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  :بخش نخست

  

   برای ادامه تحصيل در ھلنداط�عات مقدماتی
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  معرفی کلی کشور ھلند) 1-1

ھلند يكي از كشورھاي كوچك  شمال غرب  اروپا است كه  در 

 اين كشور  پايتخت.   كشورھاي آالمان و بلژيك قرار داردھمسايگي

.   مي باشد ) سنت١٠٠(شھر آمستردام و واحد پول آن يورو   ،سرسبز

 با وجود اينکه .می باشدميليون نفر   16جمعيت ھلند در حدود 

آمستردام پايتخت رسمی کشور ھلند است به منظور تمرکززدايی 

 يا پيرامون آن Cھهور در شھر ھای اين کش بسياری از وزارتخانه

د است و از نظر  دومين شھر بزرگ ھلنروتردامبندر . اند مستقر شده

.  رود ھا، بزرگترين بندر اروپا نيز به شمار می مساحت و تعداد اسکله

ردم به زبان انگليسي زبان رسمي اين كشور ھلندي است ولي بيشتر م

تردام ، ور ،) پايتخت( شھرھای آن آمستردام   استان بوده و  مشھورترين12ھلند داري .   مي كنندصحبتبه خوبي 

ليدن ، دلفت می  ،اوترخت ،خرونينگن، ماستريخت ، )خيا دن ھا(  Cھه

  .باشد

پايتخت  . شھرستان تقسيم شده است467 استان و 12كشور ھلند به 

رسمي اين كشور شھر آمستردام  ھلند است ولي به منظور تمرکززدايی 

ھای اين کشور در شھر Cھه يا پيرامون آن مستقر  بسياری از وزارتخانه

، ليمبورخ )خرونينگن(استان ھاي ھلند خرونينگن مھمترين .. اند شده

، ھلند جنوبی )زووله(، افرايسل )ھارلم(، ھلند شمالی )ماستريخت(

شھرھاي مھم . مي باشند) برخ ميدل(،زيRند )اوترخت(، اوترخت )Cھه(

 نيمخن، ھارلم، تردام، Cھه، ليوواردن،وايندھوون، تيلبرخ، خرونينگن، ر آمستردام، اوترخت،  ھلند نيز عبارت از

  1.واخنينگن مي باشند

  

  

 موقعيت جغرافيايي  )1- 1-1

صدو نوزدھمين كشور ( كيلومتر مربع وسعت 41، 160کشورھلند با 

اره اروپا ، در كنار در غرب ق شمالي، نيمكره شرقي،  در نيمكره )جھان

بلژيك در جنوب و آلمان در شرق  درياي شمال و در ھمسايگي كشورھاي

بوده و قسمت وسيعي از  ھلند كم ارتفاع ترين كشور اروپا. واقع شده است

آب دريا  ين تر از سطح دريا است و به وسيله ايجاد سدھايي از نفوذيآن پا

                                                 
، خرونينگن )آرنھم(، خلدرCند )ليوواردن(Cند  ، فريس)استاد ليلی(، فليووCند  )آسن(درنته ): مركز استان در پرانتز( فھرست استان ھاي دوازده گانه ھلند  1
،زيRند )اوترخت(، اوترخت )Cھه(، ھلند جنوبی )زووله(، افرايسل )ھارلم(الی ، ھلند شم)دن بوس(، برابانت شمالی  )ماستريخت(، ليمبورخ )خرونينگن(
  ايندھوون، تيلبورخ، خرونينگن، رتردام، Cھه، ليوواردن، نيمخن، ھارلم، واخنينگن آمستردام، اوترخت، : شھر ھاي مھم ھلند عبارتند از ). بورخ ميدل(
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تر رو ازسطح دريا است و در اطراف شھر ين تري متر پا7طه آن حدود ترين نق ينيپا. به آن نواحي جلوگيري مي شود

كمربند ساحلی اين . خشك شدن آب دريا ، تشكيل شده است درصد مساحت ھلند، از عقب نشينی و 25. شده است دام واقع

جلگه ھاي . .بلندترين نقطه آن است)  متر321(كوه والسربرگ .  باتRق و آب بند شكل گرفته است–كشور، از مرداب  

جنگلھا در آن وسعت زيادي داشته و آب وھواي . در نيمه جنوبي آن واقع شده اندٌ آن داراي وسعت فراوان بوده و عمدتا

 ھلند در واقع يک .وال ولك ,آيسل ،) موز(ماس : مھمترين رودھاي آن عبارتند از.  آن معتدل و مرطوب و دريايي است

از اين رو ھلند کوه ندارد و ارتفاع بلندترين تپه در . گذرد  چون راين از ميان آن میھايی دلتا ی سرسبز است که رودخانه

بخشھای وسيعی از سرزمين ھلند را کشتزارھا . ستاای  خاک ھلند بيشتر ماسه.  متر بيشتر نيست٣٢٢جنوب اين کشور 

  .شود عی در آن به وفور يافت میدھند و درياچه ھاو نھرھا و جنگلھای طبيعی و مصنو ھای سرسبز تشکيل می و چراگاه

 

 موقعيت آب و ھوايي  )1- 2-1

تقريبا در تمامی طول  . آب و ھوای ابری توأم با باد و باران فراوان است ھلند  به علت موقعيت خاص جغرافيايی دارای

سال باران می باردبادھای تند بخصوص در مناطق ساحلی از 

يشگی اما ويژگيھای جوی آن است و سيRبھای موسمی تھديدی ھم

مھار . شوند کنترل شده برای اين سرزمين کوچک محسوب می

است و  ھای ھلند بوده چالشھا ھمواره يکی از  آب دريا و رودخانه

آنھا در اين کار و نيز در ايجاد خشکی در دريا بسيار پرتجربه 

ھستند شھرھای جديدی چون آلمره و ليلی ستاد که در جنوب 

درجه  .اند در چنين زمينھايی بنا شدهدرياچه ايسلمير واقع اند، 

 .درجه و گاه تا چند درجه باC تر ھم می رسد    30حرارت در طول تابستان که مدت آن بسيار کوتاه است به حدود 

بر عکس روزھای زمستان بسيار کوتاه  .شب ھوا روشن است  10 روزھای تابستان بسيار بلند بوده ، تا حدود ساعت 

  . بعد از ظھر غروب می کند4صبح طلوع و در ساعت   8رشيد در ساعت بوده به طوری که خو

  

   نظام سياسي)1- 3-1

نمايندگان در اين دو مجلس .  ندارد است که در آن شاه يا ملکه نقش چندانی در سياست حکومت ھلند پادشاھی مشروطه 

