
 

 

 تحصیل در هلند 

 بررسی تحصیل رایگان بدون مدرک زبان 

و هزینه تحصیل در هلند و محدودیت   ویزای تحصیلی هلند  تحصیل در هلند ، شرایط و مدارک موردنیاز جهت

ممکن است سواالتی برای   سنی برای تحصیل در هلند در این مقاله مورد بحث و بررسی علمی قرار می گیرد. 

بعضی از دوستان پیش بیاید از جمله اینکه: شرایط پذیرش برای تحصیل پزشکی در هلند چیست؟ تحصیل  

داروسازی در هلند چگونه است؟ آیا امکان تحصیل بدون مدرک زبان در هلند وجود دارد؟ شرایط تحصیل در  

ز رتبه خوبی برخوردار هستند؟ در پایان این مقاله که  هلند کارشناسی ارشد چگونه است؟ آیا دانشگاههای هلند ا

نگارش گردیده است. به سوال تمامی دوستان پاسخ داده می  ( اتریش  MIE)موسسه حقوقی ملک پور توسط 

و اخذ اقامت هلند و مزایای تحصیل در هلند و تحصیل   بورسیه تحصیلی در هلند  شود و مطالبی در رابطه با

پزشکی در هلند، بیان می گردد. در صورت هرگونه سوال و ابهام، با موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل 

توانید عبارت   یید و به صورت رایگان از مشاوره ی تلفنی متخصصین توانمند ما بهره مند شوید. همچنین می نما

 .“تحصیل در هلند ملک پور” را سرچ نمایید تا اطالعات دقیقی دریافت نمایید 

 شرایط تحصیل در هلند در مقاطع مختلف

داگانه در هر مقطع مورد بررسی و تحلیل قرار  شرایط تحصیل در هلند در مقاطع مختلف در این بخش به طور ج

 .می گیرد 

 تحصیل در مدارس هلند 

سالگی آغاز می گردد و به مدت   ۵تا   ۴یکی از مقاطع تحصیل در هلند تحصیل در مدارس می باشد که از سنین 

موزش  آ ٬هلندی زبان ٬انگلیسی زبان ٬سال طول می کشد. در این مقاطع درس هایی مانند حساب و ریاضیات ۸

  دانش  به ٬موسیقی و  نقاشی و اجتماعی زندگی  های  مهارت و  حسی  هماهنگی و جسمی  های تمرین  ٬سالمتی

  دانش  ٬گروه درسی می باشند و پس از گذراندن این دوره ۸ دارای  مقطع  این که .  شود می  تدریس آموزان 

تحصیل در مقطع دبیرستان  می گویند. هزینه  citotoets امتحان این به  که  دهند  امتحان  بایست می  آموزان 

 .یورو می باشد  11000تا  8000در هلند، حدود 

 تحصیل در هلند کارشناسی

سال   4الی  3تحصیل در هلند، در دانشگاه ها، در ابتدا با کارشناسی آغاز می گردد. تحصیل در دوره کارشناسی 

است. هلند به دلیل سبک غیر رسمی در تحصیل و آموزش افراد از طریق کارورزی و تجربه، محبوبیت زیادی در  
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اسی، انگلیسی می باشد که این زبان  بین سایر کشورهای اروپایی دارد. زبان رسمی تحصیل در مقطع کارشن

غیربومی هلند است. افراد جهت اقدام برای اخذ ویزای تحصیلی هلند در این مقطع می بایست مدرک زبان خود  

یورو است.   11000تا   7000را در ابتدا به دولت تحویل دهند. هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در هلند، 

در دیپلم و ارائه ریز نمرات این مقطع و ارائه مدرک زبان آیلتس   12معدل بنابراین در این مقطع داشتن حداقل 

 .آلمانی ضروری می باشد  B2 یا B1 و همچنین  5.5یا  6

 :نکته مهم

موسسه حقوقی ملک پور شرایطی را برای متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در هلند  

برای تحصیل در هلند پذیرش مشرط دریافت نموده و دوره زبان را در  فراهم نموده است که متقاضیان می توانند 

هلند تکمیل نموده و ادامه تحصیل دهند. برای کسب اطالعات دقیق ویدئوی ابتدای مقاله با موضوع دوره زبان  

 .در هلند را مشاهده نمایید 

 تحصیل در هلند در مقطع کارشناسی ارشد 

وزشی می باشد و افراد می توانند جهت تحصیل در مقطع کارشناسی  هلند یکی از کشورهای موفق در حوزه آم 

دانشگاه در این مقطع در هلند وجود دارد. کارشناسی ارشد در هلند   ۷۲۰ارشد در این کشور اقدام نمایند. حدود  

بسته به نوع رشته حدود یک تا دو سال می باشد. زبان تحصیل نیز در این مقطع متفاوت است اما اکثر رشته  

