
 

 

 مقدمه

مهاجرت به هلند از طریق ویزای تحصیلی یکی از پرطرفدار ترین و محبوب ترین نوع اقامت و 

جوان انتخاب رشته یکی از تصمیات مهم در زندگی هر مهاجرت به این کشور به شمار می رود. 

متقاضی در بین جوانان، تحصیل یکی از رشته های پر  جویای مهاجرت تحصیلی به شمار می رود.

شرایط تحصیل رشته هنر در هلند می باشد که در این مقاله به شرح جزئیات آن خواهیم پرداخت. 

هنر در کشور هلند چیست؟ تحصیل در دانشگاه های هنر هلند چه هزینه هایی دارد؟ آیا تحصیل 

دارد؟ سواالت باال تنها بخشی از ابهامات شما عزیزان  در رشته های هنری آثار اقامتی برای متقاضی

در هلند می باشد که ما سعی نمودیم مطالب دقیق و جزئی تری در این هنر در خصوص تحصیل 

مقاله تحصیل هنر در هلند پس از بررسی سایت های مرجع باب خدمت شما عزیزان ارائه نماییم.  

 بردن اطالعات و آگاهی شما عزیزان نگارش شده دولت هلند و مشورت با وکالی هلندی جهت باال

است. ارائه اطالعات به منظور ارائه خدمات در خصوص این کشور نمی باشد. چنان چه شما همراهان 

دارید، می توانید همین حاال با دفاتر ما  MIEعزیز تمایل به دریافت مشاوره از خدمات موسسه 

 رایگان دریافت نمایید. تماس حاصل نموده و مشاوره تلفنی 

 هنر در هلند لیتحص یکل طیشرا

اخذ پاسپورت هلند برای آن دسته از افرادی که اهل هنر می باشند، بسیار مهم و حائز اهمیت می 

امکان پذیر می باشد. دانشگاه های مختلفی باشد. تحصیل هنر در هلند در شاخه های مختلف هنری 

رشته هنر را ارائه می نمایند که برخی در پایتخت هلند یعنی آمستردام و برخی در شهرهای دیگر 

 به دو زبان انگلیسی و هلندی ارائه می شود.تحصیل هنر در هلند این کشور مستقر می باشند. 

لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه هلند اقدام به دانشجویان می توانند در مقاطع مختلف 

جهت اخذ پذیرش در این رشته نیاز به ارائه مدرک زبان می باشد. طول دوره  اخذ پذیرش نمایند.

. تحصیل در هلند در رشته هنر شامل استساله  2سال و مقطع فوق لیسانس  4تحصیل لیسانس 

حدودا بین برای دانشجویان بین المللی های هنر هلند تحصیل در دانشگاه هزینه شهریه می باشد. 

 هزار یورو در سال برآورد می شود.  15تا  10



 

 

 هنر هلند یدانشگاه ها نیبهتر یمعرف

بررسی شرایط دانشگاه های کشور هلند یکی از مراحل بسیار مهم در هنگام مهاجرت به هلند از 

، بنابراین به کشور هنرمندان شناخته می شود هلندبا توجه به اینکه کشور  طریق تحصیل می باشد.

پذیرای دانشگاه های معتبر و معروفی جهت ادامه تحصیل هنر در هلند وجود دارند که هر ساله 

 دانشجویان بین الملل می باشند. در ادامه به معرفی ده دانشگاه برتر در زمینه هنر می پردازیم:

 دانشگاه صنعتی دلفت

 57برمی گردد. از حیث رتبه بندی جهانی این دانشگاه رتبه  1842به سال تاسیس این دانشگاه 

 کشوری را به خود اختصاص داده است. 2جهانی و رتبه 

 دانشگاه صنعتی دلفت از دانشکده های مختلف تشکیل شده است که عبارتند از:

 دانشکده معماری •

 نیعمران و علوم زم یمهندس •

 وتریو علوم کامپ اتیاضیبرق، ر یمهندس •

 (IDE) یصنعت یطراح یمهندس •

 (AEهوافضا ) یمهندس •

 (TPM) تیریو مد استیس ،یفناور •

  یعلوم کاربرد •

 و مواد  یانوردیدر ک،یمکان یمهندس •

 شته های مقطع کارشناسی این دانشگاه شامل:ر

 هوافضا  یمهندس •

  یکاربرد نیعلوم زم •

 یکاربرد اتیاضیر •

 یکاربرد کیزیف •



 

