
 

 

 تحصیل دندانپزشکی در هلند

 مقدمه 

ساالنه تعداد متقاضیان تحصیل رشته دندانپزشکی در خارج از ایران در حال افزایش است و کشور هلند 

یکی از گزینه های انتخابی دانشجویان به عنوان مقصدی برای ادامه تحصیل به حساب می آید. اما سوال 

زای تحصیلی کشور اصلی که پیش می آید این است که آیا امکان تحصیل دندانپزشکی در هلند و اخذ وی

هلند برای ایرانیان وجود دارد؟ شرایط تحصیل دندانپزشکی در هلند و شرایط ورود به دانشگاه های 

دندانپزشکی هلند چیست؟ هزینه ای که دانشجویان ساالنه بابت تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند 

ایم تمام اطالعاتی که شخص  موظف به پرداخت آن می باشند، چقدر است؟ ما در این مقاله سعی کرده

متقاضی تحصیل دندانپزشکی در هلند نیاز دارد، در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. پیشنهاد ما به کسانی 

که عالقه مند به تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در هلند هستند، این است که مقاله تحصیل در رشته 

و پس از مشورت های رسمی و مرجع کشور هلند  دندانپزشکی در هلند را که بعد از سرچ کردن در سایت

عالوه بر این، در  .به رشته تحریر درآمده است، را تا انتها مطالعه فرمائیدکردن با وکالی محلی این کشور 

در زمینه مهاجرت از طریق تحصیل به کشور هلند  MIEموسسه صورتی که تمایل دارید در مورد خدمات 

و چگونگی اخذ ویزای تحصیلی هلند مطلع شوید، می توانید با مشاورین خبره موسسه ارتباط تلفنی برقرار 

کنید و مشاوره رایگان در خصوص شرایط تحصیل در هلند دریافت کنید، چون که ارائه کردن اطالعات در 

 کی در هلند به منزله داشتن خدمات در این موضوع نمی باشد.مورد تحصیل در رشته دندانپزش

 شرایط تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند •
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 تحصیل رایگان دندانپزشکی در هلند •

 تحصیل دندانپزشکی در هلند به زبان انگلیسی •

 تحصیل تخصص دندانپزشکی در هلند •

 بهترین دانشگاه های هلند برای تحصیل دندانپزشکی •

 زشکی در هلندبورسیه دندانپ •

 پزشکی در هلند مدارک الزم برای اخذ پذیرش دندان •

 هزینه تحصیل دندانپزشکی در هلند •

 کار ضمن تحصیل دندانپزشکی در هلند •

 مزایای تحصیل رشته دندانپزشکی در هلند •

 سواالت متداول در مورد تحصیل دندانپزشکی در هلند •

 سخن پایانی  •

 دندانپزشکی در هلندشرایط تحصیل در رشته 

سال است و  6 در دانشگاه باید بگذرانند، تحصیل دندانپزشکی در هلند ی که دانشجویان برایطول مدت

تنها افرادی واجد شرایط برای وارد شدن به دانشگاه های دندانپزشکی هلند و شروع تحصیل در این رشته 

داشتن مدرک زبان ، ساله 12 مدرک دیپلمارائه . عالوه بر داشته باشندساله  12مدرک دیپلم هستند که 

سوال . به حساب می آیداز شرایط تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند و تسلط کافی به زبان انگلیسی 

مطرح می شود این است که مدرک زبان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در هلند مهمی که برای متقاضیان 



 

 

حصیل در رشته دندانپزشکی موضوع قابل توجه در مورد ت؟ در این رشته چیست برای اخذ پذیرشمورد نیاز 

به زبان انگلیسی و زبان این است که امکان تحصیل در این رشته در دانشگاه های کشور هلند در هلند 

هلندی وجود دارد. آن دسته از افرادی که ترجیح می دهند رشته پزشکی را در هلند به زبان انگلیسی 

آن دسته از افرادی که قصد دارند رشته ارائه کنند. اما  6، باید مدرک آیلتس با حداقل نمره بخوانند

بتوانند به زبان هلندی در سطح باید دندانپزشکی را به زبان هلندی در دانشگاه های این کشور بخوانند، 

C1 .ذ پذیرش دندانیکی دیگر از شروط اخ صحبت کنند و حداقل این نمره زبان هلندی را ارائه کنند 

