
 

 

 شیدر اتر لیو تحص یزندگ یها نهیو هز شیدر اتر یلیتحص هیبورس

ی در اتریش و تحصیل در این کشور با اخذ بورسیه تحصیلی در اتریش و یا تحصیل در دانشگاه ها و موسسات گبه منظور زند

خصوصی خوب است با متوسط هزینه های زندگی در اتریش نیز آشنا شوید و به آن توجه ای ویژه داشته باشید. چرا که اگر 

هزینه های کم تحصیل هم چنان شما باید هزینه های زندگی خود را با سختی  هزینه های زندگی در کشوری باال باشد علیرغم

تامین نمایید. اتریش از جمله کشورهای نسبتا ارزان در میان کشورهای اتحادیه اروپا شناخته می شود. مبغ اعظم هزینه های 

هزینه اجاره ملک در اتریش تقریبا زندگی در کشور اتریش مربوط به بخش مسکن و تامین هزینه های اجاره خانه می باشد. 

برابر ایران است البته با توجه به اینکه در اتریش حقوق خود را به یورو دریافت می کنید باعث می شود که قادر به تامین  100

نه این هزینه ها باشید. در ادامه متوسط هزینه زندگی در اتریش در بخش های مختلف نظیر خورد و خوراک، تفریح، مسکن، هزی

 : های انرژی و ... را مشاهده می کنید

 رستوران

 12 غذا برای یک فرد در رستوارن ارزان قیمت

 50 نفر در رستوران باقیمت متوسط 2غذا برای 

 3.09 کاپوچینو

 2.11 لیتر آب 0.33

 2.76 لیتر نوشابه 0.33

 بازار

 1.09 لیتر شیر 1

 1.81 گرم نان 500

 1.76 کیلو گرم برنج 1

 2.73 عدد تخم مرغ 12

 10.95 کیلو پنیر 1

 10.49 کیلو مرغ 1

 16.91 کیلو گوشت 1

 2.21 کیلو سیب 1

 1.72 کیلو موز 1

 2.44 کیلو پرتقال 1

 2.19 کیلو گوجه فرنگی 1

 1.38 کیلو پیاز 1

 0.62 لیتر آب 15



 

 

 حمل و نقل

 2.40 بلیط یک طرفه

 1.50 کیلو متر تاکسی 1

 1.23 لیتر بنزین 1

 اجاره آپارتمان

 719.18 خوابه در مرکز شهر 1آپارتمان 

 570.21 خوابه در خارج از مرکز شهر 1آپارتمان 

 1،326.79 خوابه در مرکز شهر 3آپارتمان 

 1،017.88 خوابه در خارج از مرکز شهر 3آپارتمان 

 175.65 متری 85هزینه های ماهیانه برای آپارتمان 

 


