
 

 

 مقدمه

مبیر تحصیل  مماری  ری لندد   رییط ت تحصیل  ری ط ش ر بی صه تبیا عرم    م ص  ری تبر ری ینای رل ی  

مدطیک مبیر تلرز عهت لز ده لر  تحصل  مماری  ری لندد صه چه ملزطن می صررد؟ صییسی قیطی خبطلد گیفت. 

ریید؟  تییبیا می صر صییل  مماری  ری لندد صه چه  سییلش طخذ رذ یش طز رطت ییهرج عهت تح ملزطن ریآمد مهدد

عهت تکال    ررسخ صه ریسش لر  مذربی صه صییسی صل  ی ط ش مبضبع می ری لندد چقدی می صررید؟ مماری  

لندد صهیج ری طز مزط ر  تحصل  لسی دد ره صد ش  طسی ه صسیلری  طز م قرضیلرن خبطلرن تحصیل  ری لندد  ریرطز م.

رییبتد.  سییی لی چه صل یی ی صر م رلمه می تبطتلد  MIE   مخرطبلش یز زرییار لایطلرن مدد  سییر ی مقر ا    صیی

صییل  مماری  ری لندد یط میتبت سییه  صر تح سیی سییر ت مب ططالیرا   رطتش خب ش یط طفزط ش  ،MIEصی ی    ب 

سی ه  می تبطتلد یالقاددطنریار  صه یال جرللد.  سیرن صه  ط ریدر صی  تارس تن دی صر رری سیه م خ سی طز  MIEمب

  رب د.م ر یج   خدمرا ط لله یط هرن صهیج مدد 

 ری لندد  یر ه مماری خچه تری ✓

 ری لندد  یر ه مماری  لتحص ت ریط ✓

 لندد  مماری  رطت هرج لر یممیف ✓

 لندد  مماری  لرری رطت هرج یش طخذ رذ میطح  ✓

 ری لندد  یر ه مماری  ل  ری س عهت تحص  را گیط ✓

 لندد  مماری  لررطت هرج ه رهی ✓

 ری لندد  رری مماری صرزطی ✓

 ری لندد  یر ه مماری  لتحص ده لز ✓

 لدی ری لندد  لتحص دهلم دط ل ری زم سبط ا ✓

 یرت رر سخش ✓

 در هلند یرشته معمار خچهیتار

رطیر، مقصید صسیلری  طز م قرضیلرن ره لندد تری خچه   رییط ت خبصی صه لحر  یری ه لر ی ترلی مماری   عرن آطز 

صر تبعه صه ط دکه صسیلری  طز طسیرتلد مماری   ری لندد  ری یری ه مماری  لتحصی تحصیل  ری ط ش یری ه می صررید.



 

 

سیت.  تیی یط صبعبر آ یرج ط صیب رییط ت صه خ ضیبی رطیتد  ری ری لندد ح ه لدی   مماری  ری لندد طگی تری خچه ی

تمدطر رای طز ر یبی لر می تبطتدد ری ط ش ییتیه صر لندد یقرصت ری خبطللم صیر ره  عصییسیی تار لم صه ط ش مبضیب

صی ط ش مبضیبع می صررید ره لندد لابطیج ری ط ش گبطج  تر سیرخ ارن لر  مدین   صه ی ز رنلسیرلر  عرم  تار دد. 

؛ ره صه یدبطن ط للش طیح   ط دج مماری  ری لندد می صرردمماری  ی مرتسک زملده رس ی صی آتش رطر ه طست. 

