
 

 

 

 دانشگاه آمستردام

 مقدمه

کشور هنلد از جمله کشور های خوب اروپایی است که برای زندگی یکی از بهترین و زیبا ترین کشور 

های دنیا شناخته می گردد. دانشگاه های هلند عالوه بر سیستم آموزشی قوی و جذاب، نسبت به 

صرفه تر هستند. با توجه به اینکه کشور هلند از سیستم سایر دانشگاه های اتحادیه اروپا، مقرون به 

همچنین شرایط کاریابی بعد از فارغ التحصیلی در این کشور  آموزشی مطلوبی برخوردار است و

مناسب است دانشجویان زیادی تحصیل در هلند را برای کسب دانش و گزینه مهاجرت انتخاب می 

 جهان قرار دارد. 55 تبهردر انشگاه های هلند است، که دانشگاه آمستردام یکی از بهترین دنمایند. 

اطالعاتی که در این مقاله مورد بررسی و صحبت قرار می گیرد با مشورت وکالی محلی کشور هلند 

به مفهوم کشور هلند و دانشگاه آمستردام جمع آوری شده است و و تحقیق در سایت های رسمی 

سوال یا ابهامی  دانشگاه آمستردامچنانچه در زمینه  ارائه خدمات در این خصوص نمی باشد.

 مشورت نمایید و مشاوره رایگان اخذ کنید. MIEمی توانید با کارشناسان موسسه  داشتید

   آمستردام دانشگاه یمعرف ➢

 آمستردام در دانشگاه لیتحص طیشرا ➢

 آمستردام دانشگاه نگیرنک ➢

 آمستردام دانشگاه یها هیبورس ستیل ➢

 آمستردام دانشگاه یها دانشکده ➢

  آمستردام دانشگاه یلیتحص یها رشته ➢

  آمستردام در دانشگاه لیتحص نهیهز ➢

 آمستردام مهم دانشگاه یها خیو تار یاپال نیددال ➢

 آمستردام در دانشگاه لیتحص یبرا ازیزبان مورد ن مدرک ➢

 آمستردام در دانشگاه ییدانشجو خوابگاه ➢



 

 

 آمستردام در دانشگاه یو رفاه یورزش امکانات ➢

 آمستردام از دانشگاه رشیاخذ پذ ازیمورد ن مدارک ➢

 آمستردام در دانشگاه لیتحص یایمزا ➢

 آمستردام در دانشگاه لیمتداول در رابطه با تحص سواالت ➢

 یانیپا سخن ➢

   آمستردام دانشگاه یمعرف

دانشگاه آمستردام از آن دسته  از رنکینگ باالیی برخوردار هستند. برخی از دانشگاه های کشور هلند

جهان را به خود اختصاص داده است. دانشگاهی  55دانشگاه های برتر کشور هلند است که رتبه 

منحصر به فرد با دانشکده هایی همچون علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم پزشکی و ... است. 

وقعیت و دسترسی عالی و همه یک پردیس را تشکیل می دهند که مدانشکده های دانشگاه هلند 

کارمند در این دانشگاه مشغول به  3900برنامه دارد و  146دانشگاه آمستردام  بین المللی را دارد.

در جدول این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد،  کار هستند.

 دانشگاه آمستردام می پردازیم:زیر به بررسی تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در 

 تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلی

 18313 کارشناسی

 11485 کارشناسی ارشد

 457 دکترا

 

 آمستردام در دانشگاه لیتحص طیشرا

جهان را دارد و یکی از دانشگاه های خوب هلند  55همان طور که گفته شد دانشگاه آمستردام رتبه 

رشته تحصیلی بین المللی و دوره های زبان انگلیسی  100دانشگاه شاید بیش از نیز است، که در این 

متقاضی برای تحصیل در این دانشگاه باید یکسری ویژگی ها را داشته باشد،  و اینکه برگزار می شود