  را که نخست وزير حزب حايز اکثريت.کشور وجود دارد

. کند میمعرفی   ،شود ر محسوب میمھمترين مقام سياسی کشو

احزاب دموکرات مسيحی، سوسيال دموکرات، سوسياليست و 

ھلند عضو قديمی . ليبرال از احزاب عمده در اين کشور ھستند

ھلند . ٔاتحاديه اروپا و ھمچنين عضو پيمان نظامی ناتو است

. دھند ِھمراه با بلژيک و لوکزامبورگ، بنلوکس را تشکيل می

ای بين اين سه کشور است و  پيمان ھمکاری منطقهاين نام يک 

ھلند . است از ترکيب اولين حروف نام اين کشورھا ساخته شده

 استقRل يافته و روز ملي آن سي ام آوريل 1581در سال 
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 عRوه برآن درسازمانھاي بنلوكس،ناتو،شوراي اروپا،جامعه.سازمان ملل درآمد به عضويت1945درسال.است

ايلو،ايمكو،ايمف، ايتو،اواسي  و،آيدا،ايدب،ايفك،يو،گات،ياآآ،بانك جھاني،ايكاي،سي سي دي،اسه،امس،فاو، آدبياروپا،و

پارلمان ھمراه با . حكومت ھلند پادشاھي مشروطه با سيستم پارلماني است.دي،يونسكو، يوپو، وھو و ومو عضويت دارد

دو .را تشكيل مي دھند ادشاه ووزراء نيز قوه مجريهپادشاھي ودولتي ، مجلس شوراي ملي را تشكيل مي دھند و پ وزراي

پادشاه فعلي  2. مي باشند سوسياليست ھا ، ليبرالھا گروه ھاي سياسي عمده دموكرات مسيحي ،.خانه پارلماني وجود دارد

  پادشاھي را به فرزند بزرگش  ويلم الكساندر تگی بازنشسپس از وی.اتريكس ويلھلميناآرمگارد مي باشديملكه ب

  .واگذار مي كند و ھمسرش ماكسيما ملكه ھلند مي شود) ساله41(

مستقيم توسط   عضو داشته واعضاي آن به طورغير75 ھلند داراي دو مجلس است مجلس اعيان كه قوه مقننه       

 18 ًمستقيما با راي عموم شھروندن ھلندي باCي  عضو دارد كه150مجلس عوام نيز .شوراھاي استانھا انتخاب مي شوند

 تدوين شده و چندين بار مورد تجديد نظر 1814 موجود در سال اساسي  قانون. سال انتخاب مي شوند4سال به مدت 

ت و شوراي اھي  استان تشكيل گرديده كه ھر كدام داراي11براساس آخرين تقسيمات كشوري ھلند از .است قرار گرفته

 حزب سياسي 70ھلند آزاد است و بيش از  عاليت احزاب درف.منتخب مردم و ھمچنين كميسيونر دولت مركزي بوده است

 به 1998اززمان انتخابات سال .مسيحي وليبرال  سوسيال دمكرات ، : از در آن فعاليت دارند كه مھمترين آنھا عبارتند

 دو حزب عمده سياسي مستقردرپارلمان) ليبرالھا(  ودموكراسي  حزب آزادي ) دمكرات  سوسيال(بعد احزاب كارگر

  .3اند بوده

  

  نظام اداری )1- 4-1

بيشتر امور اداري . بوروكراسي ادراي در ھلند بسيار گسترده است

. از طريق سيستم پستي و يا از طريق تماس تلفني انجام مي گيرد

 امور .اداره مي شود ) خمينته( امور شھري توسط شھرداي ھا 

  .باشدمي ) آي ان دي(مھاجران در ھلند به عھده اداره مھاجران 

  

  نظام حقوقی) 1- 5-1

با توجه به قرار داشتن دادگاه بين اللملي Cھه در كشور ھلند اين 

با توجه به اينكه .  كشور يكي از مراكز حقوقي بين المللي است

دانشجويان ممكن است با مشكRتي حقوقي مواجه شوند، مي توانند با 

) بيست يوروبا پرداخت مبلغي كمتر از ( گرفتن وكيلي ارزان قيمت 

  .دنبال احقاق حقوق خود باشنده ب

  وضعيت اقتصادی) 1- 6-1

                                                 
   ائتRف سوسياليست وليبرالھا شكل گرفته است1994 در سال  اول تشكيل ميشد  دولت توسط ائتلتاف دو گروه سياسي1994تا سال  2
،   كرسيPVDA (  45حزب كارگر :  به ترتيب روبرو بوده استعضو دارد150ً تقسيم كرسي ھا مجلس عوام كه جمعا 1998در سال  3
حزب ،  كرسي14 : حزب دمكرات،  كرسيCDA :29)  (اتحاديه دمكرات مسيحي  گرسيVVD :38) (حزب مردم براي آزادي ودمكراسي-

   كرسي11: سبر
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 جو و سيب زمينی از -ھلند يكي از بزرگترين توليدكنندگان لبنيات و گل در جھان بوده و عRوه برآن،  مقاديرزيادی گندم

 از پانصد ميليارد يورو  بيش٢٠٠۶در سال ) نه توليد ملی( توليد ناخالص داخلی ھلند 4.مزارع اين كشور بدست می آيد

  5.است  درصد بوده٣است و نرخ رشد اقتصادی در ھمين سال نزديک به  بوده

ٔنرخ بيکاری در دوره . است طور ميانگبن حدود دو درصد گزارش شدهه  ب٢٠٠٧ تا ٢٠٠۵رشد تورم در ھلند از سال 

 به طور ناگھاني كند شده 2001طي سال رشد اقتصاد ھلند ).  ھزار نفر و کمتر۴٠٠(است  مشابه حدود دو درصد بوده

 4  ً سال گذشته كه تقريبا4افزايش توليد ناخالص داخلي حتي نسبت به سطح .  رسيد1993سال  وبه پايين ترين ميزان از

تا پايان سال،اين روند رو به كاھش .باCتربود  اروپايي تورم در ھلند از ھرجايي ديگر در اتحاديه. درصد بود نيز نرسيد

 2.4ميزان بيكاري طبق استانداردھاي بين المللي بسيار پايين ودرحد . نداده است اخصھاي اشتغال را تحت تأثير قرار، ش

تعداد مشاغل به نسبت سال .بود  درصدي اتحاديه اروپايي7.7نگين ابيكاري در ھلند بسيار كمتر از مي نرخ .درصداست

مشاغل در وضعيت تمام وقت ونيمي ديگر درحالت پاره  ن رشدنيمي از اي.  شغل افزايش يافت20000ھاي گذشته به 

  .وقت بود

 و تعداد دريافت كننده ھاي خدمات بيكاري يا كمكھاي  بر بازاركار رضايت بخش بوده طي سالھاي اخير شرايط حاكم

يافته واين  ايش حقوق بازنشستگي افزه ی اين ھمه جمعيت افراد سالمند دريافت كنندبا  .دولتي كاھش يافته است مالي

