادمی) های بخش بهداشتدرخواست از آکادمی 19 ؛عالی تخصصی

های درخواست از آکادمی 4های آموزشی تربیتی، درخواست از آکادمی 14 ؛(های مامائی آکادمی
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درخواست از  31در مجموع های آموزشی مذهبی )درخواست از آکادمی 3ای، آموزش حرفه
درخواست  3 های مشاغل اجتماعی،درخواست از آکادمی 7های آموزش و تربیت معلم(، آکادمی

 اند.رسیده پذیرفته شده درخواست 83از سایر موسسات. کلیه 
 
 .بوددرخواست برای اولین بار  83درخواست از  5
 

 )سیستم اروپایی سنجش کارکردهای آموزشی( ECTSطرح 
پذیرفته موسسه برای  50در اتریش با عالقه شدیدی روبرو شد. در مجموع  ECTSطرح 

پذیرفته  ECTSموسسه در طرح  45درخواست کمک مالی کردند.  ECTSشدن به طرح 
  .درصد( 90درصد پذیرش ) شدند

طرح  911کشور مجاز به شرکت در طرح سقراط در مجموع  30در سطح اروپا: از 
های طرح از آن میان پذیرفته شدند. سهم اتریش از طرح 751وارد شدند و  ECTSبه   

 .بوددرصد  7/6شده پذیرفته
 

 )گسترش برنامه آموزشی( PROGطرح 
درخواست  7. از این بین شددرخواست برنامه آموزشی صادر  9در اتریش در مجموع 

 .درصد( 8/77درصد پذیرش شد )مورد موافقت واقع 



 

 
 
 

5 
 جواد قدسی

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

 
باشد. ت آن، وین میباشد. پایتخاستان می 9کشور اتریش در مرکز اروپا قرار دارد و دارای 

باشد. دانشجویان ها تقریباً رایگان میدانشگاه وجود دارد و دانشگاه در هر ایالت یک
. زیرا د از این امکانات برخوردار باشندتواننصورتی که زبان آلمانی بدانند، میخارجی در 

که دانشجوی خارجی احاطه به زبان  باشد و در صورتیزبان اصلی آن کشور آلمانی می
نام نموده و زبان یاد شخصی در کالج دانشگاه  ثبت مجبور است با هزینه ،نداشته باشد

شروع به  Ordentlich یا به عنوان دانشجوی رسمی ،بگیرد. بعد از گذراندن آن دوره
  کند.تحصیل می

دانند بایستی از کنند زبان میکه تصور می یادآوری این نکته ضروری است که کسانی
اتریش یا مؤسسه گوته تأییدیه دریافت یکی از مراکز معتبر مثل رایزنی فرهنگی کشور 

 ها وجود دارد. های این کشور تمامی رشتهنمایند. در اکثر دانشگاه
بعد از درخواستی که برای پذیرش تحصیلی در رشته علوم سیاسی و  1345در سال 

الملل به دانشگاه وین داده بودم، عازم آن کشور شدم. در آن زمان دیپلم متوسطه روابط بین
ن از نظر مسئولین آموزشی اتریش مورد قبول نبود و در نتیجه بار دیگر دیپلم آن کشور ایرا

را اخذ نمودم. دوره دیپلم گرفتن اتریش دو سال بود. در این دو سال دروسی همچون 
گذراندم. بعد از آن به عنوان لمانی را باید میفیزیک، شیمی، تاریخ، فلسفه، زبان آ

الزم به ذکر است ظر در دانشگاه به تحصیل پرداختم. ورد ندانشجوی رسمی و در رشته م
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-می Ausser ordentlich Studentرسمی که به آن این دو سال ما دانشجوی غیرکه در 

پرداختیم. اگر فردی قادر نبود این دوره بایستی هر ترم هزینه زیادی میگفتند، بودیم و می
 ادامه اقامت را در اتریش نداشت. را با موفقیت طی کند، حق تحصیل و

هرحال پس از اتمام این دوره من به شکل دانشجوی رسمی وارد دانشگاه شدم و ه ب
، بیمه حداقل شهریه مثل عدم پرداختاز تمام مزایایی که یک فرد اتریشی برخودار بود، 