 

 و علوم ساختمان یشهرساز ،یعمارم •

 عمران یمهندس •

 ینیبال یفناور •

 رشته های مقطع کارشناسی ارشد شامل:

 هوافضا یمهندس •

 یکاربرد اتیاضیر •

 یکاربرد نیعلوم زم •

 یکاربرد کیزیژئوف •

 یکاربرد کیزیف •

 و علوم ساختمان یشهرساز ،یمعمار •

 یپزشک ستیز یمهندس •

 کپارچهیمحصول  یطراح •

 پزشکی فنی •

 کیو لجست رساختینقل، زحمل و  •

 مدارک مورد نیاز:

جهت اخذ پذیرش در هر مقطعی ارائه مدارک تحصیلی دوره های قبل به همراه ریز نمرات و ترجمه 

و تحصیل هنر در از دیگر مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اخذ پذیرش رسمی آن ها الزامیست. 

 %75نمرات مقطع کارشناسی باید حداقل به داشتن معدل باال می باشد به طوری که مجموع هلند 

 رسیده باشد.

 ندهوونیآ یطراح یآکادم

این آکادمی یک دانشگاه هنر، طراحی و معماری می باشد که در زمینه طراحی در سطح بین المللی 

برمی گردد. آکادمی طراحی آیندهوون در  1955سال تاسیس این آکادمی به  معروف شده است.

 دانشکده های این آکادمی عبارتند از: شهر آیندهوون واقع شده است. 



 

 

• Biomedical Engineering 

• Industrial Design 

• Built Environment 

• Electrical Engineering 

• SciencesIndustrial Engineering & Innovation  

• Eindhoven School of Education 

• Mechanical Engineering 

• Applied Physics 

تحصیل در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در این آکادمی میسر می باشد. رشته های موجود در 

 Graphic Designاین دانشگاه شامل: 

• Fashion Design 

• Fine Art 

• Architecture 

 رشته های مقطع کارشناسی ارشد شامل:

• Contextual Design 

• GEO—DESIGN 

• Information Design 

• Social Design 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش از این آکادمی عبارتند از:

 (6داشتن مدرک زبان معتبر)آیلتس  •

 انگیزه نامه •

 توصیه نامه •

 نریز نمرات و مدارک تحصیلی سال های پیشی •

 



 

 

 دانشگاه هنر آمستردام

نشکده های مختلفی تشکیل شده این دانشگاه از دااین دانشگاه در آمستردام هلند واقع شده است. 

 است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

 آکادمی فیلم هلند •

 فرهنگستان معماری •

 تنریبرا یآکادم •

 ون آمستردام ومیکنسرواتور •

 Reinwardt یآکادم •

 تئاتر و رقص یآکادم •

 این دانشکده ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های متنوعی را ارائه می دهند. 

 رشته های کارشناسی این دانشگاه شامل:

 رشته ویرایش •

 معاصر یقیتئاتر درام و موس •

 (IMVFX) یبصر ی/ جلوه ها یتعامل یرسانه ها •

 فیلمبرداری •

 طراحی صدا •

 موسیقی پاپ •

 کالسیکموسیقی  •

 میرات فرهنگی •

 معلم رقص •

 فناوری طراحی •

 



 

 

 رشته های کارشناسی ارشد عبارتند از:

 ارکستر یدر رهبر یقیموس یارشد مل یکارشناس •

 موسیقی اولیه •

 موسیقی جاز •

 معماری •

 اپرا •

 پاپ •

 موسیقی کالسیک )استاد( •

 DASرقص  •

 DASخالق  دیتول •

 DASتئاتر  •

دانشگاه متقاضی باید مدارکی را تهیه نماید که مهم ترین آن جهت ورود به رشته های مختلف این 

 ها عبارتند از:

 ارائه مدرک زبان معتبر مانند آیلتس و یا تافل •

 ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و ریز نمرات •

 ارائه رزومه •

 در صورت شرکت در دانشگاه های هلندی ارائه مدرک زبان هلندی •

 (KABKهنر، الهه ) یسلطنت یکادمآ

بر می گردد. این آکادمی جزء قدیمی ترین دانشگاه  1682سال تاسیس آکادمی سلطنتی هنر به 

درصد دانشجویان این آکادمی  56این دانشگاه در شهر الهه واقع شده است. های جهان می باشد. 

