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   (Austria)  اتریش
 مرکزی  اروپای کشورهای از یکی 

 .است
   .است وین شهر کشور  این پایتخت

 و آملان با شمال از کشور  این
 اسلواکی با شرق  از چک، جمهوری

 و ایتالیا با جنوب از مجارستان، و
 هم سوییس با غرب از و اسلوونی

   .است مرز 
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 چارت آموزش ی اتریش

 19مه  05



 پیش دبستانی

 
 شرکت ذهنی امادگی اما اند رسیده مدرسه در شرکت قانونی سن به که اموزانی دانش برای صرفا•

 اشیا، شمارش چون  ساده سوالهای طرح با نام ثبت هنگام مدرسه ارشد معلم .ندارند را مدرسه در
 .میکند مشخص را اول  پایه در شرکت جهت اموز  دانش امادگی ... و آدرس و نام ها، رنگ اسامی

 
 .است سال دو الی یک دوره این•

 
   .است کرده شرکت دوره این در آموز  دانش که است این دهنده نشان فقط سال پایان مدرک•

 
 نقاش ی، موسیقی، و آواز ریاض ی، شفاهی، بیان و زبان ترافیک، زیست، جغرافیا، تاریخ، دینی،•

 آهنگ نواختن ورزش، کاردستی،
 

 های بخش از یکی .میشود برگزار دبستان اول  پایه به ورود از قبل آموزان دانش از سنجش ی ایران در)
 برای تحصیلی آمادگی تست که است سال سه حدود این بر عالوه .است تحصیلی آمادگی تست آن،

   (.شود می برگزار (دبستان پیش) تمام سال 5 کودکان
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 دوره ابتدایی

 
 تمام سال 6 :مدرسه به ورود سن (چهارم ایهپ تا اول  پایه) .است ساله 4 ابتدایی دوره•

 
 .دارد ثابت معلم کالس هر•

 
 آموزش برای را کتاب سری  یک پرورش، و آموزش اداره توسط شده معرفی کتاب سری  چند بین از معلم•

   .کند می انتخاب آموزان دانش به دادن
 

 .شود می برگزار مدرسه در که هایی همایش و اجباری  درس .چهارم و سوم پایه شغلی یابی جهت•
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 کیفی صورت به ارزشیابی•
 (نیست کافی تا خوب خیلی)  5 تا 1 از امتیاز•

 
 .میشود انجام زیر های توانمندی اساس بر ارزشیابی•
o(تمرینات و امتحانات) شفاهی توانمندی 
o(دیکته کارکالس ی، امتحانات،) کتبی توانمندی 
oعملی توانمندی 
oترسیمی توانمندی 
o کالس در همکاری 

 
 در .باشد گرفته دروس تمام در قبولی نمره که شود می بعد پایه و مرحله وارد زمانی آموز  دانش•

 ارتقا بعدی پایه به میتواند اموز  دانش مدرسه شورای نظر با «نیست کافی» نمره یک داشتن صورت
 .یابد
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 اندرسون دبستان کریستین 
 

جمعیت . کشور مختلف دانش آموز داشتند 41از حدود . این دبستان جز مدارس خوب وین است•
 .نفر 25تا  20دانش آموزان در هر کالس 

تمام هفته فردی انگلیس ی زبان در دفتر . کشور مختلف دانش آموز داشتند 41به دلیل اینکه از •
 .  آموزشگاه حضور داشت

با دانش اموزانی که ضعف درس ی . )داشت( همیار معلم)هر کالس چند جلسه در هفته معلم کمکی •
 .(داشتند کار می کرد یا در کارهایی مانند کاردستی و نقاش ی با معلم همکاری می کرد

 . برای ادیان مختلف معلم اختصاص ی داشتند•
 (سابقه سال 25) اول  کالس معلمین از یکی .بود متفاوت ارزشیابی و امتحان نوع معلم نظر به بسته•

   .نداشت کتبی امتحان به اعتقاد
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 از داشت نیاز معلم اگر و بودند کالس معلم نظر زیر ها کالس پایان تا مدرسه شروع از اموزان دانش•
 و سپرد می دیگر شخص ی به را کالس و میزد صدا را مدیر بردارد دفتر از ای وسیله یا شود خارج کالس
 .شوند مدرسه حیاط وارد نداشتند اجازه معلم بدون  اموزان دانش مثال طور  به .گشت برمی

 با یا بخورند خوراکی اموزان دانش که گرفت می زمان دقیقه پنج معلم .نداشتند تفریح زنگ•
   .کنند صحبت دوستانشان

 باز معلم یک حضور  با عصر تا مدرسه ساعت از بعد که بود دایر مدرسه در «هات» نام به کالس ی•
 دانش مخصوص .میدادند انجام را خود تکالیف یا کردند می بازی  یا اموزان دانش .میشد برگزار

 .کردند می کار وقت دیر تا مادرشان و پدر که اموزانی
 سال دو اموزان دانش اول، کالس معلم نظر از اول  پایه اموزان دانش «پایه تکرار» بحث در همچنین•