خواهیم تا انشگاه شدم به ما اعالم شد که می. روزی که وارد دمند شدمهبهر. . . کامل و 
ارم و تعهد چه مقطعی تحصیل کنیم که من اعالم کردم که تا مقطع دکتری قصد تحصیل د

منقطع بود. یعنی بعد از یرکنم. در نتیجه تحصیل تا دوره دکتری غدادم که اینکار را می
ارشد شدم. پس از آن نیز به کارشناسی گونه مشکلی وارد دوره  دوره لیسانس بدون هیچ

-. البته در فاصله هر مقطع باید امتحانی را میرساله دکتری نوشتمسیدم. مقطع دکتری ر

 گذراندیم.
نکته قابل توجه، تحصیل در این کشور این بود که تمام دانشجویان رشته علوم انسانی 

 10 واحد زبان التین و بیش از 10بایست عالوه بر دروس الزم رشته خود، حدود می
 واحد فلسفه را نیز بگذرانند.

باید عالوه بر رشته دومین نکته جالب و قابل تأمل این بود که تمامی دانشجویان می
که تا حدودی مرتبط با رشته خود نیز بگذرانند.  Neben Fachاصلی خود در رشته فرعی 
و ارتباطات را انتخاب کردم، برای  شته روانشناسیها که من رالبته دروس مهم آن رشته
 شد.تنها کارنامه صادر می شد ونمیاین دو رشته مدرکی داده 

. همچنین حضور داشتند هااستاد از این رشتهچند  رساله،همچنین در هنگام دفاع از 
توانستند یا محق بودند سئواالتی از زبان التین و فلسفه نیز حضور داشتند و میاستادان 

التین این بود که دانشجو به  هدف از گذراندن دروسی مثل فلسفه یادانشجو بنمایند. 
آشنایی پیدا کند و مقصود او در رشته فرعی که  تینبنای زبان الزیربنای فلسفه و زیر

 که گستره دانش، دانشجو بیشتر شود.مرتبط با رشته اصلی بود این بود 
هرچند کاری بسیار سخت بود ولی من در همین دو رشته اطالعات زیادی کسب 

-گویند باعث مییی با فلسفه که به آن رشته مادر سایر علوم میکردم. ضمن اینکه آشنا

رحال من توانستم این دوره دانشگاهی را از مقطع ه گردید تا نگاه عمیق تر گردد. به
 م. ا را  طی کنم و در شش سال بگذرانلیسانس تا دکتر
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  :چند نکته مهم نیز ضروری است تا یادآور شوم
 داد. اختیار دانشجو قرار می را دردانشگاه همه گونه امکاناتی  ○

 های درس دانشجویان موظف بودند کار تحقیقی ارائه کنند. در کالس ○

 رابطه استاد و شاگرد بسیار نزدیک بود.  ○

هایی که در حوزه تحصیلی کردند با کمک دانشگاه امکان بازدید از مکاناساتید تالش می ○
ه شکل تئوریک و هم عملی در جریان قرار بگیرد. به دانشجو بود، فراهم کنند تا دانشجو هم ب

دیدار با رؤسای مجلس  بازدید از مجلس، دفتر صدراعظم، برای رشته علوم سیاسی ،عنوان مثال
 . . . . فراهم شدو 

ها و یا مراکز دیگر موظف بودند در صورتی که نیاز به تمام شرکت ،امکان کاردر رابط با  ○
ه به دانشگاه اعالم کنند )قسمت کاریابی( در صورتی که دانشجویی بنیروی کار داشته باشند، 

 . شدمیکار مشغول ه ، تنها با نشان دادن کارت دانشجویی بکار نیاز داشت، بدون هیچ مشکلی

دادند، ساعت کار کند که در حقوقی که به او می 15توانست در هفته حدود هر دانشجو می ○
 . شداین حدود بود، مقدار اضافی مالیات کم می شد. اگر بیش ازمالیات کسر نمی

با حداقل پرداخت در اختیار دانشجو بود. ضمن اینکه  Mensoخوابگاه سالن غذاخوری  ○
توانستند با ارائه کارت دانشجویی از مزایایی همچون وسائل نقلیه و یا سفر دانشجویان می
 استفاده کنند. 

