
 

 

 مقدمه ای بر دانشگاه رادبود هلند

کشور هلند به دالیل زیادی از جمله پایین بودن نرخ بیکاری، داشتن دانشگاه های معتبر، کیفیت 

باالی زندگی، سیستم آموزشی قوی و امکان تحصیل به زبان انگلیسی همیشه یکی از گزینه هایی 

اجرت است که توسط کسانی که عالقه به مهاجرت به اروپا دارند، انتخاب می شود. یکی از راه های مه

به کشور هلند و اخذ اقامت این کشور، تحصیل می باشد که در این مقاله ما تصمیم داریم به بررسی 

شرایط تحصیل در یکی از دانشگاه های این کشور، دانشگاه رادبود، بپردازیم. چه شرایطی جهت ادامه 

دارد؟ هزینه تحصیل در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه رادبود هلند وجود 

ای که دانشجویان جهت تحصیل در دانشگاه رادبود باید بپردازند، چقدر است؟ مدارک مورد نیاز 

جهت اخذ پذیرش از این دانشگاه و همینطور ویزای تحصیلی کشور هلند را نام ببرید؟ امید است 

برای مهاجرت  شما عزیزانی که کشور هلند و روش تحصیلی را به ترتیب به عنوان مقصد و مسیر خود

در نظر گرفته اید، با خواندن این مقاله که پس از مشورت کردن با وکالی محلی کشور هلند و تحقیق 

شده است، اطالعات جامعی در این خصوص کسب  ینوتدکردن در سایت های رسمی این کشور 

دمات به شما کرده باشید. الزم به ذکر است که ارائه مقاله در این زمینه به معنای ارائه کردن خ

 MIEموسسه متقاضیان مهاجرت به هلند نمی باشد و شما عزیزان باید جهت اطالع یافتن از خدمات 

با شعب مختلف در سراسر دنیا تماس تلفنی بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه برای 

 نید.اخذ ویزای تحصیلی هلند استفاده ک

 معرفی دانشگاه رادبود هلند •

https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/


 

 

 شرایط تحصیل در دانشگاه رادبود هلند •

 رنکینگ دانشگاه رادبود هلند •

 لیست بورسیه های دانشگاه رادبود هلند •

 دانشکده های دانشگاه رادبود هلند •

 رشته های تحصیلی دانشگاه رادبود هلند •

 هزینه تحصیل در دانشگاه رادبود هلند  •

 ددالین اپالی و تاریخ های مهم دانشگاه رادبود هلند •

 مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه رادبود هلند •

 خوابگاه دانشجویی در دانشگاه رادبود هلند •

 امکانات ورزشی و رفاهی در دانشگاه رادبود هلند •

 شگاه رادبود هلندمدارک مورد نیاز اخذ پذیرش از دان •

 مزایای تحصیل در دانشگاه رادبود هلند •

 سواالت متداول در رابطه با تحصیل در دانشگاه رادبود هلند •

 سخن پایانی •

 معرفی دانشگاه رادبود هلند

. می شودگفته  RUنوشته و به اختصار  Radboud Universityدانشگاه رادبود هلند به التین 

؛  دارد قرار، در شهر نایمخن حسوب می شودماین دانشگاه که جزء دانشگاه های دولتی کشور هلند 



 

 

است  1656. سال تاسیس این دانشگاه استشهر نایمخن در استان گلدرلند نزدیک به کشور آلمان 

فلسفه که در ابتدا به عنوان موسسه آموزشی علمی و با هدف تدریس دروسی مثل پزشکی، حقوق، 

این دانشگاه تمامی فعالیت های خود را متوقف  1923تا سال  1679از سال   و تکنولوژِی افتتاح شد.