یورو   15000تا  11000ای پرتقاضا به زبان انگلیسی تدریس می نمایند. هزینه تحصیل در این مقطع حدود  ه

می باشد. برای ورود به این مقطع، مدرک و ریز نمرات مقطع کارشناسی فرد و همچنین ارائه مدرک زبان آیلتس  

ی تواند، قبل از شروع دوره اصلی،  اجباری می باشد. و در صورت کمتر بودن نمره آیلتس، فرد م 6.5آکادمیک 

 .دوره زبان در این کشور بگذراند 

 تحصیل در هلند در مقطع دکتری

هلند یکی از کشورهای اروپایی با سطح علمی بسیار باال می باشد. از همین رو افراد تمایل به گذراندن مقطع  

دکتری در این کشور را دارند. یکی از نکات مهم در مقطع دکترا در هلند، داشتن سوپروایزر می باشد و فرد می  

ایید قرار گرفته باشد. طول این دوره حدود چهار  ارائه دهد و توسط چند استاد راهنما مورد ت ISI بایست مقاالت

 .تا پنج سال است و فرد می تواند در این حین به کار نیز بپردازد و هزینه تحصیل خود را بدست آورد

شرط الزم و ضروری در تحصیل در مقطع دکتری در کشور هلند، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، در رشته ای  

صیل در هلند اقدام نموده اید، میباشد. اولین گام در انتخاب استاد راهنما برای  مرتبط با رشته ای که، برای تح



 

 

مقطع دکتری، انتخاب هدف از ادامه تحصیل و انتخاب موضوع و زمینه ی ادامه تحصیل میباشد. استاد راهنما  

تایید نماید. یافتن  فردی است که از لحاظ علمی در رتبه و سطح بسیار باالیی قرار دارد و باید پروپوزال شما را 

یک استاد راهنمای مناسب در مقطع دکتری، اصلی ترین بخش پذیرش در این مقطع میباشد و ادامه تحقیقات  

یک دانشجو، تنها در صورتی امکان پذیر است که یک استاد، از موضوع وی حمایت نماید. برخی از اساتید تمایل  

شجو را بسنجند، پس بهتر است برای این مرحله آماده  دارند تا از طریق یک مصاحبه ی اینترنتی سطح دان

باشید. روش های متعددی برای انتخاب استاد راهنما وجود دارد. اولین روش میتواند استفاده از یک توصیه نامه  

ی استادی باشد که در داخل ایران حضور دارد، و این توصیه نامه و معرفی نامه را برای استاد مورد نظرتان در  

لند، ارسال نمایید. دومین روش میتواند اقدامی مستقیم از طرف خودتان باشد. اگر شما موفق به انتخاب  کشور ه

دانشگاه مورد نظرتان در هلند شده اید، کافی است که هیئت علمی آن دانشگاه را شناخته و به بررسی سوابق  

ه شوید. در این مقطع به دانشجو، ماهیانه  استادها بپردازید، و به طور مستقیم با آن استاد وارد مذاکره و مصاحب

یورو حقوق می دهند که فرد به راحتی می تواند، کمک هزینه ای برای زندگی خود داشته باشد. در این   2000

و همچنین نامه ای مبنی بر    7یا  6.5مقطع، مدارک و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد و مدرک آیلتس 

 .می باشد تاییدیه استاد راهنما، موردنیاز 

 بورسیه های تحصیلی هلند 

کشور هلند معموال برای افراد دانشجوی غیر اروپایی در کشورش بورسیه تحصیلی درنظر می گیرد و همینطور  

یک بورسیه تحصیلی برای افرادی که در مقطع تحصیلی خود در هلند ممتاز می باشند، نیز به عنوان پاداش یک  

دانشجویان، می توانند از آن استفاده    بورسیه تحصیلی تعلق می گیرد. برخی از بورسیه های تحصیلی در هلند که

 :کنند عبارتند از

 بورسیه تحصیلی دزموند فورتس

این بورسیه به افرادی که در زمینه های کار و تحصیل، بسیار توانمند و در مدارج باالیی رسیده باشند، اعطا می  

 .گردد 

 بورسیه تحصیلی اراسموس 

تصویب و اجرا می شود و به   ۲۰۲۰تا   ۲۰۱۴د که از سال یکی دیگر از بورسیه های تحصیلی در هلند می باش  

 .افرادی که از نظر تحصیلی توانمند می باشند و از نظر مالی با مشکل روبرو هستند، این بورسیه تعلق می گیرد 

 انواع دیگر بورسیه 



 

 

رال  همچنین دولت هلند بورسیه های تحصیلی دیگری همچون، بورسیه تحصیلی دولتی و بورسیه تحصیلی لیب

 .نیز برای دانشجویان در نظر گرفته است که می تواند کمک شایانی به تحصیل دانشجویان در هلند نماید 

 