این دانشگاه برنامه های خود را در مقطع کارشناسی، کارشناسی . دانشجویان بین المللی می باشند

 دانشکده های این آکادمی عبارتند از:رشد و دکتری ارائه می نماید. ا



 

 

• Research Group 
• Teaching Tools Research Group 

• Design / Research Club 

• Theory Platform 

• PhD incentive scheme 

 شته های مقطع کارشناسی عبارتند از:ر

• Bachelor ArtScience 

• Bachelor Fine Arts 

• Bachelor Graphic Design 

• Bachelor Interactive / Media / Design 

• Bachelor Interior Architecture & Furniture Design 

 رشته های مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از:

• Master Artistic Research 

• Master ArtScience 

• Master Industrial Design 

• Master Interior Architecture (INSIDE) 

• Master Type and Media 

• Master Photography & Society 

 مدارک مورد نیاز:

 ساله و ریز نمرات 12جهت پذیرش مقطع لیسانس ارائه مدارک دیپلم  •

 ساله 12جهت پذیرش مقطع فوق لیسانس ارائه مدارک تحصیلی لیسانس و دیپلم  •

 یا تافلارائه مدرک زبان معتبر نظیر آیلتس و  •

 

 



 

 

 مدرسه هنر اوترخت

معروف می باشد، یک موسسه آموزشی هنرهای  HKU Utrechtاین مدرسه که به دانشگاه هنر 

 دانشکده های این دانشگاه شامل موارد زیر می باشند: تجسمی و نمایشی در الهه می باشد.

 دانشکده علوم انسانی •

 دانشکده حقوق و اقتصاد •

 دانشکده علوم زمین •

 دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری •

 دانشکده پزشکی •

 دانشکده دامپزشکی •

 این دانشجویان می توانند رشته های باال در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل نمایند.

 برنامه های کارشناسی شامل: دانشکده تشکیل شده است.  9از  دانشگاه

• History 

• Media and Culture 

• Celtic Languages and Culture 

• Philosophy, Politics and Economics 

• College of Pharmaceutical Sciences 

• Global Sustainability Science 

 برنامه های کارشناسی ارشد شامل:

• Ancient, Medieval and Renaissance Studies 

• Applied Musicology 

• Youth, Education and Society 

• Urban and Economic Geography 

• Spatial Planning 

• Religious Studies 

• Medical Imaging 



 

 

• Law and Economics 

• Applied Cognitive Psychology 

• Art History 

 عبارتند از: ذیرش از این دانشگاهپدارک مورد نیاز جهت اخذ م

 (cvارائه رزومه ) •

 ارائه مدارک تحصیلی مقاطع پیشین •

 پرداخت شهریه دانشگاه •

 ارائه مدرک زبان معتبر •

 مگنیانشگاه رادبود ناد

 دانشکده های دانشگاه رادبود نایمگن شامل:

 حقوق •

 علوم، ریاضیات و علوم کامپیوتر •

 علوم پزشکی •

 هنر •

 فلسفه، الهیات و معارف دینی  •

 علوم اجتماعی •

 تیریدانشکده علوم مد •

 برنامه های کارشناسی شامل: 

 فلسفه  •

 هنر، فرهنگ و تاریخ •

 تجارت و اقتصاد •

 علوم پایه  •



 

 

 علوم رفتاری و اجتماعی •

 برنامه های فوق لیسانس این دانشگاه شامل موارد زیر می باشد: 

 علوم رفتاری و اجتماعی •

 تجارت و اقتصاد •

 ستیز طیو مح یزیبرنامه ر ا،یجغراف •

 علوم انسانی •

 اطالعات و ارتباطات یفناور •

 زبان و ارتباطات •

 حقوق •

دوره قبل، مدرک زبان معتبر جهت اخذ پذیرش از این دانشگاه متقاضی نیاز به ارائه مدارک تحصیلی 

 و مدارک هویتی می باشد.