برای پزشکی در هلند، شرکت کردن در آزمون ورودی این رشته و گرفتن نمره قبولی در آن است. پس 

این آزمون ورودی  در ، متقاضیان بایدرشته دندانپزشکی در هلند مانند اکثر کشورهای اروپاییورود به 

، واجد نمره مورد نظر را بگیرند و در این آزمون پذیرفته شوندافراد در صورتی که و رشته شرکت کنند 

 .اقدام کننددندانپزشکی در هلند در دانشگاه های این کشور در برای تحصیل هستند شرایط 

 تحصیل رایگان دندانپزشکی در هلند

آیا امکان تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند به صورت رایگان و بدون پرداخت کردن هزینه ای بابت 

تحصیل وجود دارد؟ بله، در کشور هلند مانند سایر کشورها دانشگاه های دولتی بسیاری وجود دارد و درس 

دانشگاه های دولتی کشور در مورد  نکته قابل توجهخواندن در این دانشگاه های دولتی رایگان می باشد. 

فقط  ی کشور هلنددانشگاه هاتحصیل در این دسته از این است که  و تحصیل در این نوع دانشگاه ها هلند

است. به عبارتی دیگر، درصورتی می توان از تحصیل رایگان در رشته دندانپزشکی ممکن زبان هلندی به 

هلندی تحصیالت خود را ادامه دهید. اگر شما قصد در هلند استفاده کرد که تمایل داشته باشید به زبان 



 

 

تسلط  C1تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در هلند به صورت رایگان را دارید، باید به زبان هلندی در سطح 

داشته باشید و بتوانید مدرک مربوطه را ارائه دهید. از آنجایی که از شرایط تحصیل دندانپزشکی در هلند 

زمون ورودی رشته دندانپزشکی است و این آزمون فقط در خود کشور هلند و به زبان هلندی شرکت در آ

در دانشگاه های دولتی آن برگزار می شود، پس متقاضیان باید در خود کشور هلند حضور داشته باشند که 

بتوانند در این آزمون شرکت کنند و در صورت اخذ نمره قبولی می توانند تحصیالت خود را در رشته 

کی شروع کنند. موضوع بسیار مهم در این خصوص این است که کشور هلند برخالف کشورهای دندانپزش

دیگر اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، آلمان و ... دوره های یادگیری زبان و آماده سازی برای شرکت در 

دانشجویان  آزمون ورودی دندانپزشکی برای دانشجویان بین المللی در نظر نگرفته است و امکان اینکه

بتوانند برای کالج زبان هلندی و ورود به کشور هلند از این طریق ویزای تحصیلی اخذ کنند، تقریباً وجود 

 ندارد.

 تحصیل دندانپزشکی در هلند به زبان انگلیسی

با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت قبلی که دانشجویان بین المللی شانسی برای دریافت ویزای 

د برای تحصیل در دوره های پیش پزشکی یا کالج زبان هلندی ندارند، در این قسمت شرایط تحصیلی هلن

تعداد دانشگاه های تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند به زبان انگلیسی را به تفصیل شرح خواهیم داد. 

ی باشد و آن م، محدود به دانشجویان بین المللی ارائه می کنندکه رشته دندانپزشکی را  انگلیسی زبان

. همانطور که می دانید امکان تحصیل دندانپزشکی در هلند به زبان انگلیسی تنها در چنان زیاد نیستند 

دانشگاه های خصوصی و بین المللی کشور هلند ممکن است که تحصیل در این دانشگاه ها هزینه دارد و 



 

 

اینکه دانشگاه های محدودی رشته دانشجویان موظف به پرداخت شهریه دانشگاه ها می باشند. با وجود 

دندانپزشکی را به زبان انگلیسی در هلند ارائه می کنند، اما به هر حال دانشجویان در سال های پایانی 

تحصیل خود مجبور هستند زبان هلندی را نیز یاد بگیرند. به این علت که پزشکان و دندانپزشکان در هلند 

راد سالمند، کودکان، نوجوانان، افراد تحصیلکرده، افراد بیسواد و .... با اقشار مختلف جامعه هلند از قبیل اف

قوانین حاکم در ارتباط هستند، از این رو دانش زبان هلندی برای کار آنان الزامی است. طبق جدید ترین 

، و اخذ ویزای تحصیلی این کشور وجود داردمهاجرت تحصیلی به هلند قوانینی که برای کشور هلند و  بر