تییینی آن می تبطن صیه  گیر ر بطی لیر  صیر ییب صزی ، ردهیج لیر ی صیر طصمیرر ربچیک   طیر  لیر  طز   ژگی لیر  ط

ریت.  ریریج رط سیبک لر ی ترلیری طمرتدد ط ریت ره طز تلاه قین  رطمه می تبطن صه  ریریج رط سیرت  ط ملالر   16یت

تهری  لندد ی  کیر ملالر  صیطسیرس رل ییفت  17ری تهر ت ر  طز قین ره  د. لیچدریی ع صه تار رن ریدن ریر

 .مدیتلسم ترم گیفتی صه سا ی رلش یفت ره بمماری  ط ش ر 

 در هلند یرشته معمار لیتحص طیشرا

رییط ت سیرس  ری ه مماری  ری لندد لدی    مماری    تری خچه تب ش صیط صیل  ری ی  طیر میحنه عد د  ری ، تح

سیت.  هرل ریدج ط سی یش آن تلز لر  طخلی  سیمه   گ رطت یهرج لر  صیعسی ه ط  ری ط ش صه طبی  ره صر تبعه صه تب

صیلنی یط طیط صیل  ری ه می تار دد. ئحبزج ری مقرط  مخ نف ر یج لر  تح ضیی تح صد ش تی  ب رطت یهب رن م قر

یر ه مماری  ری لندد قرری خبطلدد صبر ری مقرط  رریردرسی، رریردرسی طیرد   رر ی  ر یج تحصلنی خب ش 

صر فریغ طل حصیل  ریدن تحصیل  مماری  ری لندد می تبطتدد  طرطمه لذط رطت یهب رن یالقادد صهیط صه طتارم یسیرتدد. 

سییب مهریا ررفی عهت رری ری لندد طقدطم تار دد.  ریی ه   ر صییل  مماری  ری ری ط ش ی زصرن مبیر تلرز عهت تح

رید. ری سیی می صر ضیی  لندد، لندد    طتهنل صیل   طق  رطت یهب رن م قر ری مماری  ری لندد می تبطتدد طرطمه تح

رطت یهرج لر  خصیبتیی صه زصرن طتهنلسیی م یهبل صه تحصیل  رطت یهرج لر  ر ل ی ط ش ر یبی صه زصرن لندد    ری 

رید   رر ی  ریبتد.  سیی طی ریدر سیی، رری ریدر صیل  ری مقرط  رری رید یابمر مدا زمرن تح  زم صه ذری می صر

 سرل طبل خبطلد ر لد. 4   2، 4مماری  ری لندد صه تیتلب 

 هلند یمعمار یدانشگاه ها یمعرف

سیت  کی طز ر یبی لر  لندد  تیدم ی ره صبعبر آ یرج ط ریبر. صه لحر  مبقملت  ریدرخ ه می  ط ش ثی تادد عهرن 

لندد طز  ر یبی ز بر رطیط  عاملت ریهی  صه تسیبت صر  ی ری قلرس سیر ی ر یبی لر  طی رر ی ریدرخ ه می ریبر.

ریدج ط   عبر رطیر.  رطت یهرج لر  ریدرخ هری صسیلری  طز ریهی لر  آن رسی ه ر یبی لر ی محسیبب می ریبر ره 



 

 

د ره رطت یهب رن م قرضیی طرطمه تترم صیرج می ریب رطت یهب ی  ریهی لرصه یدبطن  ری  طق  طرثی ت ریهی لر  لندد،

صیل  مماری  ری لندد می تبطتدد طز  ریبتد. طمکرترا تح سی  ررج طز ر چیخه آن صهیج مدد  رید، ط  زم صه ذری می صر

ری لندد صسلری یط ج می صررد   صد ش تیتلب رطت هب رن صه یطح ی قرری صه رس یسی  سلنه تقنله طیزطن یط خبطلدد 

ریت.  صیالم صی آن رطی د رط سیت ری طرطمه طگی ره ت صیل  مماری  ری لندد طقدطم تار لد می صر  سیرمی صر عهت تح ط

 .طخذ تار لدآردر ی ررفی ی رطت هرج لر  ط ش ر ب

 دانشگاه رنک جهانی رنک داخلی

 دانشگاه صنعتی دلفت 52 1

 آمستردام 57 2

 آیندهون 99 3

 لیدن 122 4

 اوترخت 124 5

 گرونینگن 120 6

 

 هلند یمعمار یهادر دانشگاه رشیمراحل اخذ پذ

ضیبع یط ریتری  ریب د ط ش مب سیبب می  صیل  ری لندد مح ضیی تح ریار صه یدبطن م قر رید طگی   زم صه ذری می صر

رطری ه صرریلد ره فیآ دد تحصیل  مماری  ری لندد صه ر  میحنه رذ یش طز رطت یهرج     زط تقسیلم صدد  می ریبر. 