 دCر بر 25000 برابر با 1999  درآمد سرانه ملي در سال 6.روندي است كه بي شك طي سالھاي آتي ادامه خواھد يافت

و كارايي نظام مالياتي اين كشور  امكان پرداخت يارانه به بخش ھاي مورد نياز از جمله  آموزش عالي را .  بوده است 

  .ميسر ساخته است 

ُورش و تجارت گل ھلند در پر ِ

مقام اول را در جھان داراست 

 64و با در اختيار داشتن 

درصد تجارت جھاني گل ،  

 ميليارد دCر گل 4ساCنه 

دامداری و .  صادر مي كند

کشاورزی نيز از پايه ھای 

. شود اقتصاد ھلند محسوب می

                                                 
   ميليارد يورو مي باشد257ھلند ھفتمين كشور دنيا به لحاظ حجم صادرات با مجموع  4
آن از صنايع % 42كه ) دCر9، 749درآمد سرانه (دCر بوده   ميليارد139 بالغ بر 1981 ميزان توليد ناخالص ملي آن در سال 5
درآمد . است %2/2 نرخ ساCنه رشد توليد ناخالص ملي حدود. تجارت، بانكداري و امورمالي بدست مي آيد از% 18ازكشاورزي و5/6%،

واردات كشور ھلند . ميليارد دCر بوده است3/63در ھمين سال معادل   ميليارد دCر و ھزينه ھاي بودجه58 بالغ بر 1980بودجه ملي در سال 
پوCد، وسايل الكتريكي، وسايط نقليه  آھن و نفت خام، موادشيميايي، منسوجات، غRت،: ر بوده كه بيشتر شاملميليارد دC 65  حدود1981در سال 

ميزان  .وارد ميشود%) 9(و امريكا %) 9(، انگلستان %)12(، بلژيك %)22(كشورھاي آلمان  ٌو ماشين آCت و موتور ماشين بوده و اكثرا از
ماشين آCت و وسايل  نفتي، موادشيميايي،منسوجات، پياز،گل،توليدات گوشت، :ر است كه بيشترشامل ميليارد د3/68Cصادرات نيز حدود 

كشور  مھمترين صنايع.صادر ميشود%) 9(و انگلستان %) 11(فرانسه  ،%) 15(، بلژيك %) 30(آلمان ٌالكتريكي است و اكثرا به كشورھاي
سيب زميني ، . اتومبيل و صنايع نظامي الكتريكي، الماس،  نساجي، پاCيش نفت، تراشماشيني ، غذايي، شيميايي، صنايع فلزي،: عبارتند از 

مزروعي براي ھر  و گل ھاي زينتي نيز ھمترين محصوCت كشاورزي آن كشور را تشكيل داده و سرانه زمين ميوه جات چغندر قند، سبزيجات،
 23، 000 تن، گوشت گوسفند 1، 110، 000تن، گوشت خوك 412، 000 گاو گوشت ) 1980(توليد ساليانه .  ھكتار مي باشد04/0نفر بالغ بر 

معادن مھم آن . ساعت است  ميليارد كيلووات8/64نيروي الكتريسيته نيز معادل ) 1980(توليد ساCنه . تن ميباشد 350، 000تن و صيد ماھي 
 .باشند نفت و گاز طبيعي، زغال سنگ، آھن و نمك مي
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ھلند بر اساس اعRم آنكتاد .   در جھان استھلند از صادر كنندگان عمده تخم مرغ ، پنير ، كره و ساير محصوCت لبنی

 شركت چند مليتي در  6500در اين كشور بيش از . گذاري مستقيم خارجي است ي در جذب سرمايهيسومين كشور اروپا

ھا عليرغم کوچکی کشورشان سھم بزرگی در  ھلندی.  درصد نيروي كار ھلند کشور را جذب كرده اند10فعالند كه  

 ABN-Amro ، RABO Bank ، ING    ،FORTIS  :مھمترين بانکھای ھلندی .  جھانی دارندتجارت و بانکداری

ٔاياCت متحده آمريکا يکی از بازارھای اصلی ھلند است و کشورھای اتحاديه اروپا. مي باشد)  بلژيکی -ھلندی(   به (ٔ

 گازی -ش از نيمی از سھام شرکت نفتیبي. مھمترين شرکای تجاری آن ھستند) آلمان، بلژيك، انگلستان ، فرانسه: ترتيب 

اين شرکت که بخش ھلندی آن به رويال داچ شل معروف است در .شل را ھلند و مابقی را انگلستان در اختيار دارد

  .کند ٔزمينه استخراج و تجارت نفت و گاز در سراسر جھان از جمله ايران فعاليت می

 توليد انرژی در اين  بزرگ ترين مبنع. کند  از آن را صادر میست و بخشي  اھلند خود نيز دارای ذخاير گاز طبيعی

کشتی سازی و صنايع .  درصد معادن گاز اروپاي غربي مي باشد56ھلند داراي  .كشور، گاز طبيعی است

 سازي، پتروشيمی و ل خانگي ، ھواپيما يشيميايی،صنايع فوCد،صنايع غذايی و دارويی، صنايع الكترونيك، وسا

، )صنايع الکترونيک(توان به فيليپس  از شرکتھای بزرگ ھلندی می. پاCيشگاه نفت از ديگر صنايع مادر در ھلند ھستند

در جنوب  » روتردام«  صنايع ھلند، در شھر  اکثر .رويال داچ شل ، گازيونی ، داف ، ک ال ام ، و دی اس ام اشاره کرد

ورود و خروج  ظرفيت    تجاری دنيا با مجموع  بزرگترين بنادر  روتردام در رديف  بندر. غربی ھلند متمركز شده اند

ول كه در نزديكي فھمچنين فرودگاه اسخي.  مي باشد ن ميليون متر مکعب در واحد ت350بالغ بر ) تخليه و بارگيری ( 

  . ميليون مسافر  در جايگاه چھارمين فرودگاه اروپا قرار دارد42دام قرار دارد با جابجايی ساCنه آمستر

  واحد پول ھلند

پيش از پيوستن به نظام واحد پولي اروپا ، واحد پول ھلند .  سنت  است100 كه  معادل د مي باش  واحد پول ھلند يورو

 .ھلند بوده است) فلورن (گيلدر 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