و برآورده کردن خواسته های دانشگاه، داشتن مدرک  مانند داشتن معدل یا رزومه تحصیلی عالی



 

 

زبان آیلتس که برای هر مقطع متفاوت است و موارد دیگر. در برخی از موارد اگر متقاضی شرایط 

 قبل از وارد شدن به مقطع لیسانس از سمت این دانشگاه حمایت می شود.خاصی داشته باشد 

 آمستردام دانشگاه نگیرنک

نشگاه ها بر اساس کیفیت آموزشی که در اختیار دانشجویان قرار می دهد، یا معموال رتبه بندی دا

بر اساس تحقیقات مختلفی که در آن دانشگاه انجام گرفته است و یا بر اساس امکان کاریابی 

دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و... مورد بررسی قرار گرفته می شود و جایگاه هر کدام در رتبه 

می گردد. دانشگاه های کشور هلند در دنیا از رنکینگ باالیی برخوردار هستند،  بندی جهانی مشخص

دانشگاه آمستردام یکی از بهترین و با کیفیت ترین دانشگاه های دنیا است که در این بخش به 

 می پردازیم.جهان در تا کشور هلند بررسی رنکینگ این دانشگاه از 

 رتبه (UVAرتبه بندی جهانی ) 

 40 بهترین دانشگاه های جهانی

رتبه بندی دانشگاه های جهانی 

(QS) 
55 

رته بندی دانشگاه های جهانی 

 تایمز
66 

رتبه بندی علمی دانشگاه های 

 جهان
101-150 

 82 رتبه بندی لیدن

 

 

 



 

 

 آمستردام دانشگاه یها هیبورس ستیل

دانشگاه های دیگر در سطح جهان بورسیه را به دانشجویانی  دانشگاه آمستردام نیز مانند یکسری از

می دهند. دانشگاه آمستردام تعداد کمی بورسیه تحصیلی برای دانشجویان با استعداد های خاص و 

اختصاص داده است، با این بورسیه تحصیلی دانشگاه آمستردام تالش می کند  غیر از اتحادیه اروپا

در ادامه مطالب به . نهایت حمایت را کنداین دانشجویان ه های که از دانشجویان مستعد و پروژ

 بررسی یکسری از بورسیه های دانشگاه آمستردام می پردازیم.

 :  (AMSبورسیه شایستگی دانشگاه آمستردام )

است.  یالملل نیدرس ب یدانش آموزان جهان به کالس ها نیجذب باهوش تر این بورسیه هدف

آمستردام  یستگیشا هیبورس یتوانند برا یاروپا، م هیاتحاد ریغ تیبرجسته با مل انیدانشجو ن،یبنابرا

( است. وروی 19000در سال )در مجموع  وروی 7000 یلیتحص هیبورس نیدرخواست دهند. ارزش ا

سال تحصیلی گذشه دانشگاه آمستردام یک  در دسترس است. یلیتحص هیبورس یکم دهر سال تعدا

مهلت برای ثبت نام در بورسیه شایستگی آخرین  .ن در نظر گرفته بودگوبورسیه برای برنامه های گونا

در نظر گرفته شوید، باید معیار های کلی  AMSبرای اینکه برای ژانویه است.  15دانشگاه آمستردام 

 زیر را داشته باشید:

 تابعیت غیر اتحادیه اروپادارا بودن  •

 معدل و نتایج تحصیلی  عالی داشته باشید •

 آکادمیک 7دارا بودن آیلتس حداقل  •

 اثبات نیاز مالی  •

 و .... •

جهان به کالس جویان دانش نیجذب باهوش تردانشگاه سعی می کند که با در مقطع فوق لیسانس 

 هیاتحاد ریغ تیبا مل انی. دانشجوبا دادن بورسیه تحصیلی به آنها کمک کند یالملل نیدرس ب یها

است برابر  یلیآمستردام درخواست دهند. ارزش بورس تحص یستگیشا هیبورس یتوانند برا یاروپا م