 دانشگاه لیدن

می باشد. دانشگاه لیدن از دانشگاه های تحقیقاتی اروپا به شمار  1575سال تاسیس این دانشگاه 

 می رود. دانشکده های دانشگاه لیدن شامل : 

 دانشکده علوم انسانی •

 حقوق •

 حاکمیت و علوم جهانی •

 علوم پایه •

 پزشکی •

 علوم اجتماعی و رفتاری •

 باستان شناسی •



 

 

 رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی عبارتند از:

 مطالعات آفریقایی •

 مطالعات باستانی خاور نزدیک •

 باستان شناسی •

 تاریخ هنر •

 هنر، رسانه و جامعه •

 علم نجوم •

 علوم زیستی داروسازی •

 زیست شناسی •

 و غیره •

می توانند در رشته های زیر مشغول به تحصیل هم چنین دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد 

 شوند:

 محاسبات و سیستم های پیشرفته •

 مطالعات آفریقا •

 قانون هوا و فضا •

 جبر، هندسه و نظریه اعداد •

 تاریخ باستان •

 باستان شناسی کاربردی •

 روانشناسی شناختی کاربردی •

 ریاضیات کاربردی •

 تاریخ هنر •

 هوش مصنوعی •

 هنر و فرهنگ •

 رسانهادبیات و  •



 

 

 مدارک مورد نیاز:

 ارائه مدارک هویتی معتبر  •

 ارائه رزومه •

 ارائه مدارک تحصیلی دوره قبل •

 داشتن مدرک زبان انگلیسی و یا هلندی •

 دانشگاه گرونینگن

 انشکده های زیر تشکیل شده است:ددانشگاه گرونینگن از 

 دانشکده پژوهشی •

 دانشکده هنر •

 دانشکده حقوق •

 Fryslân سیدر پرد قیتحق •

 یدر دانشکده اقتصاد و بازرگان قیتحق •

 مرکز مطالعات دینی •

 دانشکده علوم و مهندسی •

 رشته های مقطع کارشناسی عبارتند از:

 هنر، فرهنگ و باستان شناسی •

 اقتصاد، تجارت و محیط زیست •

 علوم رفتاری و تجاری •

 بهداشت و علوم زیستی •

 تاریخ و روابط بین الملل •

 علوم مهندسی •

 قانون •



 

 

 دین و فرهنگ •

 رشته های کارشناسی ارشد شامل موارد زیر می باشند:

 هنر، فرهنگ و باستان شناسی •

 فلسفه •

 زبان و ارتباطات •

 زبان و فرهنگ •

 دین و فرهنگ •

 حقوق •

 علوم مهندسی •

 تاریخ •

پذیرش در هر رشته و مقطعی در این دانشگاه مدارک خاص خود را می طلبد، لیکن به طور کلی 

، ترجمه مدارک هویتی و ریز نمرات از مدارک مشترک پذیرش به شمار تبرداشتن مدرک زبان مع

 می رود.

 آمستردام انشگاه وریجد

 دانشکده ها:

 دانشکده دندانپزشکی آمستردام •

 دانشکده علوم •

 دانشکده علوم رفتاری و حرکتی •

 دانشکده علوم انسانی •

 دانشکده علوم پزشکی •

 دانشکده حقوق •

 



 

 

 مقطع کارشناسی به شرح زیر می باشند:رشته های ارائه شده در 

 علم ارتباطات •

 علم زیست پزشکی •

 هوش مصنوعی •

 مطالعات باستانی •

 تجزیه و تحلیل کسب و کار •

 انسان شناسی و جامعه شناسی •

 علوم کامپیوتر •

 برنامه های کارشناسی ارشد:

 الهیات و معارف دینی •

 هنر و فرهنگ: هنرهای تطبیقی و مطالعات رسانه •

 مصنوعیهوش  •

 حسابداری و کنترل •

 باستان شناسی •

 هنر طراحیهنر و فرهنگ:  •

 تاریخ هنر و معاصر •

مدارک مورد نیاز برای ورود به هر دانشکده و رشته شرایط خاص خود را دارد که بنا بر رشته انتخابی 

 خود با مراجعه به سایت رسمی دانشگاه می توانید از جزییات مدارک مورد نیاز مطلع شوید.