   :شاخص ھای اقتصادی ھلند 

   درصدGDP : (  4/1( رشد توليد ناخالص داخلي  •
   ميليارد يورو 485 :  حجم تجارت خارجی •
   2006 ماھه اول در سه  درصد 9/2  :نرخ رشد اقتصادی  •
    2006 درصد آوريل 6: نرخ بيکاری  •
    2006 آوريل  درصد  2/1: ميزان تورم  •
  ....آلمان، بلژيك، انگلستان ، فرانسه ، آمريکا و : مھمترين شرکای تجاري به ترتيب  •
   ميليارد يورو257ھفتمين كشور دنيا به به لحاظ حجم صادرات با مجموع  •
 گاز اروپاي غربي  درصد معادن 56برخوردار از  •
  رويال داچ شل ، فيليپس ، گازيونی ، داف ، ک ال ام ، دی اس ام ، : مھمترين شرکتھای ھلندی  •
  ) بلژيکی - ھلندی(    ABN-Amro ، RABO Bank ، ING    ،FORTIS  :مھمترين بانکھای ھلندی  •
تخليه و ( ج بندر روتردام در رديف بزرگترين بنادر تجاری دنيا با مجموع ظرفيت ورود و خرو •

     ميليون متر مکعب در واحد تن350بالغ بر ) بارگيری 
   ميليون مسافر 42فرودگاه اسخيپول چھارمين فرودگاه اروپا با جابجايی ساCنه  •
  گذاري مستقيم خارجي بر اساس اعRم آنكتاد سومين كشور اروپائي در جذب سرمايه •
   ساCنه رشد رقابت پذيري  كشور جھان از لحاظ شاخص102رتبه دوازدھم در ميان  •
   ميليارد دCر 4 درصد تجارت جھاني گل با مجموع صادرات ساCنه 64در اختيار داشتن  •
   درصد نيروي كار اين کشور 10 شركت چند مليتي در ھلند ھمراه با جذب 6500حضور بيش از  •
  از صادر كنندگان عمده تخم مرغ ، پنير ، كره و ساير محصوCت لبنی در جھان  •
وليدات صنعتي ھلند عبارتند از آھن آCت، مواد شيميائي، صنايع الكترونيك، وسائل خانگي ، ھواپيما ت •

  سازي و كشتي سازي
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  کليات فرھنگی) 2-1

 زبان ھلندی) 1- 1-2

زبان .. است) مشھور به فRندری( و يکی از دو زبان رسمی بلژيک ) Dutch:به انگليسی(ھلندي ،زبان ملی كشور  ھلند

 فرانسوی نيز از دوره برخی واژگان. ھلندی شاخه ای از زبانھای ژرمن محسوب می شود و به آلمانی شباھتھايی دارد

ٔگستره جغرافيايی زبان ھلندی به جز کشور ھلند، . ھای تسلط فرانسويان بر اين منطقه، در زبان ھلندی جذب شده اند

در . را نيز دربر می گيرد) که در غرب بلژيک قرار دارد( استانھای شمالی بلژيک و بخش کوچکی از فرانسه 

 خود   مختلف ھلندی در اشکال.  است ٔ شده ھلندی کاربرد داشته بومی لھجه ھای  سورينام  مستعمرات ھلند از جمله در

مورد استثناء ، استان فريسلند ھلند است که در آن زبان .  باشد ھا می ، زبان مادری بيشتر ھلندی) زبان معيار و گويش ( 

 ھلند که مستعمرات سابق ھلند  ھای تيل آن  در سورينام و  زبان اداری زبان ھلندی ھمچنين بعنوان. فريزی رواج دارد

ھای ملی جمھوری آفريقای   نام دارد يکی از زبانآفريکانسزبانی اشتقاقی از اين زبان که .  شود  باشند استفاده می می 

  ) .زبان دوم ، انگليسی است ( باشد  وبی می جن

اين زبان نوشتاری ، در ھلند و بلژيک تفاوت دارد اما .  باشد  ًعنوان يک زبان نوشتاری، کامR يکنواخت می به ھلندی

 اما . باشد  ای که ميان انگليسی نوشتاری در آمريکا و بريتانيای کبير موجود است نمی  ميزان اين اختRف ، به آن اندازه

 باشد در اين زبان  عنوان يک زبان گفتاری ، تنوع بسيار بيشتری نسبت به آنچه در انگليسی آمريکای شمالی میبه 

  .موجود است 

  

  مختصری در مورد تاريخ ھلند) 1- 2-2

 كشور ھلند شايد از نظر جغرافيايي سرزميني صاف و ھموار به 

. است بي را طي كردهحساب آيد اما از نظر فرھنگ مسير پرفراز و نشي

نقش فرھنگ در اين كشور چنان پررنگ است كه علم و سياست را ھم 

  .الشعاع خود قرار داده است تحت

. تاريخ واضح ھلند به حدود دوھزار سال پيش باز مي گردد      

 پيش از ميRد سرزمين ھلند کنوني توسط ارتش روم 300در سال 

 اين امر موجب  نزديک تر شدن  زبان و فرھنگ ھلندی .ام آلماني قرار گرفتفتح شد و پس از آن مورد حمله اقو باستان

ژوليوس سزار  امپراطور مقتدر روم قصد تسخير ھلند و نواحي اطراف آنرا   پيش از ميRد57از سال .   شد  آلمانيو 

در زمان ھجوم  . روم درآمد قبل از ميRد سرتاسر ھلند تحت نفوذ12بعد بدين مقصود نايل آمد و تا سال  نمود و دو سال

گروھي از اقوام فرانكھاي غربي به نام  در قرن سوم ميRدي.روميان، اقوام ژرمني و سلتي در ھلند سكني داشتند

  .شدند فرانكھاي ساليان به قسمت سفRي كشور وارد
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در آغاز قرن . اني بودپادشاھي شارلم  فرانكي كارولنژي تحت یي از قلمرو سلسلهيدراواخر قرن نھم ميRدي ھلند جز

دزدان دريايي دانماركي نيز به . پرعظمت شارلماني مضمحل گشت دھم چپاولگران ھلند را اشغال كردند و امپراطوري

 در ھمين اوان. ھمه چيز را ويران كردند، بطوريكه دھھا سال ھلند دستخوش اغتشاشات بود سواحل ھلند حمله برده و

ون وسطي مركب از ردر ق سرزمين ھلند.  سال بر ھلند سلطه راندند50 ھارولد حدود نامه ب) وايكينگي(خاندان نروژي 

ل قرن پانزدھم فيليپ نيكو دوك يدر اوا.روم بودند مجموعه اياCت كوچكي بود كه ھركدام دست نشانده امپراطوري مقدس

از ) فرانسه فعلي در(ناحيه بورگوني و كنت فRندر 

 پيمان، جنگ و انعقاد جھاي فاميلي،اطريق ازدو

. نواحي اطراف را به دست آورد خريد، تمام ھلند و

اي نقش تعيين كننده اي ربه اين ترتيب فيليپ دا

شمالي و غربي گشت و دخالتھايي نيز  دراروپاي

  .در جنگھاي صدساله ميان فرانسه و انگلستان نمود

 پسرش شارل دلير به 1467 درسال فليپپس از  

به خاك خود سرعت نواحي وسيع ديگري را ه پيش گرفت و ب است ضدفرانسوي را دروي سي. جانشيني وي نشست