( است. هر سال تعداد دیسال، بدون تمد 1طول مدت برنامه ) یبرا یاضاف نهیکمک هز وروی 5000با 



 

 

 هیبورس 12گذشته  یلیسال تحص دانشگاه آمستردام در در دسترس است. یلیتحص هیبورس یمحدود

 کرد.اعطا را به دانشجویان 

 مآمستردا دانشگاه یها دانشکده

به طور  دارد.از بهترین دانشگاه های هلند است که دانشکده های متفاوتی را دانشگاه آمستردام یکی 

بین  است که سه سالهتحصیل تدریس می شود، یک  دانشگاه آمستردامکه در  یرشته حقوقمثال 

برای نیازی به دانش زبان هلندی  می باشد و این دوره ها رشته های سیاست، روانشناسی و اقتصاد

در مطالب زیر  و کلیه برنامه ها به زبان انگلیسی تدریس می شود.ندارد ده تحصیل در این دانشک

 یک سری از این دانشکده ها این دانشگاه را معرفی کرده ایم:

 (ACTA) مرکز آکادمیک دندانپزشکی آمستردام •

 (BETA) دانشکده علوم •

 (FBMS) دانشکده علوم رفتاری و حرکتی •

 (HUM) دانشکده علوم انسانی •

 (MED) دانشکده پزشکی •

 (LAW) دانشکده حقوق •

 (FSS) ه علوم اجتماعیدانشکد •

 (FRT) دانشکده دین و الهیات •

 (SBE) اقتصاددانشکده تجارت و  •

  آمستردام دانشگاه یلیتحص یها رشته

ای خوب هلند هجهان را دارد و یکی از دانشگاه  55همان طور که گفته شد دانشگاه آمستردام رتبه 

انگلیسی ای زبان دوره ه و تحصیلی بین المللی رشته 100که در این دانشگاه شاید بیش از نیز است، 

و در نظر داشته باشید که در دانشگاه آمستردام رشته ها هم به زبان انگلیسی و هم  شودبرگزار می 

 رشته هایی مانند: به زبان هلندی تدریس می شوند.

  

https://acta.nl/en
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-science
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-behavioural-and-movement-sciences
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-humanities
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-medicine
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-law
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-social-sciences
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-social-sciences
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-social-sciences
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-religion-and-theology
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/school-of-business-and-economics
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/school-of-business-and-economics
https://vu.nl/en/about-vu/faculties/school-of-business-and-economics


 

 

رشته های تحصیلی در دانشگاه 

 آمستردام

 علوم انسانی

 علوم 

 هنر و علوم هنر

 حقوق

 علوم اجتماعی

 اقتصاد و تجارت

 روان شناسی

 تربیت کودکرشد و 

 علوم اجتماعی

 سیاست و روانشناسی

 

  آمستردام در دانشگاه لیتحص نهیهز

 دانشگاه های کشور هلند از لحاظ هزینه نسبت به سایر کشور های اروپایی قیمت مناسب تری دارند.

هزینه تحصیل در هلند بسته به شهر و از دانشگاه هایی باکیفیت آموزشی قوی تشکیل شده است. 

هلند به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می شوند.  های دانشگاه ،و دانشگاه کامال متغیر است



 

 

ه خصوصی شما به بودجه بیشتری نیاز دارید، برای برخی از دانشگا دانشگاه برای تحصیل در هلند در

در جدول زیر به  .هزار یورو هزینه را در سال داشته  باشید 30های خصوصی می توانید انتظار 

 بررسی هزینه برخی از رشته های دانشگاه آمستردام می پردازیم: 