 
تحصیل در این کشور نسبت به سایر کشورها از بندی کلی باید ذکر کنم که در یک جمع

و امیدوارم که با استفاده از تجربیات آنها با امکانات باشد نظر امکانات و امنیت بهتر می
ا در حدی که شایسته است های خود رمادی و معنوی و جوانان و اساتید برجسته دانشگاه

 برسانیم.
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های در تاریخ روابط خارجی ایران، اروپا همواره نقش مهمی داشته و تعدیل نفوذ قدرت
است. ترین دستاورد آن بوده زنی ایران، مهمدیگر و تقویت موقعیت قدرت و چانه

بنیاد نبوده و بلکه بر پایه روابط اثرگذاری این نقش اروپا در حوزه سیاست، فوری و بی
های نظامی، علمی، فرهنگی و اقتصادی گسترده بوده است. در روزگار اخیر، وجود برنامه

علمی و پژوهشی مفصل اروپایی که جنبه جهانی هم دارند، بودجه پژوهشی بیش از هفت 
کنندگان این بودجه پژوهشی ر جایی که آمریکا هم یکی از مصرفتریلیون یورویی د

های فرهنگی و اجتماعی در های فنی در انتقال دانش فنی، ضرورتاست، ضرورت
های تجاری در گسترش روابط های فرهنگی و اجتماعی، ضرورترویارویی با چالش

دی بگیریم و به گسترش دارد که دیپلماسی علمی را جکسب و کار، و . . . ما را بر آن می
 روابط علمی و فنی با اتحادیه اروپا روی آوریم.

از این رو، در راستای تقویت دیپلماسی علمی و فناوری در پرتو گسترش روابط با 
سازی های کشور، کمک به تصمیماتحادیه اروپا، پشتیبانی از دستاوردهای علمی دانشگاه

سازی علمی برای وزارت یران و اروپا، ظرفیتبهتر وزارت امور خارجه در زمینه مسائل ا
علوم، تحقیقات و فناوری، ارتقای سطح مطالعات اروپا در کشور و در دانشگاه خوارزمی، 

 سیس شد.أت 1395مرکز مطالعات راهبردی اروپا در آذر ماه 
 

 هدف
ای در خصوص روابط ایران و اتحادیه اروپا، انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه

های تجدیدپذیر، تغییرات اقلیمی، اقتصاد غذا های پژوهشی، بهداشت، انرژیزیرساخت
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های نوین در جهت تقویت دیپلماسی و محیط زیست، علوم اجتماعی و انسانی و فناوری
 .علمی با اتحادیه اروپا

 
  وظایف

 راهبردی اروپا این وظایف علمی را برای خود در نظر گرفته است: تمرکز مطالعا
های مختلف روابط ایران و زمینه در ایو توسعه کاربردی بنیادی، پژوهشی هایطرح انجام .1

 ،اتحادیه اروپا

 الذکر،های فوقتحقیقاتی در زمینهـعلمی مشاوره خدمات . انجام2

 گیریو بهره تحقیقاتیـعلمی مختلف هایدرزمینه گوناگون نیازهای و شناسائی . بررسی3
و  مرتبط تحقیقاتی هایطرح ریزیبرنامه موجود اتحادیه اروپا به منظور از امکانات مطلوب
 با نیازها، متناسب

 مربوطه، تحقیقاتی هایها و طرحبا برنامه و متناسب الزم امکانات آوردن. فراهم4

 تحقیقاتی حوزه مطالعات راهبردی اتحادیه اروپا، نیازهای و رفع و شناسائی . بررسی5

 و خارج در داخل و پژوهشی علمی و جوامع سساتؤبا سایر م و سازنده فعال . ایجاد ارتباط6
 مشترك تحقیقاتی هایپروژه اجرای و یا محقق مبادله علمی، هاییگردهمای برگزاری از طریق