. شد) اسپانيا كارلوس اول(بزرگترين امپراطوران تمام تاريخ اروپا يعني شارل كن يا شارل پنجم  يكي از و  الحاق كرد

در اقصي نقاط اروپا و امريكا وسيع ديگري را  وي پس از مرگ پدربزرگ مادريش فرديناند پنجم پادشاه اسپانيا، نواحي

 امپراطور امپراطوري 1519شارل كن در سال . متحد اسپانيا بوجود آمد و بدين ترتيب مملكت) 1516(به ارث برد 

امريكايي اسپانيا را  سيسيل، ھلند و متصرفات  از كار كناره گرفت و اسپانيا ، نايل،1554وي در سال .شد مقدس روم نيز

شورش ھلند بزرگترين شكست دوران . داد) مجارستان  و بقيه را به برادرش فرديناند اول شاه(رش فيليپ دوم سبه پ

ي پس از اين شورش در ھلند، اندك. شورشھاي عظيم مذھبي از ھلند آغاز گشت 1566از سال .پادشاھي فيليپ مستبد بود

ميليون فلورن طR   در ازاي واگذاري سهاز استقRل طلبان تشكيل شد و اين جبھه در طي پيامي به فيليپ  واحديیجبھه 

نداد و لشكريان خود را براي سركوب قيام به  خواستار استقRل كشورشان شدند، ولي وي به اين درخواست ترتيب اثر

امر مالياتھاي سنگيني وضع شد كه در  به دنبال اين. زماني بر ھلند مسلط گشتند ھلند اعزام داشت كه اين قوا در اندك

از اين پس ويليام . گريختند ور سابقه نداشت، به طوري كه تجارت فلج گشت و دھھا ھزار تن از مردم از كشوركش تاريخ

در طي اين جنگھا انگلستان از ھلنديھا . را برعھده گرفت پرنس ناحيه اورانژ درھلند رھبري استقRل طلبان سيلنتي،

  بود كه ھلنديھا به پيروزيھاي1568 – 81يا در طي سالھاي نظامي ميان ھلنديھا واسپان اوج درگيريھاي. حمايت مي كرد

 .بزرگي دست يافتند

 ھلند را دادند كه  ی متحده  ھفت ايالت ھلند در ناحيه فروبومان با يكديگر متحد شده و تشكيل اياCت1579درسال   

د و پس از او يوھان وان بارنولت قتل رسيه  ب1584در سال  ويليام اورانژي. تبديل به سد محكمي در برابر اسپانيا گشت

 يھا قتل عامھاي متعدد را در ھلند صورت دادند كه يكي از آنھا درساليانياسپا. گرفت رھبري استقRل طلبان را بدست

 1580يه ي ژو25با اينكه در  جنگ و گريز ادامه يافت و. ھزارتن گرديد6كشتار ھارلم بود كه موجب قتل بيش از  1585

سرانجام . نكردند  اعRم گشته بود، معھذا بدان اعتناييه طور رسمی بموجوديت كشور 

موسوم به   در زمان حكومت فيليپ سوم در اسپانيا قراردادي1609در ماه اوت سال 
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برقرار گرديد كه اين به منزله استقRل   ھلند و فيليپ انعقاد يافت و صلح بين دو كشورنصلح دوازده ساله ميان بزرگا

  .دكامل ھلند بو

تجارت دريايي را در پيش گرفتند و بدين ترتيب طي سالھاي مختلف داراي  از اواخر قرن شانزدھم ھلنديان،  

ه دو جبھه يكي ب رھبري ھلند را در اين زمان. افريقا، آسياي جنوب شرقي، امريكا، ھند و اقيانوسيه شدند مستعمراتي در

عھده داشتند كه بين آنھا منازعاتي  رزند ويليام اورانژي بررھبري شاھزاده موريس فه رھبري بارنوليت و ديگري ب

دنبال انعقاد پيمان صلح با ه ب.آلماني، اسپانيايي و غيره بود سربازان پرنس موريس متشكل از مزدوران. وجود داشت

  قتلدو جبھه آغاز شد و سرانجام شاھزاده موريس وحدت طلب پيروز شد و بارنوليت به جنگ داخلي ميان اسپانيا،

مستعمراتي عظيمي  طي قرن ھفدھم ھلند تبديل به يكي از مھمترين كشورھاي تجاري جھان گرديد و وسعت.رسيد

ھلند، انگليس و فرانسه بنام جنگھاي ھلند در گرفت  در نيمه دوم قرن ھفدھم يكسري جنگھاي اروپاي سه جانبه ميان.يافت

قبل از پايان قرن ھفدھم، قسمت اعظم مستعمرات ھلند از دست . افتسالھا انعقاد ي كه سرانجام قراردادھاي صلح در ھمان

اي از فرانسويان   عده1795در سال . رو به انحطاط نھاد1715اقتدار نظامي، سياسي و اقتصادي ھلند از سال  رفت و

م جمھوري با ناه و يك كشور دموكرات جديد ب مخالف انقRب فرانسه كه به ھلند گريخته بودند به آمستردام وارد شده

ون كه پيوسته مي ي ناپل1806درسال . اوضاع جمھوري را متزلزل كرد تاويابي تشكيل دادند ولي مداخRت خارجي

به تسخير  ون امريناپل. ي بناپارت را به عنوان پادشاه ھلند اعRم كرديرا توسعه دھد، برادرش لو كوشيد دامنه نفوذ خود

ون ھلند را به امپراطوري فرانسه يناپل نفع پسرش از سلطنت كناره گرفت، اماه ي قبول ننموده و بيھلند كرد ولي لو

ون در ناحيه Cيپزيك، مردم ھلند قيام كرده و عمال فرانسوي يناپل دنبال انتشار خبر شكسته  ب1813درسال .منضم نمود

داشتند تا شاھزاده  به لندن اعزامتي را يرھبران داخلي انقRب ھي. نموده و حكومتي موقت تشكيل دادند را از كار بركنار

نواحي اشغالي اتريش . ويليام اول به سلطنت رسيد وي نيز به ھلند بازگشت و به عنوان. اورانژ را به Cھه دعوت كنند

 .افتاد در جنوب نيز بدست دولت ھلند

 حكومت سلطنتي تحت تشكيل يك کره وين مقرر گرديد كه كشور ھلند ھمراه با بلژي بدنبال پايان كنگ1815درسال   

لكن عمر اين اتحاديه ديري . ُدو قرن و نيم مجددا تشكيل شد  بدين ترتيب اتحاديه ھلند پس از. رياست شاه ھلند را بدھند

در سال  كاتوليك بر عليه ويليام پروتستان سر به شورش برداشتند و كشورھاي مقتدر اروپايي كه يد و بلژيكھايينپا

اي كه درلندن برگزار كردند تصميم به   طي جلسه1830ه اياCت ھلند را داده بودند، در سال  ترتيب تشكيل اتحادي1815