 به یورو هزینه ها مقاطع تحصیلی

 12540 لیسانس هوش مصنوعی

 16060 فوق لیسانس هوش مصنوعی

 12540 لیسانس زیست شناسی

 16070 فوق لیسانس زیست شناسی

 9750 لیسانس مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس مدیریت کسب و 

 کار
17750 

 15110 فوق لیسانس شیمی

 11000 لیساس علوم ارتباطات

 15115 فوق لیسانس علوم کامپیوتر

 22770 لیسانس دندان پزشکی

 25080 فوق لیسانس دندان پزشکی

 17780 کارآفرینیفوق لیسانس 

 9150 لیسانس حقوق 

 9130 لیسانس تاریخ

 16060 فوق لیسانس تاریخ

 



 

 

 آمستردام مهم دانشگاه یها خیو تار یاپال نیددال

هر دانشگاهی در قوانین خود زمان های خاصی را برای متقاضیان در نظر می گیرد که در خواست و 

به  مختلف در دانشگاه آمستردام قاطعرا به دانشگاه ایمیل کنند. برای اقدام در م خودشان مدارک

 متقاضی می 2022اکتبر سال از  رشته نیز بستگی دارد اما برخی یا بیشتر رشته ها را می توانید

است و آخرین مهلت درخواست تا  2022آخرین مهلت تا سپتامبر خود را اپالی کند و  تواند مدارک

 می باشد. 2022ژانویه  15

 آمستردام در دانشگاه لیتحص یبرا ازیزبان مورد ن مدرک

برای گرفتن پذیرش در دانشگاه آمستردام در بیشتر از رشته ها متقاضی باید مدرک زبان آیلتس و 

کرده تعیین باید با توجه به قوانین آن مقطع که دانشگاه  یا تافل را ارائه دهد. در هر مقطع متقاضی

و برای مقطع  92و تافل  6.5است مدرک زبان ارائه دهد. برای مقطع لیسانس متقاضی نیاز به آیلتس 

 دارند. 100و تافل   7فوق لیسانس نیاز به آیلتس 

 آمستردام در دانشگاه ییدانشجو خوابگاه

دانشگاه  نیا یول ستین یالملل نیب انیدانش جو یبرا ییخوابگاه دانشجو یدانشگاه آمستردام دارا

 یادیباشد و تعداد ز یدر شهر امستردام در ارتباط م ییاز ارائه دهندگان خوابگاه دانشجو یبا تعداد

 دیکه جد یانیدانشجو یبرا شتریخوابگاه ها ب نیرزرو نموده اند. ا یالملل نیب انیدانشجو یخوابگاه برا

در آمستردام  ییدانشجو یباشد. با توجه به محدود بودن خوابگاه ها یالورود هستند در دسترس م

و خوابگاه خود را رزرو کنند.  ندیقبل از ورود خود محل اقامت خود را مشخص نما یستیبا انیمتقاض

 یبر حسب امکانات وروی 850 یال وروی 300در آمستردام از مبلغ  ییخوابگاه دانشجو یها نهیهز زانیم

 ازیاست از مدارک مورد ن حیباشد. الزم به توض یم ریمتغ ردیگ یقرار م انیدانشجو اریکه در اخت

باشد. با توجه  ینامه رزرو خوابگاه م ایهلند داشتن اجاره نامه مسکن  یلیتحص یزایو افتیدر یبرا

 نیو ا ندیاز اول پرداخت نما ترم خود را ود نهیهز یستیبا انیبه محدود بودن خوابگاه ها دانشجو

 .ستیقابل بازگشت ن نهیهز



 

 

 آمستردام در دانشگاه یو رفاه یورزش امکانات

جالب  اریها بس سیپرد نیا یدر سرتاسر شهر آمستردام است. فضا سیچهار پرد یدانشگاه دارا نیا

 رینظ یب عتیرو به طب یعال یبا منظره ا یمیقد یها  در ساختمان ها سیپرد نیاز ا یاست. بعض

 شگاهیساخته شدند. در مقابل آزما بیو عج لیاص یبا معمار یمیقد ییآمستردام در ساختمان ها