 مرکز، هایبه اهداف و سیاست دستیابی جهت

و  مراکز علمیو مبتکر در  متخصص ذیصالح با نیروهای و هماهنگ . ایجاد ارتباط مطلوب7
 مرکز پژوهشی، اهداف تحقق در جهت الزم امکانات آوردنو فراهم کشور پژوهشی

منظور  به پژوهشی مراحل در کلیه علمی هایو پیشرفت تحقیقات نتایج از آخرین گیری. بهره8
 تحقیقاتی، هایبرنامه اهداف توسعه در جهت و اجتماعی اقتصادی علمی، توسعه

 مطالعات اروپا، مختلف هایدر شاخه ایرشتهبین تحقیقات . طراحی9

 سطح های تخصصی مرتبط درو کارگاه تحقیقاتی و علمی هاینشست ها،همایش . برگزاری10
 المللی،بین و داخلی

 .کردن برنامه مشتركهای علم و فناوری اتحادیه اروپا جهت اجرایی.  ارتباط مستمر با بخش11
 

 باشد.گروه پژوهشی می چهارمرکز دارای یک رئیس، شورای علمی و 
 

 های پژوهشیگروه
تواند هر موضوعی که در اولویت روابط ایران و اروپا باشد را مطالعه نماید. اما مرکز می

های مهم و سودمند روابط تواند این باشد که ظرفیتویژگی راهبردی و پیشبرنده مرکز می



 

 
53 

، سیاستگذاری و پیشنهاد نماید. در حال حاضر، در نشست کاری دو طرف را شناسایی
 ایران و اتحادیه اروپا، این موضوعات برای مطالعه پیشنهاد شده است:

o های پژوهشیزیرساخت 
o بهداشت 
o های تجدیدپذیرانرژی 
o تغییرات اقلیمی 
o اقتصاد غذا و محیط زیست 
o علوم اجتماعی و انسانی در جهت دیپلماسی علمی 
o های توانمندساز کلیدیفناوری 
o نوآوری 

 
تواند مطرح و مورد با این حال، هر موضوعی که برای دو طرف اهمیت داشته باشد، می

برداری از اتحادیه اروپا باشد، توافق قرار گیرد. در نتیجه، اگر اولویت مرکز عبارت از بهره
های ب توافقهای تازه را در چهارچوباید در همین چهارچوب فعالیت نماید و فعالیت

تواند تازه به تأیید گروه کاری مشترك برساند. اما مرکز همانند همه مراکز مطالعاتی می
 چهار گروه به شرح زیر داشته باشد و به طرز نسبتاً متعارفی، موضوعات را پوشش دهد:

o گروه مطالعات راهبردی 
o گروه مطالعات امنیت انسانی 
o محیطی گروه مطالعات زیست 
o زیربنایی گروه مطالعات 

 
المللی را سیاسی و بینـهای اجتماعیگروه مطالعات راهبردی، مطالعات مهم در حوزه

های هایی مانند همکاریهای مهم روابط اتحادیه اروپا و ایران در زمینهکند. بحثدنبال می
المللی، صلح و امنیت منطقه، دیپلماسی علمی های سیاسی و بینضدتروریسم، همکاری

گروه مطالعات امنیت انسانی به  دهد.اهداف مطالعاتی این گروه را تشکیل می و . . .
مسائل مهمی مانند بهداشت، اقتصاد غذا، پدیده مهاجرت، موضوعات مرتبط با بحران 

محیطی به مسائلی گروه مطالعات زیست کند.پناهندگان، و مواردی از این دست توجه می
گروه مطالعات زیربنایی  پردازد.آب، انرژی و . . . میمانند محیط زیست، تغییرات اقلیمی، 

های توانمندساز کلیدی، های تجدیدپذیر، فناوریهای پژوهشی، انرژیبر زیرساخت



 

 
54 

 نوآوری و . . . متمرکز است.
ها تداخل دارد. مثالً آب و توان دریافت که در موارد و موضوعاتی، مطالعات گروهمی

های دو گروه آخر باشد. یا رکی در چهارچوب فعالیتتواند موضوع مشتبحران آب می
در مواردی مانند بحران پناهندگان و پدید مهاجرت، دو گروه نخست از زوایای مختلف 