دانشگاه رادبود فعالیت خود را به صورت متفاوت  1923کرد و به صورت کامل تعطیل شد. در سال 

شی متمرکز تری نسبت به گذشته شروع کرد و حوزه کاری خود را بر تحقیقات و کارهای علمی پژوه

هزار نفر  23کرد. طبق جدیدترین آمار، تعداد دانشجوهای در حال تحصیل در این دانشگاه تقریباً 

درصد  15می باشد. دانشجوهای بین المللی که در دانشگاه رادبود در حال تحصیل هستند، حدوداً 

 از کل دانشجویان را شامل می شوند.

 شرایط تحصیل در دانشگاه رادبود هلند

گاه رادبود هلند رشته های مختلف تحصیلی را در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری دانش

برای تحصیل دانشجویان اتحادیه اروپا و دانشجویان بین المللی تعیین کرده است. طبق جدیدترین 

آمار، در حال حاضر تعداد دانشجویان در حال تحصیل در مقطع لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب 

نفر می باشد. البته این دانشگاه دوره پری مستر هم برای کسانی که دارای مدرک  8.000و  14.000

زبان مورد نظر برای تحصیل در مقطع مستر یا فوق لیسانس نیستند، در نظر گرفته است. دانشجویانی 

زبان که دانشگاه رادبود را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کرده اند، می توانند به زبان هلندی و 

انگلیسی در رشته مورد عالقه خود تحصیل کنند. از شرایط تحصیل در دانشگاه رادبود می توان به 

داشتن مدرک تحصیلی معتبر و همینطور مدرک زبان هلندی یا مدرک زبان انگلیسی اشاره کرد. در 



 

 

را  صورتی که شما دارای مدرک فوق لیسانس معتبر هستید و عالقه دارید تحصیالت تکمیلی خود

در مقطع دکتری در دانشگاه رادبود بگذرانید، باید رزومه علمی قوی داشته باشید و مهم تر از آن 

 سوپروایزر یا استاد راهنما از این دانشگاه پیدا کنید. 

 رنکینگ دانشگاه رادبود هلند

 یکی از فاکتورهایی که برای کسانی که قصد مهاجرت از طریق تحصیل به کشور هلند را دارند و

دانشگاه رادبود را به عنوان مقصد خود برای ادامه تحصیل انتخاب کردند، حائز اهمیت می باشد، 

رنکینگ دانشگاه و میزان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی آن می باشد. طبق جدیدترین آماری که 

های  در مورد رتبه بندی دانشگاه ها اعالم شده است، دانشگاه رادبود هلند در میان تمام دانشگاه

کشور هلند، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. اگر بخواهیم رنک دانشگاه رادبود کشور هلند 

 245را با بقیه کشورهای جهان مقایسه کنیم، این دانشگاه جزء هزار دانشگاه برتر دنیا است و رتبه 

 را در کل جهان دارد.

 لیست بورسیه های دانشگاه رادبود هلند

رادبود هلند در صورتی که دانشجویان زبان هلندی را به عنوان زبان تحصیل  تحصیل در دانشگاه

خود انتخاب کنند، رایگان می باشد. اما چنانچه شما قصد تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه 

رادبود را در مقاطع مختلف تحصیلی از لیسانس گرفته تا دکترا داشته باشید، باید بابت تحصیل خود 

کنید. سوالی که برای برخی از متقاضیان مهاجرت از طریق تحصیل در دانشگاه رادبود  هزینه پرداخت

به کشور هلند پیش می آید، این است که آیا امکان گرفتن بورسیه یا کمک هزینه برای تحصیل در 



 

 

این دانشگاه وجود دارد. دانشگاه رادبود بورسیه های تحصیلی مختلفی برای دانشجویان بین المللی 

 ظر گرفته است که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :در ن

بورسیه تشویقی رادبود : این نوع بورسیه تمام هزینه های تحصیل و زندگی شخص واجد  •

 شرایط را شامل می شود.

نامیده می شود، به دانشجویان  HSبرنامه بورسیه تحصیلی هلند : این برنامه که به اختصار  •

ه تمایل به تحصیل در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه رادبود هلند دارند، تعلق می ایرانی ک

 گیرد.

