
 

 

 تحصیل موسیقی در هلند

 مقدمه

کشور  نیتر بایو ز نیاز بهتر یکی یزندگ یاست که برا ییخوب اروپا یاز جمله کشور ها هلند کشور

و جذاب، نسبت به  یقو یآموزش ستمیهلند عالوه بر س یدانشگاه هاشود.  یمشناخته  ایدن یها

 ستمیس زکشور هلند ا نکهیاروپا، مقرون به صرفه تر هستند. با توجه به ا هیاتحاد یدانشگاه ها ریسا

کشور  نیدر ا یلیبعد از فارغ التحص یابیکار طیشرا نیبرخوردار است و همچن یمطلوب یآموزش

 یمهاجرت انتخاب م نهیکسب دانش و گز یدر هلند را برا لیتحص یادیز انیمناسب است دانشجو

دانشگاه ، پذیرش دوره موسیقی در هلند تحصیل موسیقی در هلند،در این مقاله به بررسی  .ندینما

و  یمقاله مورد بررس نیکه در ا یاطالعاتموسیقی کالسیک و جاز می پردازیم. ، در هلند یقیموس

کشور  یرسم یها تیدر سا قیکشور هلند و تحق یمحل یبا مشورت وکال ردیگ یصحبت قرار م

 یخصوص نم نیشده است و به مفهوم ارائه خدمات در ا یجمع آورهای موسیقی هلند و دانشگاه 

با کارشناسان  دیتوان یم دیداشت یابهام ایسوال  تحصیل موسیقی در هلند نهیباشد. چنانچه در زم

 .دیاخذ کن گانیو مشاوره را دییمشورت نما MIEموسسه 

 در هلند یقیموس لیتحص طیشرا •

 در هلند یقیموس لیمختلف تحص مقاطع •

 سانسیدر هلند در مقطع ل یقیموس لیتحص طیشرا •

 در هلند در مقطع ارشد یقیموس لیتحص طیشرا •

 در هلند یقیموس یدکترا لیتحص طیشرا •

 هلند یقیموس یهاه دانشگا یمعرف •

 در هلند یقیرشته موس دروس •

 هلند کیکالس یقیموس لیتحص •

 جاز هلند یقیموس لیتحص •

 در هلند یقیرشته موس یاپال ازیمورد ن مدارک •

 در هلند یقیدر رشته موس لیتحص نهیهز •



 

 

 در هلند یقیموس لیتحص نهیمتداول در زم سواالت •

 یانیپا سخن •

 در هلند یقیموس لیتحص طیشرا

یا پیانو و ای از ساز  باید حداقل تجربه دانشجویانی که به دنبال تحصیل در رشته موسیقی هستند،

 هلند است، عالوه بر این که کشوری بسیار دوستانه هلندداشته باشند.  سایر وسیله های موسیقی

تحصیل موسیقی در  دارد. دانشگاه برتر 100با تعداد  است یک مقصد تحصیلی بین المللی معتبر

موسیقی را با سایر اشکال هنری مانند رقص، تئاتر و هنر یک برنامه عالی و نوآورانه است که  هلند

برای قبولی در آزمون های عملی یا آزمون تئوری باید ثابت کنید که  های زیبایی پیوند می دهند.

 به عنوانباشید.  کارشناسی ارشد و یا دکتریدارای مدرک تحصیالت عالی متوسطه، کارشناسی، 

آموزش علمی مهارت های ساز خود را مطالعه می کنید، بلکه  یک دانشجوی موسیقی، شما نه تنها

 دانش خود را در رابطه با تئوری های موسیقی، تاریخچه موسیقی، اجرا و تنظیم بیشتر می شود.

 در هلند یقیموس لیمختلف تحص مقاطع

به دانشجویان بر اساس رتبه بندی دانشگاه ها  شیزآموارائه مدرارک از لحاظ  دانشگاه های هلند

 یخاص طیاز شرا سانسیل ای یدر کشور هلند در مقطع کارشناس لیتحص طیشراهماهنگ هستند. 