 

 

سی ی صر طخذ ترمه رذ یش طز صیل  مماری  ری لندد صر  ضیی تح صیلنی رطت یهرج  ری  لنه ط ل م قر عهت   زط  تح

لی رطت یهرج رییط ت رذ یش م  ر تی تسیبت صه سیر ی رطت یهرج صه یال ج ری تری رطری ه صرریلد ره لندد طقدطم تار د. 

رید  للکش صر ط ش حرل  لر ری ه صر رییط ت یابمی عهت طخذ رذ یش طز رطت یهرج لر  لندد یط می تبطتد رط می تبطن 

 :صه تبیا ذ   ریتری رطرت

 مدطیک مبیر تلرز عهت ری رفت رذ یش عهت تحصل  مماری  ری لندد

 سرله 12طیطئه ر پنم 

 طیطئه مدطیک تحصلنی رل لش صه لایطج ی ز تایطا   تیعاه یسای آن

 طیطئه طتهلزج ترمه 

 ت ی طز طسرتلد( 2طیطئه تبتله ترمه )حدطق  

 طیطئه مدیک زمرن مم بی صس ه صه طقدطم عهت مق   تحصلنی 

 ریرطخت رهی ه رطت هرج

 ری تبیا تلرز طیطئه مقر ا رطیط  طی بری 

 

 در هلند یرشته معمار لیو دروس جهت تحص شاتیگرا

 تمی ف می ریبر. UVA م تضیالش رل لت سیصیترمه لر  تحصیلنی ری لندد ری یری ه لر  آمبزریی صی طسیرس سیل

ضیالش رل لت  سی م ت سیل رییط ت گبترگبن تحصیلنی یط صیآ یر   ح   می تار د   ری ط ش  رید ره  ریکنی می صر صه 

رییط ت  ضیاش آن ط هرر خبطلد ریر. تیبیا تلرز صرتبعه صه  رید طز محببب تی ش تهللیطتی یط ری   زم صه ذری می صر

سیرته   مماری  می  گیط  یراصیتی ش    سیای، تبللد مح بط ی ری ه لر  ز ی مهابیه مماری ؛ لدی لر  ته ری ی

رید. صیل  مماری  ری لندد می تبطن صه  صر طیطحی رل ییف ه،  طیطحی مب د ،لاچدلش طز ملرن ری س عهت تح

سید ی   مدیتل  ریهی ، طیطحی رطخنی، تری خچه مماری ، تری خچه لدی، مماری   ه   سیرخت   طیطحی، طیطحی 

 ... طرریج رطرت. 

 

 



 

 

 هلند یمعمار یهادانشگاه هیشهر

ریاری می ی ر.  ریی  کی طز ر یبی لر  رل ییف ه رتلر صه  سی م آمبز سیل لارت بی ره رل ی ی تبضیل  لندد صه لحر  

رید، ط ش  ریهی ه رطت یهرج تقی بر یط هرن خبطلد  صیل  ری رطت یهرج لر  ر ل ی صه زصرن لندد   رید عهت تح رطرج 

مبضیبع ری حرلی می صررید ره ری رطت یهرج لر  خصیبتیی صه زصرن طتهنلسیی می صر سیت ریهی ه رطت یهرج یط ری تری 

ز ی مهابیه مماری  صی طسیرس رطت یهرج می تبطتد م  ر ا لر   زم صه ذری می صررید ره ریهی ه ری یری ه گیفت. 