  .در نظر گرفته شده است انیدانشجو یرفته  و به روز برا شیپ یبا فناور ییاه

 یو مراکز مطالعات کتابخانه

وجود دارد  یگریکتابخانه د نیهر، چنددر مرکز ش (UB) یدانشگاه مرکز یاز کتابخانه مرکز ریغ به

را  یاز نسخه خط یمجموعه بزرگ نیجلد و همچن ونیلیتوان گفت در مجموع حدود چهار م یکه م

 .داده است یدر خود جا

 و فرهنگ ورزش

دانشگاه  نیاست که ا یورزش یسرعت، واترپلو از جمله رشته ها تیبا کمان، بوکس، اسک یراندازیت

 ی.  مرکز ورزش دانشگاهدهدیم هیبزرگ ارا یسالن ورزشگاه نیخود در چند انیدانشجو یبرا

(USC) شرکت در ورزش  یبرا نیدهد. همچن یرا ارائه م یمتنوع یورزش یرشته ها انیبه دانشجو

 کی یدارا Universum یبهر برد. ساختمان اصل ییدانشجو یها فیتوان از تخف یبرده م منا یها

 .امکانات است ریاسکواش و سا نیزم ،یکوهنورد وارید کیبزرگ،  یسالن ورزش

 تیبا معلول لیتحص

 نیدارد که در ا ییتنوع دانشجو جادیبه ا یادیز لیاست که تما ییدانشگاه از جمله دانشگاه ها نیا

 ایو  یتوان ناها،  تیکرده است. افراد با معلول ریو دلپذ زیانگ جانیه یطیمح جادیراستا اقدام به ا

در  زانیعز نیا یابر یها و امکانات تیرا دارند از آن جهت که حما لیمزمن امکان تحص یها یماریب

  .نظر گرفته شده است

 یدنیو نوش غذا



 

 

و  ییمختلف مواد غذا یبا فروشگاه ها س،یدر قلب پرد یمحل مالقات مرکز کی یدارا سیپرد هر

  است.فراهم آورده  ییدانشجو یزندگ یرا برا یمناسب یمتنوع فضا یها یدنینوش

 ییدانشجو یها انجمن

 ییدانشجو یدر انجمن ها تیکند عضو یم رتریرا دلپذ ییدانشجو یکه زندگ یاز موضوعات یکی

 یکند.  آمستردام دارا یفراهم م انیدانشجو یرا برا یمتنوع یاست که امکان تجربه ها یمتفاوت

و  یورزش ،یهنر ،یعلم یها نهیدر زم ییدانشجو یپر رونق با انجمن ها ییجامعه دانشجو کی

 لیدانش آموزان وجود دارد که در کنار تحص یبرا یادیز یها تی. سازمان ها و فعالستا یفرهنگ

 شرکت کنند. زیبتوانند در آن ها ن

 آمستردام از دانشگاه رشیاخذ پذ ازیمورد ن مدارک

برای گرفتن برای ثبت نام در دانشگاه های جهان متقاضی باید یک سری مدارک را به دانشگاه 

چارچوب مستثنا نیست. متقاضی برای پذیرش پذیرش ارائه دهند، دانشگاه آمستردام هلند از این 

مدرک دیپلم  رائه پاسپورت، ارائه، اپرداخت هزینه دانشگاه ،کارشناسی یا گرفتن در دوره لیسانس

به باال  15معدل  ، معدلی که دانشگاه مشخص کرده، به طور مثالساله یا همان پیش دانشگاهی 12

اخذ پذیرش باید به دانشگاه ارائه دهد. متقاضی برای را  6.5یا  6حداقل و مدرک زبان، آیلتس باشد 

باید مدارکی ماننده ارائه مدرک ترجمه شده لیسانس،  یا کارشناسی ارشددر مقطع فوق لیسانس 

را به  7.5یا  7پرداخت هزینه های دانشگاه و ارائه مدرک زبان آیلتس با نمره معدل خوب لیسانس، 

صیل در مقطع دکتری متقاضی برای پذیرش حدانشگاه ارائه دهد تا پذیزش را دریافت کند. برای ت