وپولدساكس كوبورگ گوتا مستقل يجنوبي ھلند با نام بلژيك به پادشاھي ل انحRل اين اتحاديه گرفتند و مقرر شد كه قسمت

را   عھدنامه لندن1839 سرانجام در سال تا مدت چند سال از تصويب اين عمل خودداري كرد ولي شاه ويليام. شود

اروپا را در برگرفته بود در  1840طوفان انقRبي كه از سال .  ويليام دوم جانشين پدرش شد1840در سال .امضاء كرد

پنج تن از آزاديخواھان ملي ھند برپاست توربك قانون  در آن سال كميته اي مركب از.  به ھلند نيز رسيد1848سال 

دموكراسي نوين ھلند اصRح كردند و بدين ترتيب حكومت مطلقه پادشاھي لغو و  نظور پي نھادن اساساساسي را بم

  .سلطنتي برقرار گرديد مشروطه

جھاني اول سياست بيطرفي را در پيش  ھلند در طي جنگ.  ملكه ويلھلمينا به سلطنت رسيد1898 درسال       

در طي جنگ جھاني دوم به ھلند حمله بردند و در طي چند روز   نيروھاي آلمان نازي1940در روز ده ماه مه .گرفت
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برابر  پس از نابودي كامل ارتش ھلند، نيروھاي پارتيزاني شروع به جنگ و گريز در. كردند سراسر ھلند را اشغال

مانھا در آل.دولت تبعيدي را تشكيل داد اشغالگران كردند و ملكه ويلھلمينا به لندن گريخت و به اتفاق وزراي خويش يك

يھوديان ھلند را كشتند و ميلياردھا دCر خسارت مالي بدين كشور وارد   تن از130، 000طي جنگ جھاني دوم بيش از 

  در طي يك1945 ماه مارس سال ھلند توسط متفقين آغاز شد و در  آزادسازي 1944از سال  سرانجام. آوردند

نفع دخترش ه ملكه ويلھلمينا ب 1948 در سال.شغال آلمانيھا خارج كردندقواي متفق كانادا وارد ھلند شده و آنرا از ا حمله،

 سند استقRل ، وبه 1949سرانجام ملكه ژوليانا در دسامبر  درگيري، پس از سالھا.ژوليانا از پادشاھي كناره گرفت

  .اياCت متحده اندونزي را كه آن زمان تحت استعمار ھلند قرار داشت، امضاء كرد رسميت شناختن

خسارت   طوفان وحشتناكي سراسر خاك ھلند را در برگرفت و ميليارد ھا فلورن1953و يكم ژانويه   در سي      

ه پس از جنگ جھاني دوم ب  به بازار مشترك اروپا پيوست و كشور در طي سه دھه1957ھلند در سال . وارد آورد

مستعمره ھلند ) گويان ھلند سابق(سورينام .  دادگسترش سرعت صنايع و ساير جنبه ھاي اقتصادي خود را ترميم نموده و

در سن ) روز تولدش (1980ملكه ژوليانا در سي ام آوريل .به استقRل دست يافت 1975 در امريكاي جنوبي نيز در سال

  .اتريكس سپرديسالگي از سلطنت كناره گرفت و قدرت مشروطه را به دختر ارشدش ب 71

  ت�قی فرھنگھا) 1- 3-2

دليل ه اين امر ب. قي فرھنگھاي انگليسي ، آلماني ، و فرانسوي استھلند محل تل

ھمجواري با اين كشور ھا و ھمچنين دريافت برنامه ھاي تلويزيوني اين 

از طريق شبكه تلويزيون كابلي تفويت ) به استثنا  شبكه ھاي فرانسوي( كشورھا 

بزرگترين ناشر علمي .زبان انگليسي وارد ميكند هھلند بيش از ھر كشور غير انگليسي زبان ديگر كتاب ب. شده است

در برنامه ھاي تلويزيوني ھا . زبان اصلي نشان مي دھنده سينماھاي ھلند اكثر فيلمھا را ب. در ھلند است  "السوير "جھان

ن رو اكثر از اي. ھم  فيلم ھاي تلويزيوني انگليسي زبان معموC به زبان اصلي و با زير نويس ھلندي به نمايش در مي ايد

با توجه تRقي فرھنگ ھاي مختلف در كشور ھلند، اين كشور چھره .  مردم ھلند به راحتي  با زبان انگليسي تكلم مي كنند

با مھاجرت تعداد زيادي از كشورھاي آفريقايي و آسيايي به ھلند، خرده فرھنگ ھاي مختلفي در اين . اي بين المللي دارد

مزيستي مسالمت آميز مسلمانان و پيروان ساير اديان الھي در كنار يكديگر قابل توجه در اين ميان ھ. كشور حاكم است

 .است

 

 )ھلند خصوصيات فرھنگی مردم( آداب و رسوم) 1- 4-2

  مردمانی مقتصد و جوانانی جويای کار

تصد ھستند و از اين رو آنھا بسيار مق. انداز آن است  خصيصه بارز مردم اين كشور، عRقه به جمع كردن  پول و پس

دھند پولھاي خود را براي  آنھا ترجيح مي. ًمعموC از خرجھاي زياد و بريز  و بپاش در ميان آنھا خبري نيست

  .مسافرتھاي خارج از كشور يا خريد ملك و امثال آن خرج كنند

دوران مدرسه در پي دھند پس از پايان  جوانان در ھلند چندان اھل تحصيRت عالي دانشگاھي نيستند و بيشتر ترجيح مي

  .گردد كسب شغل و درآمد باشند و اين فقط به ھمان خصلت آشكارشان برمي
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در اين كشور از چھار تا دوازده سالگي، تحصيRت ابتدايي و . ھا بايد از چھار سالگي به مدرسه بروند در ھلند ھمه بچه

ًدار كم است و اكثرا به كار  ت زنان خانهدر اين كشور، جمعي.از دوازده تا ھجده سالگي، تحصيRت دبيرستاني است

  .خارج از منزل مشغول ھستند

  ماجراجو و اھل سفر

در ايام تابستان، تعطيRت .  اين مردم بسيار اھل سفر كردن ھستند

در اين تعطيRت كه حدود ھفت ھفته . شود بزرگ آنھا شروع مي

 .شود ًاست، مدارس، تعطيل و كشور تقريبا حالت نيمه تعطيل مي

ھا و شركتھا ارباب رجوع مجبور است براي  در بسياري از اداره

  .انجام كار خود تا پايان تعطيRت صبر كند

ًھاي بزرگي كه كابين نسبتا بزرگي در انتھا  اتومبيل. است" كاروان"ھا، سفر با  از جمله تفريحات بسيار معروف ھلندي

مردم ھلند در اين گونه سفرھا آن قدر زياد است كه اكنون در شھرت . دارد و در آن، ھمه نوع وسايل رفاھي موجود است