برنامه مخصوص مرکز پزشکی دانشگاه رادبود : این برنامه مخصوص دانشجویان مقطع فوق  •

 لیسانس در رشته های زیست و مکانیسم مولکولی می باشد. 

مختص دانشجویان در حال تحصیل در  بورسیه تحصیلی دانشگاه فلسفه : این برنامه که فقط •

مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه می باشد، به کسانی که بر کارهای تحقیقاتی فعالیت می 

 برای سال اول اعطا می کند. 10.000کنند 

 دانشکده های دانشگاه رادبود هلند

چه دانشکده  سوالی که برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه رادبود هلند پیش می آید، این است که

دانشکده مختلف تشکیل شده است که  7هایی در این دانشگاه هلند وجود دارد. دانشگاه رادبود از 

در هر دانشکده رشته های مرتبط و خاصی ارائه می شوند. در زیر لیست دانشکده های دانشگاه 

 رادبود کشور هلند را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم :



 

 

 پزشکیدانشکده  .1

 دانشکده حقوق .2

 دانشکده هنر .3

 دانشکده مدیریت .4

 دانشکده علوم .5

 دانشکده علوم اجتماعی .6

 دانشکده فلسفه .7

 رشته های تحصیلی دانشگاه رادبود هلند

مسلماً برای کسانی که دانشگاه رادبود هلند را به عنوان مقصد تحصیلی انتخاب کرده اند، بحث 

این دانشگاه بسیار حائز اهمیت است. رشته های تحصیلی مربوط به رشته های تحصیلی ارائه شده در 

برنامه هستند که در زیر آن ها را نام  14که در مقطع لیسانس در دانشگاه رادبود ارائه می شوند، 

 برده ایم :

 هنر و فرهنگ •

 تاریخ مقایسه ای اروپا •

 هوش مصنوعی •

 روانشناسی •

 مدیریت کسب و کار •



 

 

 اقتصاد •

 فلسفه و سیاست •

 شیمی •

 بیولوژی •

 علوم محاسباتی •

 زیست •

 مطالعات آمریکا •

 زبان و فرهنگ انگلیسی •

 ارتباطات تجاری بین المللی •

تنوع رشته های تحصیلی که در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه رادبود ارائه می شوند، بسیار زیاد 

المللی در رشته مختلف در این مقطع تحصیلی برای دانشجویان بین  219می باشد ؛ به گونه ای که 

 نظر گرفته شده است که در زیر مهم ترین آن ها را نام برده ایم :

 مطالعات توسعه و انسان شناسی •

 هوش مصنوعی •

 علوم رفتاری •

 هنر و فرهنگ •

 بیولوژی •



 

 

 علوم زیست پزشکی •

 مدیریت کسب و کار •

 علوم اعصاب شناختی •

 علوم محاسباتی •

 اقتصاد •

 محیط زیست و مطالعات جامعه •

 تاریخ •

 جغرافیای انسانی •

 علوم اطالعات •

 ریاضی •

 زیست •

 علوم مولکولی •

 فیزیک •

 فلسفه •

 علوم سیاسی •

 روانشناسی •

 جامعه شناسی •



 

 

 هزینه تحصیل در دانشگاه رادبود هلند 

از مسائل مهم دیگر برای عالقه مندان به تحصیل در دانشگاه رادبود هلند، بحث شهریه دانشگاه و 

تحصیل خود موظف به پرداخت آن هستند. به صورت کلی در صورتی هزینه ای است که افراد بابت 

که شما به زبان هلندی در در این دانشگاه تحصیل کنید و زبان هلندی را به عنوان زبان تحصیل 

خود انتخاب کنید، هزینه ای بابت تحصیل خود پرداخت نخواهید کرد. اما تحصیل به زبان انگلیسی 

عنی افرادی که از کشورهای غیر از اتحادیه اروپا جهت تحصیل به برای دانشجویان بین المللی ی

دانشگاه رادبود می آیند، شامل هزینه می باشد. در جدول زیر شهریه دانشگاه رادبود هلند را برای 

 دانشجویان بین المللی در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه کرده ایم.