ه دور، مخصوصا در رشته های هنر و موسیقی. در رشته موسیقی دوره سینگل: یک برخوردار است

موسیقی دارد، دوره ترکیبی: دوره ای است که شامل بخش یا است که تمرکز بر روی دروس  ای

بخش های بزرگ موسیقی می شود، دوره مشترک: دوره ای است که شامل دروس مختلف از بخش 

بین رشته ای نزدیک در یک برنامه قرار می گیرند. همان طور که های دیگر می شود که با دروس 

داشتن بر  طلگفته شد مدرک لیسانس و فوق لیسانس رشته موسیقی بسیار پیچیده است و با تس

یک ساز خاص موسیقی یا تسلط بر آهنگ سازی، ارکستر یا متخصص در تاریخ موسیقی متمرکز 

 شود.

 



 

 

 سانسیدر هلند در مقطع ل یقیموس لیتحص طیشرا

. مدرک لیسانس پس از اتمام موفقیت آمیز یک برنامه دانشگاهی در مقطع کارشناسی اعطا می شود

دانشگاه در این کشور مدرک بین المللی  17دانشگاه و دانشکده را دارد که  100کشور هلند بیش از 

رشته موسیقی نیز از این جمله می دهد، که کارشناسی را به دانشجویان خود در رشته های مختلف 

شرایط تحصیل در کشور هلند در مقطع کارشناسی یا لیسانس از شرایط خاصی رشته ها است. 

ساله خود و  12مدارک دیپلم  ساله است و برای اقدام متقاضی باید 4برخوردار است، این مقطع 

ان باید در نظر داشته باشند را به دانشگاه برای دریافت پذیرش ارائه دهد، متقاضی 5.5یا  6آیلتس 

برنامه های موسیقی به  تجاوز نکند و گپ تحصیلی نیز نداشته باشند. سال 22که سن آنها از 

این فرصت را می دهد که مجموعه ای از موضوعات را دنبال کنند، از تئوری موسیقی تا جویان دانش

چه از نظر فنی ماهر باشد و چه از نظر آکادمیک کنجکاو، مطالعات موسیقی  .اجرای کنسرت

 د.نمی دهرویکردی جذاب برای قدردانی بیشتر از هنر ارائه 

 در هلند در مقطع ارشد یقیموس لیتحص طیشرا

گردد که رشته  یدر کشور هلند ارائه م سانسیدر مقطع فوق ل یلیتحص یاز رشته ها یعیوس فیط

 سانسیرشته را در مقطع فوق ل نیاز دانشگاه ها ا یو برخ ستین یموضوع مستثن نیاز ا زین یقیموس

 یساله شامل؛ دوره ها 2 یدوره آموزش کیدر هلند شامل  یقیموس سانسی. فوق لندینما یارائه م

 یقیموس یشاخه ها ریاز ز ینامه است. برخ انیو ارائه پا قیتحق ،یدوره آموزش عمل ،یتئور آموزش

 ،یقیو موس تیریو فرهنگ، مد یقیموس ،یدرمان یقیارشد در هلند شامل؛ موس یدر مقطع کارشناس

در  یشناس یقیارشد موس یکارشناس رینظ ییگردد. رشته ها یو اجرا ارائه م یو فناور یقیموس

در  یقیارشد موس یکارشناس لبورگ،یدر دانشگاه ت یقیارشد موس یاوترخت، کارشناس انشگاهد

 سانسیفوق ل نگن،یدر دانشگاه گرون کیکالس یقیموس سانسیفوق ل د،یز یکاربرد یدانشگاه علم

است  ییو... از جمله دوره ها نگنیدر دانشگاه گرون یشیتئاتر و مطالعات نما ،یقیهنر و فرهنگ؛ موس

 لتسیداشتن مدرک آ طعمق نیدر ا لیتحص یشود. عموما برا یهلند ارائه م یکه در دانشگاه ها

 است. ازیمورد ن رشیاخذ پذ یبرا یقو ویو پورتفول 6.5



 

 