در دانشگاه های پزشکی هلند کشور  درحال حاضر امکان تحصیل به زبان انگلیسی در رشته دندانپزشکی  در

. پس چنانچه شما تمایل به تحصیل در رشته عمالً غیر ممکن می باشدو دندانپزشکی این کشور 

دندانپزشکی به زبان انگلیسی در خارج از ایران دارید، پیشنهاد می کنیم کشورهایی مثل انگلستان، کانادا، 

 انتخاب نمایید. مقصد خود جهت ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی مجارستان و ... را به عنوان 

 تحصیل تخصص دندانپزشکی در هلند

صورتی که شما دندانپزشک هستید و قصد دارید جهت ادامه تحصیل خود به کشور هلند مهاجرت کنید  در

و تحصیالت خود را در مقطع تخصص در این کشور بگذرانید، در ابتدا باید مدرک عمومی دندانپزشکی 

عبارتی دیگر، خود را در این کشور معادل سازی کنید تا مدرک عمومی شما در کشور هلند معتبر باشد. به 

زمانی که مدرک دندانپزشکی شما توسط اداره بهداشت کشور هلند مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد، 

تسلط داشته باشید و دوره های معادل سازی مربوط به رشته  C1در صورتی که به زبان هلندی در سطح 

شروع به تحصیل دندانپزشکی دندانپزشکی را در کشور هلند سپری کرده باشید، واجد شرایط هستید که 



 

 

در هلند در مقطع تخصص کنید. برخی از کشور ها در اروپا از جمله آلمان، دانمارک، سوئد به دندانپزشکان 

بین المللی ویزایی جهت معادل سازی مدارک دندانپزشکی می دهند که شخص با آن ویزا می تواند وارد 

بر این زبان  هعالومدرک تحصیلی خود را بگذراند و کشور مقصد شود و دوره های معادل سازی مربوط به 

بومی آن کشور را نیز فرا گیرد. اما در مورد کشور هلند، امکان اخذ چنین ویزایی وجود ندارد و چنانچه 

شما تنها به کشور هلند برای ادامه تخصص خود فکر می کنید، می توانید پذیرش از رشته های دیگر مانند 

در کنار تحصیل  وارد کشور هلند شوید وو یزینس در مقطع فوق لیسانس بگیرید رشته های مدیریتی و ب

در این رشته به یادگیری زبان هلندی و گذراندن دوره های معادل سازی دندانپزشکی در هلند مشغول 

 شوید و پس از آن تحصیالت خود را در تخصص دندانپزشکی شروع کنید.

 ندانپزشکیبهترین دانشگاه های هلند برای تحصیل د

د و شوکشور ارائه می این دانشگاه های دولتی  در کشور هلند رشته دندانپزشکی تنها در در حال حاضر

در دانشگاه می توانند فقط کسانی که می خواهند این رشته را به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کنند، 

. یکی از رشته دندانپزشکی را بخوانندتحصیل کنند و به زبان هلندی آن هم های دولتی این کشور و 

موضوعاتی که برای کسانی که شرایط تحصیل دندانپزشکی در هلند را دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است، ارزش و اعتبار مدارک دانشگاه های دندانپزشکی این کشور است . در زیر بهترین دانشگاه ها 

دی آن ها در میان دانشگاه های کشور هلند و همینطور تمام دندانپزشکی کشور هلند را به همراه رتبه بن

 دانشگاه های کل جهان ارائه کرده ایم.

 



 

 

 رنک جهانی دانشگاه رنک کشوری دانشگاه اسم دانشگاه

 68 2 دانشگاه آمستردام

 85 3 دانشگاه گرونیگن

 126 5 دانشگاه وریج آمستردام

 375 11 دانشگاه ماستریخت

 576 12 دانشگاه لیدن

 

 بورسیه دندانپزشکی در هلند

یکی دیگر از موضوعاتی که برای متقاضیان تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند بسیار مهم می باشد، 

بحث بورسیه و کمک هزینه تحصیلی برای کم کردن هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی می باشد. به 

ین کشور بورسیه های مختلفی برای دانشجویانی صورت کلی دولت هلند، دانشگاه ها و موسسات آموزشی ا

که در اتحادیه اروپا اقامت دارند در نظر گرفته است. در حالی که برای افرادی که از کشورهای غیر از 