ترجمه مدرک کارشناسی ارشد، رزومه عالی، ارائه مقاالت مختلف، مدارکی ماننده ارائه دانشگاه باید 

 ، را ارائه دهد.8یا  7.5پرداخت هزینه های دانشگاه در صورت نیاز و مدرک آیلتس 

 آمستردام در دانشگاه لیتحص یایمزا

متقاضیان زیادی دارد،  هلندبسیار زیاد است، دانشگاه های  هلنددانشگاه های  مزیت های تحصیل در

از کشورهای خوب اروپایی است و از لحاظ علمی و آموزشی در سطح باالیی قرار دارد.  هلندچرا که 

 نیز دارای رتبه باالیی است که تحصیل در این دانشگاه مزایای زیر را دارد:  آمستردامدانشگاه 



 

 

 کیفیت باالی تحصیل •

 موزشی معتبرسیستم آ •

 ارائه مدرک معتبر •

 زمان تحصیل کوتاه •

 اجازه کار در حین تحصیل •

 امکان باالی کاریابی بعد از فارغ التحصیلی  •

 

 آمستردام در دانشگاه لیمتداول در رابطه با تحص سواالت

 برای مقطع لیسانس چه آیلتسی الزم است؟ ✔

 نیاز است. 92و تافل  6برای لیسانس آیلتس 

 میتوان برای لیسانس یا فوق لیسانس اقدام کرد؟از چه سنی ✔

 سالگی وقت اقدام است. 38تا سن 

 مبلغ پرداختی برای خوابگاه چقدر است؟✔

 یورو می باشد. 900تا  350 

 در رشته حقوق نیز فعالیت دارد؟آیا دانشگاه آمستردام ✔

 اول را می زند.بله این دانشگاه در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در رشته حقوق حرف  

 یانیپا سخن

ها و  نهیاز دانشگاه آمستردام و هز رشیاخذ پذ یو مدارک الزم برا طیدانشگاه آمستردام هلند، شرا

 طیقرار گرفت. با توجه شرا یمورد بررس یمقاله علم نیدانشگاه در ا نیا یلیتحص یها هیبورس

 اختهشن انیمقاصد دانشجو نیاز مهم تر یکیکشور همواره هلند به عنوان  نیکار در ا یمناسب برا



 

 

 نیگردد به هم یکشور شناخته م نیدانشگاه ا نیگردد. دانشگاه آمستردام هلند به عنوان برتر یم

در  رشیپذ طیباال، شرا یدانشگاه گردند. با توجه به تقاضا نیدارند وارد ا لیتما یادیافراد ز لیدل

از  یاریبس یبرا هدانشگا نیدر ا لیتحص یها نهیباشد. هز یم یرقابت انیدانشجو یدانشگاه برا نیا

توانند در رشته  یم انیباشد. دانشجو یدر سال م ورویهزار  17 یال 14 نیانگیرشته ها به صورت م

 پوتریعلوم کام ،یمهندس ،یدندانپزشک ،یپزشک ،یمیو اقتصاد، ش تیریمانند حقوق، مد یمختلف یها

الزم در خصوص دانشگاه  العاتمقاله اط نیا قیاز طر میدواری. امندینما لیدانشگاه تحص نیو... در ا

 ،یلیتحص یرشته ها نهیدر زم ی. در خصوص داشتن هر سوالدینموده باش افتیآمستردام هلند را در

از دانشگاه  یلیتحص رشیو الزامات اخذ پذ طیشرا یو به صورت کل یلیتحص یها هیها، بورس نهیهز

اخذ  گانیو مشاوره را دیینماتماس حاصل  MIEبا کارشناسان موسسه  دیتوان یآمستردام هلند م

ورود به  یدانشگاه و چگونگ نیسواالت خود را در خصوص ا دیتوان یم زین دگاهی. در قسمت ددیکن

 .دییآن را مطرح فرما