ها وجوه مشترك را شناسایی و توانند وارد شوند. در این صورت، نیاز است که گروهمی
 با هم همکاری نمایند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی نمادهای علمی اتریش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kharazmi University at a glance 



 Mirzā Taqi Khān known as Amir Kabir and Dar ul-Funūn 
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The Strategic Studies Department follows the important studies on politics, 
sociology and international relations. This important issues will be anti-terrorism 
collaborations, political and international collaborations, peace and security in 
region, cohesion and social equality and promotion of cultural diversity in order 
to create equal opportunities and fight discriminations. Carrying out state-of-the-
art policy research, related to challenges facing Europe. 

The Human Security Studies Department focuses on the health, food economics, 
immigration, asylum and unemployment issues. Also in this department they 
intended to promote a programming network that will lead to create new actions 
related to different social areas. Also, latest market integration of refugees and 
comparative survey between countries, distribution of refugees, budgetary 
responses belong to them can be considered. 

The Environmental Research Department follows new, important and critical issues 
on environment and climate change, also they tried to promote research and 
experimentation for innovation in the areas of science and society. They are 
working to improve the economic and cultural conditions. 

The Energy and Infrastructure Research Department, Finally, follows the basic 
research on infrastructures, renewable energies, engineering and technologies, 
they work to boost research and production systems and information 
communication technology. Also some analysis focuses on the Energy Union in 
the new geopolitical context and energy policy, notably the market, grids and 
pipelines, the new external energy policy as well as geopolitics. It considered EU 
and international energy challenges, including climate change, energy-related 
security. 

To sum up, main duties of the Center can be listed as follows: 
○ Conducting the basic research activities and development of relationships between Iran 

and European Union 
○ Consultation of research activities in relevant fields 
○ Investigation and recognizing the requirements in relevant scientific research for optimal 

utilization of available resources in Europe to define scientific research proposal based 
on our needs 

○ Providing appropriate facilities to relevant research plans 
○ Evaluate and identify research needs belongs to Europe union strategic studies 
○ Active and constructive relationships to other institutes and research Centers in Iran and 

other countries to set up scientific conferences, exchanging researchers and performing 
mutual research projects to reach the goal of Center 

○ Utilising latest research results and scientific progresses in different stage of research for 
development of science, economic and society 

○ Designing different interdisciplinary courses in relevant European strategic studies 
○ Holding national and international congresses and scientific meetings and workshops  
○ Close collaboration with different science and technology disciplines of European union 

to implement a program 
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Due to improvement of collaborations and mobilities between Iran and Europe, 
the Center for Strategic European Studies was established on December 2016 
under direct confirmation of the President of Kharazmi University. This Center 
includes one scientific council from advisors and head of research departments. 
The members were proposed by head of the Center then will confirm by the 
President. The Center is located in Tehran campus of the University. The aim of 
this Center is to start strong scientific collaborations between Iran and higher 
education institutions in European union countries. Also this Center will try to 
recognize and categorize the important and useful potentials of the relationships 
between two bodies and propose the relevant projects.  

In addition, this Center try to simplify mobilities between Iranian and 
European researchers. The main subjects of the Center will be research 
infrastructure, health, removable energies, climate change, food economics and 
environment, social and human science for international scientific diplomacy and 
new technologies. linguists, historians, sociologists, political scientists, as they 
undertake interdisciplinary research in disciplines across the humanities, social 
sciences, technology and arts can define and conduct scientific projects. In this 
plan all researchers are grouped into main research departments. Also number of 
strategic research projects on topics such as EU language policy, Transnational 
European union and new inter disciplinary scientific projects can be defined. It 
is a plan to bringing researchers and postgraduates from the University and 
outside of the university. Also, it is a plan to build collaborative networks of 
researchers, policy-makers and business representatives across the European 
union countries. A regular program helps to promote research interests. 