اتحادیه اروپا می آیند و متقاضی کمک هزینه تحصیلی در هلند هستند، بورسیه های اندکی مشخص کرده 

متقاضیان تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند می های تحصیلی که بورسیه و بهترین است. مهم ترین 

 زیر را نام برد : برنامه ها و کمک هزینه های تحصیلیمی توان توانند برای آن ها اقدام کنند، 



 

 

فقط در مقطع فوق لیسانس به دانشجویان بین  RMLA: بورسیه  RMLAبورسیه تحصیلی  .1

در مقزع در رشته دندانپزشکی  مخصوص افرادی است که تمایل دارندتنها المللی اعطا می شود و 

 .فوق لیسانس در دانشگاه های کشور هلند تحصیل کنند

لی : این بورسیه را دانشگاه گرونینگن به دانشجویان بین المل Eric Bleuminkبورسیه تحصیلی  .2

 اعطا می کند.

به دانشجویان همه کشورها و همه ملیت ها تعلق  MENA: بورسیه  MENAبورسیه تحصیلی  .3

کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا  وانشهروندنمی گیرد، این برنامه کمک تحصیلی تنها مختص 

شور به کمی باشد. به عبارتی دیگر کسانی که از کشورهای خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا 

هلند می آیند و قصد تحصیل در این کشور را دارند، می توانند از این بورسیه تحصیلی استفاده 

 کنند.

 مدارک الزم برای اخذ پذیرش دندانپزشکی در هلند

را در قسمت های گذشته مورد بررسی قرار  شرایط تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلنداینکه پس از 

از دانشگاه های مختلف این پزشکی در هلند  پذیرش دنداناخذ ، در این قسمت از مقاله چگونگی دادیم

 و همینطورهای دولتی و خصوصی کشور هلند مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه  کشور،

بر اساس توضیحات قسمت . ق علمی قرار خواهیم دادرا مورد تحقیویزای تحصیلی هلند شرایط دریافت 

اینکه افراد واجد شرایط باشند در رشته دندان پزشکی در دانشگاه های هلند درس بخوانند شرط  های قبلی،

مورد نظر دانشگاه رشته دندانپزشکی در در آزمون ورودی  و مشغول به تحصیل شوند، این است که بتوانند



 

 

مدارکی که دانشجویان برای گرفتن  .مناسب برای تحصیل در این رشته را اخذ کنندقبول شوند و نمره 

 پزشکی در هلند نیاز دارند، به شرح ذیل می باشد : پذیرش دندان

 نامه پذیرش از دانشگاه یا کالج •

 مدارک هویتی دانشجو مثل شناسنامه فرد متقاضی، پاسپورت و عکس •

 یش دانشگاهی به همراه ریز نمرات هر مقطعمدارک تحصیلی دانشجو اعم از دیپلم و پ •

 مدرک زبان هلندی یا مدرک زبان انگلیسی جهت ورود به دانشگاه •

 پرینت حساب بانکی حداقل سه ماهه جهت اثبات تمکن مالی •

 انگیزه نامه •

 گواهی سالمت پزشکی •

 هزینه تحصیل دندانپزشکی در هلند

از فاکتورهای بسیار مهم جهت انتخاب کشور برای ادامه تحصیل، بحث هزینه های تحصیل می باشد. 

و  چنانچه شما قصد تحصیل به زبان انگلیسی در رشته دندانپزشکی را داریدهمانطور که توضیح داده شد 

کشور هلند و دانشگاه های این کشور را به عنوان مقصد خود برای ادامه تحصیل در این رشته انتخاب 

و کشور هلند از این بابت مقصد مناسبی  ، نمی توانید وارد دانشگاه های خصوصی این کشور شویدکردید

وجود دارد،  ولتی هلندتحصیل در دانشگاه های دموضوع مهمی که در مورد . برای شما متقاضیان نمی باشد

این است که تحصیل در این دانشگاه ها برخالف دانشگاه های دولتی کشورهای دیگر اروپا رایگان نیست و 

تقریباً هزینه ای بابت تحصیل خود دانشجویانی که اقامت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را دارند  تنها



 

 

تحصیل در رشته دندانپزشکی در دانشگاه وپا بابت مبلغی که دانشجویان اتحادیه ارو  پرداخت نمی کنند