ھا به سفرھاي خارج از كشور  در اين ايام، ھلندي.پندارند شود، آنھا را ھلندي مي ھر كجاي دنيا كاروان توريستي ديده مي

ا مانند جنگل آب و ھو كمپينگ محلي در يك جاي خوش. است" كمپينگ"از ديگر انواع سفرھاي تفريحي آنھا . روند مي

توانند به آنجا بروند و از تمام امكانات تفريحي و ورزشي  پردازند و در اين ايام مي اي بابت آن مي است كه در سال، كرايه

  .آن استفاده كنند

  تشکيل خانواده

 در ميان كشورھاي اروپايي، جوانان ھلندي نسبت به ازدواج و خانواده، 

دھند اوقات خود را در كنار  ترجيح ميآنھا . تعھد و عRقه بيشتري دارند

   .شان سپري كنند خانواده

در بسياری از . ازدواج جوانان ھلندی  معموC تشريفات  چندانی ندارد

موارد تنھا به  جشني كوچك و خانوادگي با حضور تعداد اندكي از دوستان 

  كشور به دليل نوع حكومت پادشاھي در اين  البته. و فاميل اكتفا مي شود

ًكنند كه معموC زندگي  ھاي سلطنتي نيز در آن زندگي مي كه دارد، خانواده

  . گذرانند ھاي آن را با تشريفات و تجمRت خاص طبقه خود مي و ھمه جنبه

در قديم، مردم اين كشور دوست داشتند فرزندان زيادي داشته باشند، اما 

ين تفكر در ميان دھنده تغيير ا امروزه رشد پايين جمعيت در اين كشور نشان

  .زوجھاي جوان است

  تغذيه
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ھاي غذايي خود زياد استفاده  زميني و سبزيجات در وعده ًمردم ھلند معموC از سيب

ماھي . ھمچنين آنھا عRقه خاصي به غذاھاي دريايي و انواع ماھي دارند. كنند مي

شده مصرف  كه به صورت خام و مقداري پياز رنده) herring(معروف ھارينگ

  .شود، از غذاھاي مشھور اين كشور است مي

ھا چندان در قيد و بند وعده ناھار نيستند زيرا بيشتر آنھا در محل كارشان ھستند و  ھلندي

  .كنند يك ساندويچ كالباس و يا حتي نان و پنير سپري ميًناھار را معموC با 

ًآنھا وعده غذايي گرمشان را معموC◌ بين ساعات پنج تا ھفت بعدازظھ . خورند ر ميً

ل و اتفاقات روزشان يشوند و از مسا اعضاي يك خانواده در اين زمان، دور ھم جمع مي

  . كنند با ھم صحبت مي

دانند و حتي ممكن است به دوست  دھند، اما ساعت صرف غذا را بسيار مھم مي ھاي غذايي چندان اھميت نمي آنھا به وعده

  !"دن شام استاCن مزاحم من نشو، وقت خور: "خود بگويند

در ھلند چنانچه دو نفر با ھم خيلي دوست و صميمي باشند، يكديگر را براي صرف غذا به منزل خود يا يك رستوران 

  .شوند  چاي يا قھوه دعوت مي به صرف كنند، در غير اين صورت آنھا به مھمانيھاي بسيار كوچك و ساده دعوت مي

  اوقات فراغت

ھاي مخصوص  ًمعموC خيلي وقت فراغت ندارند، اما تعطيRت آخر ھفته را در كلوپجوانان اھل كار و فعاليت ھلند 

جوانان اين كشور به ورزش، عRقه و توجه خاصي دارند و از ميان آنھا .كنند جوانان و در كنار دوستانشان سپري مي

ھاي باCتر از چھار سال در اين  يادگيري شنا براي ھمه بچه. شنا، فوتبال و اسكي روي يخ را بيشتر از ھمه دوست دارند

جوانان . تيم ملي فوتبال ھلند نيز ھمواره يكي از تيمھاي قوي و مطرح فوتبال در جھان بوده است.كشور اجباري است

ًمعموC عضو باشگاھھاي ورزشي ھستند و حتما ھر ھفته، ساعتھاي زيادي را به ورزش اختصاص مي   .دھند ً

  وقايع مھم در زندگی ھلندی ھا 

ً معموC كسي كه تولد  . روز تولد براي مردم ھلند بسيار مھم است

نكته . او است از صبح تا شب در منزل منتظر ميھمانان خواھد بود

جالب اينجاست كه دوستان و ھمه كساني كه تاريخ تولد شخصي را 

اي كيك و فنجاني  روند، تكه ھاي خود به خانه او مي دانند، با ھديه مي

فقط اعضاي . كنند خورند و سپس آنجا را ترك مي يچاي يا قھوه م

درجه يك فاميل يا دوستان بسيار صميمي ممكن است براي شام آنجا 

بمانند كه آن ھم فقط ممكن است به صرف يك سوپ و غذاي ساده 

  .باشد

برای اين ی از اھميت ويژه ای برخوردار است بطوريکه  سالگ80 و 65 ، 50 ،18 برای ھلندی ھا  جشن ھای تولد  

  .سال ھا جشن تولد ويژه ای برگزار می کنند
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كنند و چنانچه فرزندشان پسر باشد از   ميخريداری شوند، نانھاي گرد و كوچكي  ھنگامي كه زوجي صاحب فرزند مي

 از ًكنند و حتما در بيمارستان و منزل ھاي صورتي براي تزيين روي آن استفاده مي ھاي آبي و اگر دختر باشد از نقل نقل

  .كنند ھا پذيرايي مي مھمانان خود با اين نان

ين در و پنجره خانه خود يلك در پشت پنجره و يا تز ًمردم ھلند معموC به دنيا آمدن نوزاد را در خانه خود با نصب يك لك

  .لك، ھمان نماد قديمي آمدن يك نوزاد از پيش خداست  لك. دھند به ديگران اطRع مي

 

  آداب معاشرت

جه به اينكه كشور ھلند از قوميت ھاي مختلفي تشكيل شده است خرده فرھنگ ھاي بسياري در اين كشور حاكم  با تو 

   :در مجموع مي توان به نكات زير در مورد آداب معاشرت ھلندي ھا اشاره نمود. 7است

در مRقات ھا دست دادن در آغاز و پايان ديدارھا متعارف است، از اينرو تبيين ) الف

رھنگي ايراني اسRمي در مRقات ھا جھت رفع سوء تفاھم ھاي احتمالي اداب ف

  .ضروري است

خصوص براي اولين مRقات و پيش از صميمي شدن نبايد سوال ھاي شخصي به ) ب

  .در مورد سن، درامد و تاھل نمود

اين قاعده در مورد امور اداري . تقريبا براي ھمه كارھا بايد قرار قبلي تعيين نمود) ج