 در هلند یقیموس یدکترا لیتحص طیشرا

باشد.  یمحدود تر م یلیتحص یرشته ها ریبا سا سهیدر هلند در مقا یقیموس یدکترا یبه صورت کل

کنسرواتوراها و دانشگاه  یکه با همکار یموسسه آموزش کیون آمستردام به عنوان  ومیکنسرواتور

خواهند در رشته خود محقق شوند تحت  یکه م یدانان یقیموس یبرنامه دکترا برا کیهلند  یها

 یکه دارا یافراد یشود و برا یسال ارائه م 4دوره به مدت  نی. ادینما یارائه م docartesعنوان 

 یستیبا نیباشد. فرم درخواست آنال یهستند در دسترس م یقیموس نهیدر زم سانسیمدرک فوق ل

 رشیاخذ پذ یانمونه کار بر کیو به همراه  دهیسنج یقاتیطرح تحق کیبه همراه  هیژانو 15قبل از 

 موسسه ارائه گردد. نیبه ا

 هلند یقیموس یها دانشگاه یمعرف

برخوردار هستند. دانشگاه آمستردام از آن دسته  ییباال نگیکشور هلند از رنک یاز دانشگاه ها یبرخ

و این دانشگاه،  جهان را به خود اختصاص داده است 55برتر کشور هلند است که رتبه  یدانشگاه ها

دانشکده های زیادی دارد از جمله دانشکده هنر و موسیقی، این دانشگاه موسیقی را در مقاطع 

موسیقی هلند می شود به موارد زیر لیسانس آموزش می دهد. از دیگر دانشگاه های  لیسانس و فوق

 اشاره کرد:

 دانشگاه اوترخت •

 دانشگاه گرونینگن •

 دانشگاه لیدن •

 دانشگاه ماستریخت •

 دانشگاه اراسموس •

 دانشگاه دلفت •

 

 



 

 

 در هلند یقیرشته موس دروس

که در دانشگاه های هلند تدریس می شود شاید در حدودی  های کالسیک و جاز دروس موسیقی

 باشند.و یا مشابه در یک سطح 

 دروس و موضاعات اصلی که در موسیقی کالسیک مهم هستند عبارت اند از:

 آواز •

 *کوردیارگ، هارپس انو،یپ •

 فونیباسون، ساکس نت،یفلوت، ابوا، کالر •

 ترومپت، ترومبون، توبا ،یورن فرانسوه •

 تاریرکاشن، چنگ، گپ •

 سل، کنترباس ولنیو وال،یو ولن،یو •

اگر پیانو، کالویکورد یا ارگ می خوانید، در سایر سازهای کیبورد مانند فورته پیانو و ارگ نی نیز  *

 ت.درس خواهید گرف

 هلند کیکالس یقیموس لیتحص

اما ما  است.Zwolle شما بخش بسیار مهمی از دوره موسیقی کالسیک در هنریهای توسعه مهارت

دست کم به اندازه توانایی نواختن، آهنگسازی یا اجرای شایسته،  .هنر را وسیله می بینیم نه هدف

یافتن پاسخ برای سواالتی مانند: شما که هستید، چه چیزی شما را خاص می کند، چرا کاری را که 

برای انجام می دهید، برای چه کسی انجام می دهید و چگونه می توانید استفاده کنید مهم است. 

 ،کالس های فردی نیز برگزار می شود س های گروهی در رشته شماعالوه بر کال ،ایجاد درآمد

بنابراین تمرکز زیادی بر مشاوره شغلی و مربیگری تحصیلی، شناخت واقعیت رشته حرفه ای و ایجاد 

 Art در طول دوره لیسانس موسیقی کالسیک در آکادمی موسیقی. نگرش کارآفرینی وجود دارد

EZ خود تبدیل خواهید شد که می تواند به روش خود در جامعه ، به یک نوازنده با صدای خاص



 

 

شرایط پذیرش  دهد.رشته را ارائه می  25این دوره عملی و آینده نگر است و  .تغییر ایجاد کند

 لیسانس در موسیقی کالسیک عبارت اند از:

VWO ،HAVO ،MBO  یا معادل بین المللی )به ارزیابی اعتبار بین المللی مراجعه  (،4)سطح