 )یورو( شهریه ساالنه مقطع تحصیلی

 15.000الی  11.500 لیسانس

 22.000الی  16.000 فوق لیسانس

 

 ددالین اپالی و تاریخ های مهم دانشگاه رادبود هلند

موضوع دیگری که برای عالقه مندان به اخذ ویزای تحصیلی هلند و تحصیل در دانشگاه رادبود هلند 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ددالین اپالی و درخواست پذیرش در دانشگاه رادبود می باشد که 

برای ژانویه ددالین اپالی در مقطع کارشناسی  15در این قسمت به بررسی آن خواهیم پرداخت. 

برخی رشته ها مثل روانشناسی، هوش مصنوعی و بیولوژی است. در حالی که آخرین مهلت اپالی 



 

 

برای تحصیل در سایر رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی یکم آپریل می باشد. مقطع فوق 

لیسانس در دانشگاه رادبود شامل دو ترم تحصیلی می شود و دانشجویان جهت تحصیل در رشته 

خود می توانند برای ترم سپتامبر و ترم فوریه اقدام نمایند. کسانی که عالقه دارند تحصیالت  مورد نظر

آپریل  1خود را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه رادبود برای ترم سپتامبر شروع کنند، تا تاریخ 

افرادی که فرصت دارند که تمامی مدارک خود را جهت پذیرش به دانشگاه ارسال کنند. آن دسته از 

 1ترم فوریه را جهت شروع سال تحصیلی خود در مقطع فوق لیسانس انتخاب کرده اند، تا تاریخ 

 نوامبر زمان دارند برای اپالی درخواست دهند.

 مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در دانشگاه رادبود هلند

انگلیسی و هم به زبان  همانطور که در قسمت های قبلی توضیح داده شد، امکان تحصیل هم به زبان

هلندی در دانشگاه رادبود وجود دارد. در صورتی که شما تمایل دارید به زبان هلندی در مقطع 

ارائه  b1لیسانس در دانشگاه رادبود هلند درس بخوانید، باید حداقل مدرک زبان هلندی در سطح 

حصیل کنید، ملزم به ارائه دهید. چنانچه شما ترجیح می دهید به زبان انگلیسی در این دانشگاه ت

هستید. متقاضیان تحصیل در مقطع  6یا مدرک تافل معادل آیلتس  6مدرک آیلتس با حداقل نمره 

زبان  b2فوق لیسانس جهت تحصیل به زبان هلندی در دانشگاه رادبود موظف هستند حداقل نمره 

را برای  6.5ید مدرک آیلتس هلندی را ارائه کنند. در صورت تمایل به زبان انگلیسی، دانشجویان با

اخذ پذیرش از دانشگاه داشته باشند. برای تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه رادبود، داشتن 

مدرک زبان اجباری است ؛ به گونه ای که اگر شما متقاضی تحصیل به زبان هلندی در این دانشگاه 



 

 

قصد دارید تحصیالت خود را در هلندی را باید ارائه کنید. اما اگر شما  c1هستید، حداقل مدرک 

 داشته باشید.  7دانشگاه رادبود هلند به زبان انگلیسی بگذرانید، باید حداقل مدرک آیلتس 

 خوابگاه دانشجویی در دانشگاه رادبود هلند

یکی دیگر از سواالتی که برای متقاضیان تحصیل در دانشگاه رادبود هلند مطرح می شود، بحث 

ی باشد. آیا دانشگاه رادبود دارای خوابگاه جهت اسکان دانشجویان می باشد؟ خوابگاه و محل اسکان م

بله، دانشگاه رادبود خوابگاه ها با امکانات مختلفی برای دانشجویانی که در این دانشگاه تحصیل می 