  صررد. ری عد ل ذ   ططالیرا ری یطص ه صه لز ده تحصل  مماری  ری لندد طیطئه ردج طست:

 

(یورو-شهریه )سالیانه مقطع تحصیلی  نام دانشگاه 

000.11-000.6 رریردرسی  ط تیخت 

000.15-500.6 رریردرسی  رطت هرج تدم ی آ ددلب ن 

000.13 رریردرسی  للدن 

000.12 رریردرسی  آمس یرطم 

 ی تیرطم 30.000 رریردرسی طیرد

20.000-10.000 رریردرسی طیرد   له 

 آمس یرطم 22.000 رریردرسی طیرد

 آ ددلب ن 16.000 رریردرسی طیرد

 

 در هلند یکار معمار بازار

ضیبی سیلری  طز ر کی طز مب رید. صه ط ش رلل  ره ص صیل ، صرزطی رری می صر صید مهرعیا تح ا طثیگذطی ری طت خرب مق

رییط ت   مبقملت رری  مسیرید ری ط ش ر بی لس دد ره م قرضیلرن تحصیل  مماری  ری لندد ری تهر ت صه رتبرل 



 

 

صییلنی لندد یط صه طقرمت رری  لندد تبد   تار دد.   رییدد طقرمت تح ریید صر صد ش تیتلب قرری صر زم صه ذری می صر

طز  ری حلش تحصیل تبعه صه رییط ت رری ضیاش تحصیل  ری لندد رطت یهب رن م قرضیی تحصیل  ری لندد می تبطتدد 

رییبتد   تر حد ر  طز  صییل    زتدگی ری لندد صکرلدد. صرصتمزط ر  رری تلز صهیج مدد  لیچدد ره  لز ده لر  تح

ی خبطلدد صبر ر  طز طتارم تحصیل  تلز صر ری تری گیف ش زمرن رطت یهب رن قررط ش مبضیبع یط ری تری رطری ه صرریلد 

سییرل عهت سیی هب  م ییخ   ک  رییت ره طب  صه ط ش تیتلب می تبطن  ری لندد طقدطم تار دد.رری  ع طظهری رط

ریدج  سیی لر  طتهرم  سیت آخی ش صیی ری ه مماری  ری لندد می تبطتد م ب  4600ری ر یبی لندد حد ر ریآمد ی

تییبیا  رییبر. بی  صه  تییبیا عزئی تی  مرلرته ریتری گیف ه  ریی ه مماری  یط صه  ریییط ت ریآمد ری ی  للکش طگی 

 8610   2260صییسیی تار لم، می صر ست را ی ش   صل  ی ش حقب  مرلرته ری ر ه مماری  ری لندد یط ری صرزج 

 . بی  ری تری صهلی م

 در هلند یرشته معمار لیتحص نهیهز

سی هی رطیر.  ریرخه تحصیلنی   ... ص ریهی طت خرصی، رطت یهرج، ز ی  ریهی ه رطت یهرج صه چدد ش فرر بی طیم طز  لز ده   

تحصیل  مماری  ری لندد صه تیبیا طرطمه لارت بی ره رل ی ی تلز مبیر صییسیی قیطی گیفت ریهی ه رطت یهرج عهت 

لاچدلش مبضیبع ر هی  ل ریتری گیف ه ریبر. لزطی  بی  ری سیر 20لزطی  بی  طلی  14ملرتهلش می تبطتد طز حد ر 

لز ده لر  میصبط صه زتدگی ری لندد می  ره می صر ست عهت مهرعیا تحصلنی صه لندد مبیر صییسی قیطی رطر،

رید.  سیبک   تحبج زتدگی    می تبطتد مقرر ی صر سی ه صه  رید حد ر لز ده لر  مرلرته لی فیر ص قرص  ذری می صر

ریید. لز ده لر  زت رییرک، ط د یتت، یفت   آمد   ... می م  ر تی صر دگی ری لندد طیم طز مح  طقرمت، خبیطک، رب

تییبیا مرلرته مبن   ریید ره می تبطن صه  ریید  بی  یط صیط   ک فیر رلش صلدی تابر.  1000صر  زم صه ذری می صر