 باشند داشته اصرار والدین اگر ولی نیست پایه تکرار به نیازی  بگیرند یاد را آملانی زبان دارند فرصت
 متوسطه مدارس به ورود جهت) .کند تکرار را چهارم پایه که دهند می ترجیح والدین .میشود انجام
 (.بهتر
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 کالس یدفتر 

 مشخصات و آدرس دانش آموزان  
توصیف معلم از هر دانش آموز 

 برای هر درس با ذکر تاریخ
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 به ورود شرط که عمومی متوسطه .کنند انتخاب توانند می را متوسطه مدرسه نوع دو ابتدایی دوره از بعد
 چهارم پایه کارنامه در خوب نمرات ورود، شرط که نظری  متوسطه و است چهارم پایه گذراندن مدرسه این

 .است
  

 و فیزیک) علوم تاریخ، جغرافیا، فرانسه، مانند دیگر خارجی های زبان مواقع بعض ی ریاض ی، انگلیس ی، آملانی،
 دستی کار و هنر موسیقی، بدنی، تربیت ،(زیست شیمی،

 
 دانشگاه تا ابتدایی از دهی نمره شیوه .میشود مشخص بندی درجه صورت به ابتدایی دوره مانند ارزشیابی

 .است صورت همین به
 

 بیشتر اما شوند عالی متوسطه مدرسه وارد توانند می (نظری  و عمومی) دبیرستان نوع دو هر اموزان دانش
 مدرسه اموزان دانش از کمی تعداد و شوند می ای حرفه فنی مدرسه وارد عمومی مدرسه اموزان دانش
 .دهند می ادامه را خود نظری  مدرسه بیشتری  درصد شوند می فنی مدرسه وارد نظری 

 
 .کرد خواهد برگزار ازمونی دانشگاه متقاض ی بودن زیاد صورت در اما ندارد محدودیت دانشگاه به ورود

 (هنر مدرسه مانند دارند ورودی ازمون  ها دانشکده و مدارس بعض ی البته)
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 مدارس متوسطه دوره اول 

 
 (اقتصاد و مهارت های زندگی)با تاکید بر اقتصاد 1.
 (علوم طبیعی، ریاض ی)با تاکید بر ریاض ی و علوم 2.
 (زبان ها، علوم انسانی، هنر)کالسیک 3.

 .از سال سوم به بعد اموزش به سه نوع تقسیم میشود
 
 

 (به صورت آزمایش ی)اشکال ویژه مدارس 
 

 دبیرستان موسیقی•
 دبیرستان ورزش•
 دبیرستان اقلیت های زبانی•
 مدرسه شبانه روزی •
 مدرسه با ترویج زبان های خارجی•

 

 19مه  05



 (دوره دوم)متوسطه عالی 

 
 عمومیمتوسطه 

 قبل از فنی حرفه ای
 مدرسه قبل از فنی حرفه ای

 نیمه وقت و کارآموزی
 فنی حرفه ای

 کالج عالی فنی حرفه ای
 متوسطه علمی

Integrative Education 

Pre-Vocational Year 

Pre-Vocational School 

Part-Time Vocational School and Apprenticeship 

School for Intermediate Vocational Education 

College for Higher Vocational Education 

Academic Secondary School Upper Cycle 
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دانشکده روانشناس ی دانشگاه وین از سه بخش تشکیل شده است  . 

 
گروه تحقیقات روانشناسی و روش های تحقیق 

 
 روانشناسی عمومی

 روانشناسی زیست شناسی  
 شناختیروانشناسی 

 روشهای روانشناسی
 سنتز تحقیق -روش های تحقیق روانشناسی 

 روانپزشکیواحد 
  
کار، آموزش و اقتصاد: گروه روانشناسی کاربردی 

 
 کار و روانشناسی سازمانی

 ارزیابیروانشناسی تربیتی و 
 تحقیقات روانشناسی در زمینه آموزش و انتقال

 روانشناسی اجتماعی و تحقیق در مورد رفتار مصرف کننده
 اقتصادیروانشناسی 
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 به طور کلی

 
شهریه برای دانشجویان . دانشجوی اروپایی ملزم به پرداخت شهریه در دانشگاه های دولتی نیست•

دانشجو در اتریش اجازه کار ندارد مگر اینکه در دانشگاه خوب . یورو 700خارجی هر ترم حدود 
 .عمل کند که در دانشگاه به او کار می دهند

 
 .  شرکت در کالس ها اختیاری است•

 
 .کالس ها به صورت سالن های کنفرانس و جلسات برگزار میشوند•

 
بار برای دانشجو امکان پذیر  3تکرار امتحان تا . در دوره لیسانس دو نوبت آزمون برگزار می شود•

 .  است
 

. شرط پذیرش دانشجوی خارجی در دوره لیسانس ، داشتن نامه پذیرش در دانشگاه داخل است•
 (دانشگاه آزاد مورد قبول نیست)

 
دانشجویی که برای دانشگاه کار می کند و طرح های تحقیقاتی را انجام )دو نوع دانشجوی دکتری •

 (میدهند و حقوق دریافت میکند و دانشجوی دکتری عادی
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 از توجه شما سپاسگزارم
  

 پیروز و سربلند باشید
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