کنند، مشخص کرده است. مانند سایر دانشگاه های کشور هلند، امکان زندگی در اتاق های تک نفره 

نفره بسته به هزینه ای که افراد بابت زندگی خود تمایل دارند پرداخت کنند، وجود دارد. تا چند 

اکثر اتاق های خوابگاه های دانشگاه رادبود مجهز به آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام و ... می 

فای  باشند. امکاناتی که در خوابگاه ها وجود دارند، شامل میز، صندلی، تخت، کمد، قفسه کتاب، وای

و ... می باشد. البته باید به این موضوع اشاره کرد که اتاق های تک نفره بیشتر به افرادی تعلق می 

گیرد که دانشجوی ترم های باالتر باشند و دانشجویان ترم اولی در اتاق های چند نفره زندگی می 

 کنند.

 امکانات ورزشی و رفاهی در دانشگاه رادبود هلند

دانشگاه رادبود هلند این است که امکانات مختلفی، امکانات ورزشی و امکانات یکی از مزیت های 

رفاهی برای دانشجویان خود در نظر گرفته است. چندین رستوران و کافه به منظور محل غذاخوری 

دانشجویان در محوطه دانشگاه رادبود قرار دارد و دانشجویان می توانند بسته به عالقه خود برای غذا 



 

 

ه آنجا مراجعه کنند. کتابخانه بزرگی در داخل دانشگاه رادبود وجود دارد که افراد می توانند خوردن ب

جهت مطالعه و درس خواندن به آنجا بروند. سالن تئاتر و سالن های ورزشی مختلفی مثل باشگاه، 

ت و استخر، زمین فوتبال و ... در داخل محوطه دانشگاه وجود دارد و دانشجویان جهت اوقات فراغ

ورزش کردن می توانند در آنجا تایم بگذرانند. یکی دیگر از امکانات دانشگاه رادبود داشتن فروشگاه 

در خود محوطه است و دانشجویان می توانند وسایل مورد نیاز خود را از این فروشگاه تهیه کنند. با 

دانشجویان در نظر گرفته توجه به اینکه دانشگاه رادبود هلند امکانات مختلفی در خود دانشگاه برای 

 است، از این رو می تواند گزینه مناسبی برای ادامه تحصیل در هلند باشد.

 مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش از دانشگاه رادبود هلند

چه مدارکی جهت اخذ پذیرش از دانشگاه رادبود هلند در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس 

قسمت مقاله به بررسی این موضوع مهم در خصوص مدارک مورد و دکتری نیاز می باشد؟ ما در این 

نیاز جهت اپالی و گرفتن پذیرش از دانشگاه رادبود می پردازیم. لیست مدارکی که دانشجویان برای 

 اخذ پذیرش از دانشگاه رادبود هلند و اخذ ویزای تحصیلی هلند نیاز دارند، به شرح ذیل می باشند :

 اعم از شناسنامه، پاسپورت و عکسمدارک هویتی فرد متقاضی  .1

مدارک تحصیلی از قبیل مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس  .2

 و ... )به صورت کلی تمامی مدارک تا آخرین مدرک تحصیلی فرد متقاضی مورد نیاز است.(

 مدرک زبان هلندی یا مدرک آیلتس و تافل  .3



 

 

توصیه نامه از اساتید دانشگاهی که شخص متقاضی تحصیالت قبلی خود را در آنجا گذرانده  .4

 است.

 انگیزه نامه .5

 رزومه تحصیلی .6

 یورو جهت اثبات تمکن مالی 13.000پرینت حساب بانکی به مبلغ حدوداً  .7

 مزایای تحصیل در دانشگاه رادبود هلند

دانشگاه رادبود هلند و مهاجرت به هلند از روش تحصیلی مزایایی دارد که در این قسمت  تحصیل در

 مهم ترین آن ها را نام برده ایم :

امکان تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه رادبود اصلی ترین مزیت تحصیل در این دانشگاه  .1

 است.