ر سیریت ضیاش تحصیل  خبطلد رطریت. لذط ت 16رطت یهب  م قرضیی تحصیل  ری لندد صه تیبیا ممابل طعرزج رری 

 ربرش رطر. ری لندد حد ر  می تبطن لز ده لر  ترری طز زتدگی ری لندد یط صر تبعه صه رری ضاش تحصل 

 لدی ری لندد  لتحص دهلم دط ل ری زم سبط ا

 ریط ت تحصل  مماری  ری لندد صه چه تبیا می صررد؟✔

صییلنی رل ییلش می تبطن صیط  طرطمه  صییل  ری مماری  ری لندد صر طیطئه مدیک زصرن صه لایطج مدطیک تح تح

 ریخبطست رطر.



 

 

 لز ده لر  تحصل  مماری  ری لندد صه چه ملزطن می صررد؟✔

ریهی ه رطت یهرج ری  صیل  ری حد ر  تیبیا ملرتهلش ری صرزج تح ری ه مماری  ری لندد صه  لزطی  بی   20-8ی

 ریتری رطرت.

 رطرت؟آ ر رطت هب  م قرضی تحصل  مماری  ری لندد طعرزج رری خبطلد ✔

 سریت  ری طبل ل  ه رطت هب رن طعرزج رری خبطلدد رطرت.  16صنی. 

 ریط ت رری ر  طز تحصل  صیط  رطت هب رن م قرضی تحصل  مماری  ری لندد چهبته می صررد؟✔

 . فریغ طل حصلالن صه مدا م خ  ردج  ک سرل قرری خبطلدد صبر صه عست   عب  رری صپیرطزتد

 یانیپا سخن

صه صحث   صییسی لر  تحصل  مماری  ری لندد   ریط ت طخذ رذ یش ری لندد صه تبیا م ص  ری تبر ری فب  

لارت بی ره می رطتلد تحصیل  مماری  ری لندد صه زصرن طتهنلسیی ریرم  ریرطخت ریهی ه رطت یهرلی  زم ریآمد. 

سیییی تلز طز طلزطمرا طخذ رذ ی رییید.خبطلد صبر. صه یال ج طیطئه مدیک زصرن طتهنل  ش طز رطت یییهرج لر  لندد می صر

صیل  مماری  ری لند ریت صر تح سی ی ری تری رط صیل    صر  دصر  ریت ره ر  طز طتارم تح تیت یط خبطللد رط ط ش فی

 ری رفت رل دهرر رری  طقرمت رطئم لندد   ررسپبیا لندد یط طخذ تار لد. 

 می تبطتلدریس ی صرقلارتدج صررد،  تحصل  مماری  ری لنددری یطص ه صر  MIE یز ز رطبری ذلش رار مخ طگی

تارس تن دی صر م خصصلش  صه  طس ه قرری خبطللد صبریز ز  لالری رار لالد بیتار لد. یدبطن ری صخش ر دگرج 

 رل ی ینای   زم صه ذری طست مقرله یط هرن صهیج مدد گیر د.  خدمرا ط لله طز م ر یج  MIEزصدج مبسسه 

   رال طز طتهرم مذطریطا   ری رفت م بیا صر صمدمی صررد ره  لنددصیگیف ه طز سر ت لر   مقر ا مم بی ر بی 

 ممدر صه مبضبع  ش ط رلی  طیطئه ططالیرا لذطعهت تکال    طیطئه ط ش مقرله طقدطم ردج طست.  ط ش ر بیصبمی 

مبسسه خدمرا  زطنلطز م ططالیرا رسبعهت  صررد؛یتابزج ح ش ری ط لایطلرن یز زخدمرا صه رار  طمکرن

MIE  رریردرسرنصر صر س ی MIE  ری یطص ه صر ریط ت خبر ری  هرن م ر یج یط طخذطز  صمد   حرت  تابرجطیتبرط

 طتخرذ تار لد. تهر ی ملتصازملده میصبطه 