Overall, the main activities of the Center is categorizing under four main 
departments: 

 Strategic Studies Department 

 Human Security Studies Department 

 Environmental Research Department 

 Energy and Infrastructure Research Department 
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Javad Qoudsi 
Assistant Professor at the Islamic Azad University 

 

In a note, a former Iranian student’s experiences of studying and living in Austria 
are given. He describes how he received admission from an Austrian university 
and how he learned German. He also explains about the benefits of studying in 
Austria. 
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Gholamreza Karimi 

Director of the International Scientific and Cooperation Office, Kharazmi University 
 

The note focuses on the political structure of the Austrian government and 
reviews history of recent political, economic and academic relationships between 
Iran and Austria.  

Ali Tahaei 
Senior Officer at the International Scientific and Cooperation Office, Kharazmi University 

 

In this note, Austrian universities and institutions of higher education are listed 
and categorized based on their location in different parts of the country. Some 
facts and figures about Austrian public universities are also provided.  

Mahdi Haj-Mohammadi 
Assistant Professor of Chemistry, Kharazmi University 

 

This paper concerns the history of universities and other institutions of higher 
education in Austria. Some statistics concerning different scholarships and 
international relations of the universities are also provided.  
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there has been a rising interest and inclination on both sides during President 
Rouhani’s government of ‘prudence and hope’ when Iran is placing ever greater 
emphasis on peace and expanding relations with other countries in the world: 
Iran has been warmly welcoming relations with Austria and Austria has also 
expressed its desire for enhanced friendship and cooperation with Iran. 

In this context, a delegation of twenty-one members from the Austrian 
Federal Ministry of Science, Research and Economy will visit Iran from 13 to 16 
January, 2017. This will be an opportunity for both sides to develop a better and 
more comprehensive understanding of each other’s scientific-academic 
potentials, and, at the same time, lay the grounds for a more sustained and 
frequent exchange of students and academic staff to promote research 
innovation and creativity. With the establishment of the Centre for Strategic 
European Studies (CSES) at Kharazmi University, we are prepared not only to 
promote scientific and academic relations with Austria but would take the 
opportunity to lay the foundations for improved relations and active academic 
interaction with all the member states of the European Union. The CSES will 
observe new developments and will be prepared accordingly to help and support 
all inter-university and scientific-academic relations between European and 
Iranian universities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mohammad-Ali Sobhanallahi 
President of Kharazmi University 

 
In her desire to expand her cultural and economic relations internationally, Iran 
has always looked at Austria as a suitable candidate in modern history. A high 
historical point in Iran-Austria scientific cooperation occurred in 1851 when 
Amir Kabir, the influential Chancellor of Persia, founded Dar ul-Funun, or ‘the 
polytechnic’, and decided to invite qualified teachers from abroad to train 
Iranians in the various sciences and arts of the day. Amir was keen on bringing 
teachers from an independent country that respected the interests of Iran, 
countries not inclined towards Iran’s adversaries at the time, Russia and Great 
Britain. Austria was one of the countries of choice as it was regarded to share 
closer cultural grounds with our country. 

Austria and Iran have been keen ever since to enhance their friendship and 
expand their scientific, cultural and economic relations. Iran has always tried to 
fulfill its share to preserve the developing course of this friendship and 
cooperation. Iranians have never failed to regard the Austrians’ language, culture 
and identity as a nation with great respect, admiration and sense of friendship, 
and it has been due to this very respect that they have expected, and welcomed, 
Austrian cooperation in various scientific, cultural, economic and political fields. 
Iran’s desire to enjoy the valuable experiences Austria has to offer in these fields 
has clearly been another important factor in the enhancement of relations. At the 
same time, Iran considers Austria’s share in enhancing the friendship between 
the two nations and expanding the bilateral relations as only sufficient: Austria 
has not fallen short of offering scientific and cultural cooperation; politically, 
however, it has taken a different course. Since the Islamic Revolution, Iran has 
always been interested in enjoying a greater share of Austrian, and German, 
cooperation than any other country. Political considerations, however, have 
sometimes acted as stumbling blocks. This is cause for concern as we hope we 
can preserve and promote our relations with Austria to even higher standards in 
the future. In any event, Iran and Austria are once again keen on expanding their 
cultural and scientific cooperation and enhance their friendship. Fortunately, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

A transliteration for the Persian notes, some in full and some in short 
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