 گاه تیلبورگدانش

دانشکده مختلف به  5دانشگاه تیلبورگ شامل . سال تاسیس دانشگاه تیلبورگ می باشد 1927سال 

 شرح زیر می باشد:

 الهیات  •



 

 

 علوم انسانی  •

 دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری •

 حقوق •

 اقتصاد و مدیریت •

 رشته های کارشناسی شامل:

 هنر و لیبرال •

 الملللیسانس مدیریت بازرگانی و بین  •

 LLB یحقوق جهان •

 یروانشناس سانسیل •

 لیسانس اقتصاد •

 یو هوش مصنوع یعلوم شناخت سانسیل •

 ی: هنر، رسانه و جامعه کارشناسنیفرهنگ آنال •

 علوم داده سانسیل •

 یکارشناس اتیدر عمل قیو تحق یاقتصاد سنج •

 ته های کارشناسی ارشد شامل:رش

 لوم داده و جامعهع •

 سرمایه گذاری •

 (LLM) یفناورقانون و  •

 مدیریت بازاریابی •

 اقتصاد •

 یمطالعات منابع انسان •

ارائه مدرک زبان، مدارک هویتی و مدارک تحصیلی دوره قبل از مهم ترین مدارک مورد نیاز جهت 

 اخذ پذیرش از این دانشگاه به شمار می رود.



 

 

 در هلند یهنر یهارشته یلیتحص هیاخذ بورس طیشرا

 مهاجرت تحصیلی یکی مسائل مهم برای متقاضیان می باشد.برآورد هزینه های تحصیل در هنگام 

می باشد که هر دانشجویی نمی تواند از پس آن  نسبتا باال در دانشگاه های هنر هلند هزینه تحصیل

به این منظور برخی از دانشگاه ها به وسیله بورسیه هایی که ارائه می نمایند، امکانی را فراهم بربیاید. 

 آورده اند که دانشجویان بین المللی بتوانند هزینه های زندگی و تحصیل خود را کاهش دهند. 

 :EUR Excellence 2022 یلیتحص هیبورس

 این نوع بورسیه را نمایند. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می توانند درخواست 

 : BeArtبورسیه های از پیش تعیین شده 

دانشجویان بین المللی خارج از اتحادیه اروپا در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد می 

 توانند درخواست این نوع بورسیه نمایند. 

 :Roberta Sykesبورسیه تحصیلی 

 دکتری در اختیار دانشجویان بین المللی قرار می گیرد.این بورسیه در مقطع کارشناسی ارشد و 

 رشته هنر در هلند لیتحص نهیهز

یکی از مراحل مهم در هنگام انتخاب تحصیل هنر در هلند برآورد هزینه های تحصیل در این کشور 

در دانشگاه های هنر هزینه تحصیل تحصیل در دانشگاه های هلند شامل هزینه می باشد. می باشد. 

تحصیل در دانشگاه های دولتی رایگان و بدون در دانشگاه دولتی و خصوصی متفاوت می باشد.  هلند

. تحصیل در دانشگاه های خصوصی به عوامل مختلفی نظیر دانشگاه، رشته پرداخت هزینه می باشد.

هزار  15هزار تا  6تحصیل هنر در هلند در مقطع کارشناسی بین و مقطع تحصیلی بستگی دارد. 

هزار یورو در  20هزار یورو تا  8این میزان هزینه ها در مقطع کارشناسی ارشد بین می باشد. یورو 

نوسان می باشد. ناگفته نماند همان گونه که در قسمت قبل نیز به آن اشاره نمودیم دانشجویان می 

خود را کاهش توانند از بورسیه های مختلفی که دانشگاه ارائه می نماید بهره مند شوند و هزینه های 

 دهند.



 

 

 در رشته هنر در هلند لیجهت تحص ازیمورد ن مدارک

مدارک تحصیل هنر در هلند در مقاطع مختلفی امکان پذیر می باشد. هر مقطعی شرایط پذیرش و 

ساله  12رد. برای مثال در مقطع کارشناسی دانشجو باید مدرک دیپلم مورد نیاز خاص خود را در دا

ساله، ارائه مدرک  12ر حالی که در مقطع کارشناسی ارشد عالوه بر دیپلم خود را ارائه نماید، د

در برخی مواقع داشتن پورتفولیو جهت پذیرش رشته های هنری نیز مورد  کارشناسی نیز الزامیست.

البته  مرتبط با رشته های هنری در امر پذیرش بسیار مهم می باشد. نیاز می باشد. داشتن سابقه کار 

رشته های مرتبط نظیر علوم انسانی، مردم شناسی، جامعه شناسی و یا گرایشاتی نظیر تحصیل در 

طراحی، مد، هنر نیز در خیلی از دانشگاه های هنر هلند مورد پذیرش قرار می گیرد. از دیگر شرایط 

می توان به مدرک زبان اشاره نمود. تنها دانشجویانی تحصیل هنر در هلند مورد نیاز جهت ک و مدار

ه تحصیالت دبیرستان و یا لیسانس خود را در دانشگاه انگلیسی زبان گذرانده باشند از این قاعده ک

مدرک زبان آیلتس، تافل و آزمون مهارت کمبریج مورد قبول دانشگاه های هلند مستثنی هستند. 