ه وقت در حین تحصیل خود دانشجویان دانشگاه رادبود کشور هلند می توانند به صورت پار .2

 در هلند کار کنند.

سال برای دانشجویی که دانشگاه رادبود را  18امکان بردن خانواده یعنی همسر و فرزند زیر  .3

 برای تحصیل خود انتخاب کرده است، وجود دارد.

همسر شخص اصلی می توانند بعد از اینکه در هلند کار پیدا کرد، اجازه کار فول تایم بگیرد  .4

 ای خود را به ویزای کاری تبدیل کند.و ویز

 امکان تحصیل رایگان در مدارس دولتی در کشور هلند برای فرزندان وجود دارد. .5



 

 

 اجازه اقامت به مدت حداکثر یک سال بعد از فارغ التحصیلی برای دانشجو وجود دارد. .6

ن تحصیالت پایین بودن نرخ بیکاری کشور هلند سبب می شود که افراد بعد از به اتمام رساند .7

 خود بتوانند وارد بازار کار شوند.

 امکان تبدیل ویزای تحصیلی به ویزای کاری و پس از آن تبذیل آن به اقامت دائم هلند .8

 سواالت متداول در رابطه با تحصیل در دانشگاه رادبود هلند

 آیا دانشگاه رادبود هلند دانشگاه معتبری است؟✔

 می باشد. 245تمام دانشگاه های کل جهان بله، رنک دانشگاه رادبود در میان 

 آیا بدون ارائه مدرک زبان می توان برای تحصیل در دانشگاه رادبود اقدام کرد؟✔

خیر، داشتن مدرک زبان هلندی و مدرک زبان انگلیسی مثل تافل یا آیلتس برای تحصیل 

 در دانشگاه رادبود اجباری است.

 می باشد؟ آیا تحصیل در دانشگاه رادبود هلند رایگان✔

تحصیل در دانشگاه رادبود در صورتی رایگان است که دانشجویان زبان هلندی را به عنوان 

 زبان تحصیل خود انتخاب کنند.

 هزینه تحصیل به زبان انگلیسی در دانشگاه رادبود هلند چقدر است؟✔



 

 

الی  11دانشجویان باید برای تحصیل در مقطع لیسانس به زبان انگلیسی در دانشگاه رادبود، 

الی  16هزار یورو هزینه در سال پرداخت کنند و هزینه تحصیل در مقطع فوق لیسانس  15

 هزار یورو است. 22

 چه رشته هایی در دانشگاه رادبود هلند جهت تحصیل ارائه می شوند؟ ✔

... رشته های مختلفی مثل رشته های پزشکی، مدیریت، هنر، علوم پایه، مدیریت، فلسفه و 

 در این دانشگاه هلند ارائه می شوند.  

 سخن پایانی

شرایط تحصیل در دانشگاه رادبود هلند در سه مقطع مختلف تحصیلی مثل لیسانس، فوق لیسانس 

و دکتری را در این مقاله به صورت علمی بررسی کردیم. پس از بررسی رشته های ارائه شده در 

یاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه و هزینه تحصیل در دانشگاه رادبود هلند، لیست مدارک مورد ن

مقاطع تحصیلی مختلف را ارائه کرده ایم. چنانچه شما عالقه دارید از روش تحصیل به کشور هلند 

مهاجرت کنید و دانشگاه رادبود را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کرده اید، می توانید جهت 

 MIEحصیلی کشور هلند با کارشناسان موسسه بررسی تخصصی شرایط خود جهت اخذ ویزای ت

تماس بگیرید و به صورت رایگان مشاوره در خصوص اخذ اقامت تحصیلی کشور هلند دریافت کنید. 

عالوه بر این، شما همراهان عزیز می توانید سواالت خود در مورد دانشگاه رادبود هلند و دیگر دانشگاه 

 طرح کنید و پاسخ آن ها را بگیرید.های کشور هلند را در قسمت دیدگاه سایت م