کسانی که ساکن کشورهای غیر از اتحادیه یورو می باشد. اما  2000الی  700 پرداخت می کنند، های هلند

در رشته دندانپزشکی در هلند در دانشگاه های دولتی این کشور خود تحصیل اروپا هستند، جهت ادامه 

ریه دانشگاه هستند و عمالً دانشگاه های دولتی کشور هلند برای موظف به پرداخت هزینه بابت شه

هستند و دانشجویان بین کشورهای دیگر جهان  شهروندو  نیستنداتحادیه اروپا  مقیم دانشجویانی که

، رایگان نیست. هزینه ای که دانشجویان بین المللی جهت شهریه دانشگاه المللی به حساب می آیند

هزار یورو در سال است. با توجه به اینکه تحصیل در  15الی  6رداخت آن هستند، دندانپزشکی موظف به پ

دانشگاه های دندانپزشکی هلند برای ایرانیان رایگان نیست، پیشنهاد می کنیم کشورهایی که نظام آموزشی 

 رایگانی دارند از قبیل فرانسه، آلمان و اسپانیا را جهت ادامه تحصیل خود انتخاب کنید.

 ن تحصیل دندانپزشکی در هلندکار ضم

 که افرادیدر تمامی کشورها از جمله کشور هلند دانشجویان اجازه کار به صورت پاره وقت را دارند. پس 

تحصیل دندانپزشکی در  به قصد تحصیل در هلند با ویزای تحصیلی وارد این کشور می شوند و شروع به

کار ساعت در هفته  20مجاز هستند که حداکثر  مدت زمان دوران دانشجویی خود، در می کنندهلند 

ی کشور هلند را . با توجه به نمودار زیر که نرخ بیکاردانشجویی در هلند انجام دهند و درآمد کسب کنند

درصد است و دانشجویانی که به زبان  3در سال های اخیر نشان می دهد، نرخ بیکاری این کشور تقریباً 

انگلیسی تسلط داشته باشند می توانند در رستوران ها، کافه ها، کتابخانه ها و مراکز دیگر مشغول به کار 

حصیلی به کشور هلند این است که تمامی پاره وقت شوند. موضوع بسیار مهم دیگر در مورد مهاجرت ت



 

 

دانشجویان بعد از اینکه توانستند تحصیالت دانشگاهی خود را با موفقیت به اتمام برسانند، می توانند به 

سال در هلند بمانند و دنبال کار بگردند و به محض پیدا کردن کار اقامت کاری کشور  1مدت حداکثر 

 هلند را دریافت کنند. 

 

 صیل رشته دندانپزشکی در هلندمزایای تح

مهم به شامل مزایایی می باشد که در این قسمت به ترتیب اولویت تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند 

 : ه ایماشاره کرد آن هاترین 

که تعداد افرادی که در کشور هلند به زبان  با توجه به این:  هلند تقریباً انگلیسی زبان بودن کشور •

ی صحبت می کنند، بسیار بیشتر است، انگلیسی صحبت می کنند در مقایسه با افرادی که به زبان هلند

پس در صورتی که شما تنها دانش زبان انگلیسی داشته باشید، مشکلی بابت زندگی در هلند، ارتباط برقرار 

  اشت.کردن با مردم این کشور نخواهید د

راحت پیدا کردن کار : کشور هلند نرخ بیکاری بسیار پایینی دارد و دانشجویان در حین تحصیل و  •

 پس از فارغ التحصیلی مشکل چندانی در پیدا کردن کار نخواهند داشت.



 

 

کیفیت باالی زندگی : کشور هلند جزء تاپ ترین کشورهای اروپا و جهان شمرده می شود و امکانات  •

 بسیاری برای ساکنین خود فراهم کرده است. رفاهی اجتماعی

سیستم آموزشی قوی : در کشور هلند دانشگاه ها و موسسات آموزشی معتبری وجود دارد که جزء  •

 بهترین ها در کل جهان محسوب می شوند و رنک باالیی دارند.