کالس های تئوری به دو زبان انگلیسی و هلندی  .الزامات زبان برای این دوره اعمال می شود .کنید(

شما باید یک آزمون ورودی  .اکثر کالس های دیگر به زبان انگلیسی تدریس می شوند .ارائه می شود

درک لیسانس در موسیقی کالسیک یک آمادگی عالی برای دوره م .بگذاریدرا با موفقیت پشت سر 

خواهید مدرک درجه یک تدریس را اگر می .دو ساله کارشناسی ارشد در موسیقی کالسیک است

 Tailor-Made توانید دوره پاره وقت و هلندی زبان انگلیسیدر آموزش معمولی کسب کنید، می

BA Music in Education س از اتمام مدرک لیسانس در موسیقی کالسیک درپ .را بگذرانید 

Zwolle شما نه تنها دارای یک پایه هنری عالی هستید، بلکه دقیقا می دانید با ویژگی های خود ،

و یک  شما همچنین تجربیات عملی زیادی کسب کرده اید .چه نقشی را در جامعه ایفا می کنید

  .با این کار شما جایگاه خود را در زمینه فرهنگی )موسیقی( پیدا خواهید کرد .شبکه ایجاد کرده اید

 جاز هلند یقیموس لیتحص

بنابراین  .از متقاضیان برنامه های هنرستان انتظار می رود که با مواد و مهارت های خاصی آشنا باشند

فروردین و اردیبهشت ماه هر سال برگزار می شود، کلیه متقاضیان باید در آزمون ورودی که در 

هر  .این آزمون شامل دو بخش تست تئوری و شنیداری و تست استماع می باشد .شرکت کنند

نتایج به احتمال زیاد  .دقیقه طول می کشد و هر دو در یک روز اتفاق می افتند 30قسمت تقریباً 

برای  .به جای انجام تست وجود دارد DVD ارسال در موارد خاص، امکان .در همان روز ارائه می شود

 .را بررسی کنید MIEموسسه اطالعات بیشتر در مورد شرایط پذیرش و مراحل ثبت نام، وب سایت 

کشور پذیرفته  150دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در بیش از  10000از  توسط بیش زمون تافلآ

ارغ التحصیالن برای نوازندگان حرفه ای آموزش می بینند و برای حرفه موسیقی مجهز ف .می شود

شما می دانید که چگونه  .شده اند و در گروه های مختلف و در تمام سبک های جاز اجرا می کنند

سازی  شما قادر خواهید بود برای انواع گروه ها و ارکسترها آهنگ .خود و گروه خود را تبلیغ کنید

اکثر فارغ  .می توانید به دیگران در آموزشگاه موسیقی یا خصوصی آموزش دهید .تنظیم کنیدو 



 

 

التحصیالن خوداشتغال هستند و »شغل های نمونه کار« را دنبال می کنند که عملکرد را با تدریس 

 می کند. ترکیب

 در هلند یقیرشته موس یاپال ازیمورد ن مدارک

تحصیلی به کشور هلند در هر مقطع و رشته ای شامل دو مرحله است. به طور کلی پروسه مهاجرت 

پذیرش را دریافت می کند،  به دانشگاهاول پذیرش است که متقاضی با ارائه دادن مدارکی  مرحله

. در مرحله اول متقاضی باید با ارائه مدارک از دانشگاه پذیرش را دریافت مرحله دوم گرفتن ویزا است

 م باید از سفارت کشور هلند پذیرش را دریافت کند.کند و در مرحله دو

 مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش کارشناسی:

 عنوان کارشناسیپذیرش مدارک مورد نیاز برای 

 نمره زبان 6

 معدل به باال 14

 اجازه کار دانشجویی دارند؟ خیر

 طول دوره 4

 مدارک جهت پذیرش ساله و آیلتس 12دیپلم 

 :در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل موسیقی در هلند مورد نیاز برای دریافت پذیرشمدارک 