 می باشند.

 هنر در هلند  لیتحص یایمزا

هنگامی که سخن از تحصیل هنر به میان می آید، قطعا کشور هلند یکی از گزینه های اصلی 

دانشجویان خواهد بود. تحصیل هنر در هلند مزایای بسیاری با خود دارد. چنان چه شما از کشوری 

آمده اید که سیستم آموزشی سنتی دارد، ممکن است دچار سردرگمی شوید. چرا که سیستم 

شور جهت تحصیل هنر دانشجو محور و بر اساس پژوهش های عملی مبتنی می باشد. آموزشی این ک

شما به عنوان دانشجو باید فعال باشید و ایده ها و نظرات خود را بازگو نمایید. از دیگر مزایای تحصیل 

در هلند روابط صمیمانه بین دانشجو و اساتید است. این باعث می شود که دانشجویان بتوانند در 

آب و هوای کشور هلند یکی دیگر از مزایای کشور فضای صمیمانه رشد بیشتری داشته باشند.  این

این کشور دارای آب و هوای معتدل و بارانی در اکثر هلند جهت انتخاب مهاجرت تحصیلی می باشد. 

نشگاه نرخ بیکاری کشور هلند بسیار پایین بوده و با توجه به باال بودن کیفیت دا فصول سال می باشد.

 درصد دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار می شوند.  95باالی های هلند 



 

 

 

  هنر در هلند لیتحص نهیمتداول در زم سواالت

 تحصیل هنر در هلند چه شرایطی دارد؟✔

ساله می باشد.  12جهت تحصیل رشته هنر در کشور هلند، دانشجو نیاز به ارائه مدک زبان و دیپلم 

البته داشتن سابقه کار و تحصیالت مرتبط نیز از دیگر مدارک مورد نیاز برای ورود به برخی از 

 دانشگاه های هنر می باشد. 

 مزایای تحصیل در رشته هنر در هلند چیست؟✔

ر هنرمندان شناخته می شود و تحصیل رشته هنر در فضای هنری و استفاده از کشور هلند به کشو

 تجربیات اساتید دانشگاه می تواند باعث رشد خالقیت دانشجویان شود.

 آیا بدون مدرک زبان نیز می توان در رشته هنر پذیرش گرفت؟✔

 ان پذیر می باشد.خیر، پذیرش دانشگاه تنها با ارائه مدرک زبان معتبر نظیر آیلتس و تافل امک

 امکان درخواست برای همراهان نیز وجود دارد؟ هنر در هلند آیا از طریق تحصیل ✔

سال خود نیز درخواست ویزای الحاق  18بله، متقاضی اصلی می تواند برای همسر و فرزندان زیر 

 نماید. 

 سخن پایانی

دیم. هلند یکی از محبوب در باال مطالبی در خصوص تحصیل هنر در هلند برای شما عزیزان بیان نمو

ه به اینکه کشور هلند یکی از کشورهایی می با توجترین کشورها برای هنرمندان به شمار می رود. 

درصد مردمش انگلیسی صحبت می  90باشد که علی رغم غیر انگلیسی زبان بودن مردم آن، بالغ بر 

کنند، به مقصدی جذاب جهت تحصیل هنر تبدیل شده است. هم چنین اشاره نمودیم که جهت 

ماید که مهم ترین آن ها تسلط بر زبان تحصیل هنر در هلند دانشجو باید شرایط و مدارکی را تهیه ن

گلیسی و رزومه علمی قوی می باشد. چنان چه بعد از مطالعه این مقاله در خصوص تحصیل هنر ان



 

 

در هلند و یا کشورهای دیگر اروپایی نیاز به اطالعات تکمیلی تر دارید می توانید همین حاال با 

هم چنین  ت تلفنی مشاوره دریافت نمایید.ارتباط برقرار نموده و به صور  mieمشاورین موسسه 

شما همراهان عزیز می توانید سواالت خود را در قسمت پرسش و پاسخ در پایین همین صفحه درج 

  نمایید و پاسخ آن را توسط کارشناسان در اسرع وقت دریافت نمایید. 