صیل به زبان انگلیسی علیرغم مزایایی که تحصیل دندانپزشکی در هلند دارد، اما با توجه به اینکه امکان تح

در این رشته وجود ندارد و دانشجویان باید زبان هلندی را به عنوان زبان تحصیل خود انتخاب کنند و از 

طرفی تحصیل به زبان هلندی برای دانشجویان بین المللی شامل پرداخت هزینه می باشد، پس کشور 

 نمی آید. هلند مقصد مناسبی برای تحصیل در رشته دندانپزشکی به حساب 

 سواالت متداول در مورد تحصیل دندانپزشکی در هلند

 دانشجویان بین المللی برای افرادیتحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند برای  ی برایشرایطچه ✔

 ؟ وجود دارد هستند،دندانپزشکی که عالقه مند به تحصیل در رشته 

آزمون ورودی دندانپزشکی در دانشگاه شرکت در هلندی،  C1ارائه مدرک زبان  ،هلند تسلط به زبان کشور

 هلند هستند.کشور تحصیل در این رشته در الزم برای از شرایط و قبولی در این آزمون هلند کشور های 

در به زبان انگلیسی دارند، می توانند این رشته را تحصیل دندانپزشکی در هلند  کسانی که قصدآیا ✔

  ؟اه های هلند بخواننددانشگ



 

 

و فقط  در حال حاضر تحصیل به زبان انگلیسی در رشته دندانپزشکی در هلند غیر ممکن استخیر، 

 .متقاضیان می توانند این رشته را به زبان هلندی بخوانند

آیا امکان تحصیل دندانپزشکی در هلند به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه برای دانشجویان ✔

 د دارد؟ایرانی وجو

خیر، تحصیل در دانشگاه های دولتی هلند برای دانشجویانی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به هلند 

 می آیند رایگان است ولی برای دانشجویان بین المللی مثل ایرانی ها هزینه دارد.

ای که دانشجویان ساالنه هزینه آیا تحصیل در رشته دندان پزشکی در هلند هزینه دارد و میانگین ✔

، موظف به پرداخت آن می باشند کشور هلنددندانپزشکی دانشگاه های در رشته این تحصیل در برای 

 چقدر است؟

بله، هزینه ای که دانشجویان بین المللی برای تحصیل خود در رشته دندان پزشکی در دانشگاه های دولتی 

 .است هزار یورو در سال 15الی  6 پرداخت می کنند،دانشگاه شهریه کشور هلند و به عنوان 

 ار شوند؟آیا دانشجویان دندانپزشکی در حین تحصیل خود اجازه کار دارند و می توانند مشغول به ک✔

بله، دانشجویان رشته دندانپزشکی مانند دیگر رشته ها جهت برآورده کردن هزینه های زندگی خود می 

 ساعت در هفته کار کنند. 20توانند حداکثر 

 



 

 

 سخن پایانی 

برای تحصیل در رشته دندانپزشکی در هلند، عالقه مندان باید به زبان هلندی تسلط کافی داشته باشند و 

این زبان را ارائه کنند. عالوه بر این از شرایط دیگر تحصیل دندانپزشکی در هلند  C1بتوانند حداقل مدرک 

نپزشکی است که دانشگاه ها که از اصلی ترین شرایط آن محسوب می شود، قبولی در آزمون ورودی دندا

در نظر گرفته اند. با توجه به اینکه امکان اخذ ویزای تحصیلی برای کالج زبان هلندی و دوره های پیش 

پزشکی برای ایرانیان وجود ندارد و از سوی دیگر تحصیل در دانشگاه های دولتی کشور هلند به زبان 

صیه می کنیم کشورهای دیگری که شرایط راحتتری هلندی برای دانشجویان بین المللی رایگان نیست، تو

برای دانشجویان بین المللی جهت تحصیل در رشته دندانپزشکی تعیین کرده اند را به عنوان مقصد خود 

برای مهاجرت انتخاب کنید. در صورتی که تمایل دارید شرایط خود را به صورت تخصصی و رایگان جهت 

رشته دندانپزشکی در خارج از ایران بررسی کنید، می توانید با  مهاجرت تحصیلی به اروپا و تحصیل در

در سراسر جهان تماس بگیرید و با استفاده از مشاوره های آنان بهترین کشور را  MIEکارشناسان موسسه 

برای مهاجرت بر اساس شرایط خود انتخاب نمایید. عالوه بر این شما همراهان همیشگی می توانید سواالت 

خصوص تحصیل دندانپزشکی در هلند و سایر کشور ها در قسمت دیدگاه سایت مطرح کنید و خود را در 

 منتظر جواب کارشناسان خبره موسسه بمانید. 

 