 عنوان مدارک مورد نیاز برای پذیرش کارشناسی ارشد

 نمره زبان 6.5

 معدل به باال 14

 طول دوره سال 2الی  1.5

 انگیزه نامه می خواهد

 مدارک تحصیلی ساله و مدرک لیسانس و آیلتس 12دیپلم 

 اجاره کار دانشجویی وجود دارد؟ خیر

 



 

 

 در هلند یقیدر رشته موس لیتحص نهیهز

دانشجویان است، چرا که دانشگاه های کشور  برای صرفهکشور هلند از لحاظ هزینه ها کشوری به 

هلند از لحاظ هزینه کم تر از دانشگاه های دیگر کشور های اروپایی است. زمانی متقاضی برای بار 

برای سال اول نصف هزینه  می کند موسیقی اقدام برای دریافت لیسانس یرستانبداول بعد از مقطع 

 هزینه را پرداخت می کنند.های بعد تمام  الساز را پرداخت می کنند و 

 عنوان به یورو ی لیسانسهزینه ها

 دانشجویان اتحادیه اروپا 1100

 دانشجویان غیر اتحادیه اروپا 8000

 هزینه های تحصیل موسیقی در مقطع کارشناسی ارشد هلند:

 عنوان هزینه های کارشناسی ارشد به یورو

 دانشجویان اتحادیه اروپا 1250

 دانشجویان غیر اتحادیه اروپا 9500-11000

 هزینه های تحصیل موسیقی در مقطع دکتری هلند:

 عنوان هزینه های دکتری به یورو

 دانشجویان اتحادیه اروپا 1350

 دانشجویان غیر اتحادیه اروپا 11000-13000

 

 در هلند یقیموس لیتحص نهیمتداول در زم سواالت

مقطع کارشناسی ارشد موسیقی چیست؟ برای مقطع کارشناسی ارشد مدرک زبان الزم برای ✔

 الزم است. 6.5موسیقی آیلتس 

هلند کشوری است که گپ  آیا سن و گپ تحصیلی برای دانشگاه ها مهم است؟ تا حدودی خیر،✔

 تحصیلی و سن در برخی از موارد مهم نمی باشد.



 

 

غیر از اتحادیه اروپا یکسان است؟ خیر، اتحادیه اروپا و دانشجویان  ویانجدانشآیا هزینه برای ✔

هزینه های دوره های مختلف برای دانشجویان اتحادیه اروپا و دانشجویان غیر از اتحادیه اروپا کامال 

 متفاوت است.

 پلمیدساله نیز نیاز است؟ بله، عالوه بر  12آیا برای ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد دیپلم ✔

 نیز نیاز است. 7یا  6.5 لتسیو آ سانسیمدرک ل ،ساله 12

 یانیپا سخن

با توجه به طیف وسیعی از رشته های تحصیلی که در دانشگاه های هلند ارائه می گردد و همچنین 

امکان تحصیل ارزان در این کشور دانشجویان زیادی برای تحصیل به کشور هلند مهاجرت می 

 رشیذپ، هلند تحصیل موسیقی درمقاله اطالعات الزم در خصوص  نیا قیاز طر میدواریام. نمایند

دانشگاه و  تحصیل موسیقی در هلند، دروس مربوطه و جاز کیکالس یقی، موسدر هلند یقیدوره موس

ماه در  12ماه تا  3پس از فارغ التحصیلی اجازه ماندن از  .دینموده باش افتیرا در در هلند موسیقی

 نهیدر زم یدر خصوص داشتن هر سوال .کاریابی و کسب اقامت هلند وجود داردبه منظور  این کشور

 رشیو الزامات اخذ پذ طیشرا یو به صورت کل یلیتحص یها هیها، بورس نهیهز ،یلیتحص یرشته ها

 دییتماس حاصل نما MIEموسسه  کارشناسانبا  دیتوان یهلند م های موسیقیاز دانشگاه  یلیتحص

دانشگاه  نیسواالت خود را در خصوص ا دیتوان یم زین دگاهی. در قسمت ددیاخذ کن گانیو مشاوره را

 .دییورود به آن را مطرح فرما یو چگونگ

 