مانند مراجه به پزشك خانوارده، قرار ( و خدماتي )  مانند مراجعه به شھرداري (

مانند مRقات ( و حتي روابط فاميلي و دوستان ....) آرايشگاه، نوبت  تعمير ماشين و 

در قرارھاي با پزشك و يا دندانپزشك در صورتي كه در آخرين لحظات ان را ملغي .  صادق است) دوستان و آشنايان 

  .يد بايد مبلغ ويزيت و يا مبلغي به عنوان جريمه پرداخت كنيدكن

  معموC زمان مشخصي دارند.. به طور مثال وعده ھاي غذايي و . ندارا معموC برنامه روزانه ثابتي دھلندي ھ) د

  .ھلندي ھا بسيار صريح صحبت مي كنند، اھل تعارف نيستند و نظرشان را واضح بيان مي كنند) و

 اه مذھبجايگ) 1- 5-2

 درصد مردم ھلند به مذھب خاصي 44گرچه حدود . جمعيت ھلند از اقليت ھای نژادی و مذھبی مختلفی تشکيل شده است

در رتبه ).   درصد پروتستان19 درصد كاتوليك و 27(  درصد از مردم  ھلند مسيحی ھستند 49اعتقاد ندارند، بيش از 

و ) دو دھم درصد(،  يھودي ھا )م  درصديك و سه دھ(، ھندو ھا ) درصد6(بعد مسلمانان 

در ميان مسيحيان ھلند، . قرار دارند)  و پيروان ساير اديان) يك دھم درصد(بودايي ھا 

كاتوليك ھا تقيد بيشتري به آيين ھاي مذھبي دارند و افراد مقيد حتي از نوشيدن شراب نيز 

ژه در ميان قشر تحصيل البته با گذشت زمان گرايش ھاي مذھبي و بوي. خودداري مي كنند

                                                 
 درصد از ساير قوميت 12.3 درصد سورينامي و 2 درصد اندونيزيايي ، 2.4 درصد آلماني، 2.4 درصد ھلندي، 80.9عيت ھلند عبارت ازتركيب قوميتي جم 7

 .ھا مي باشد
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روند تضعيف نقش مذھب در جامعه ھلند با ترويج اموري چون رسميت بخشيدن به ازدواج .  كرده تضعيف شده است

  .ھمجمنس بازان تقويت شده است

  

   مسلمانان در ھلند

خود كوشا جارھاي مذھب در كشور ھلند، جمعيت رو به رشد مسلمانان نسبت به حفظ آيين و ھن عليرغم رنگ باختن  

 غالبا  ھلند مسلمانان.  ميليونی ھلند را مسلمانان تشکيل می دھند16در مجموع بيش از يک ميليون از جمعيت   .مي باشند

اسRمی - مركز فرھنگی١٠٠ مسجد و ٣٠٠ھلند دارای .  انددر اکثر نقاط  ھلند پراکنده  و ترکيه ای بوده  و يا مراکشی ،

  .در مورد مسلمانان در ھلند پيوند زير را ببينيدطRعات بيشتر  براي كسب ا.است

pdf.report-netherlands/documents/publications/imes/nl.uva.fmg.2www://http  

ان به خصوص زنان مسلمان در جامعه ھلند و به ويژه محيطھای نکته ای که ذکر آن ضروری می باشد، پذيرش مسلمان

دانستن اين نکته که پايبندی به شعائر اسRمی ھمچون حجاب در ھلند نميتواند مانعی برای کسب دانش و . علمی می باشد

حفظ تجربيات علمی باشد، می تواند به زنان مسلمان ايرانی که می خواھند پيشرفت ھای علمی خود را در سايه 

ارزشھای مذھبی دنبال کنند اطمينان خاطر و آسودگی ذھنی دھد و آنھا و خانواده ھايشان را در انتخاب ھلند به عنوان 

  . کشوری مناسب برای ادامه تحصيRت عالی ياری نمايد

  

      جشن ھای مذھبی )1- 6-2

 ) :ع (تولد حضرت مسيح .1

ھلندي ھا به ويژه مسيحي ھا .  دسامبر تعطيل رسمي است26 ام و 25روزھاي  ) ع(به مناسبت  ميRد حضرت عيسي 

يكي .كاتوليك ھا كه پايبندي ھاي مذھبي بيشتري دارند، مراسم ويژه اي براي اين ايام دارند. اين روز را  جشن مي گيرند

و خيابان ھا از برنامه ھاي آنھا كارنوال جشن است كه در آن مردم لباس ھاي عجيب و خنده آور مي پوشند و در كافه ھا 

 .به جشن و پايكوبي مي پردازند

 :تعطي�ت كريسمس .2

معموC آخرين شب سال ھمراه با مراسم . ،  تعطيRت کريسمس آغاز مي شود)ع(دنبال تعطيRت تولد حضرت مسيح ه ب

آتش بازي گسترده  است و كودكان و نوجوانان تا دير وقت با پرتاب فشفشه و 

  .جشن مي گيرندمواد محترقه رسيدن سال نو را 

 

 :جمعه خوب .3

 مسيحيان مقيد .مسيحيان بر اين باورند كه در اين روز حضرت مسيح به صليب كشيده شد و به سوي خداوند عروج نمود

به معناي كمتر خوردن و ( وپژه كاتوليك ھا  به نيت چھل روز مصلوب بودن حضرت مسيح،چھل روز، روزه ه ب

مانند لبنيات پرھيز  گيرند و در اين مدت از خوردن غذاھاي  حيواني و وابسته ز مييا پرھي) آشاميدن و ساده زندگي كردن

 .كنندو ھنگام شب عيد پاك با قرباني كردن، روزه و يا پرھيز خود را مي شكنند مي

 :عيد  پاك .4
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   يا  در ماه مارس يکی از روزھای تعطيل در سال مسيحی است که يکشنبه ای

مسيحيان بر اين باورند که در اين . است)  آوريل25تا  مارچ 22بين روزھاي ( آوريل

مسيح پس از اينکه به صليب کشيده شده بود دوباره ) ع(روز حضرت عيسی مسيح 

  انگليسی به عنوان عيد ايستر رھلندي ھا روز  عيد پاک را كه د. زنده شده و برخاست

)Easter ( مشھور است را  با نام عيد پاسنPasen)  (در اين روز . مي شناسند 

مسيحيان ھلند  را ھم زمان با مسيحيان سراسر جھان ، در كليساھاي اين استان با اجراي مراسم دعا و آداب و رسوم اين 

  .عيد را برگزارمي كنند

  

ھا  در باور مردم، خرگوش. از ديگر نمادھای آن، خرگوش است.  يکی از نمادھای عيد پاک تخم مرغ رنگ شده است  

کنند با رنگ آميزی تخم  بنابر اين مردم تRش می. ھای آنھا را می دزدند ھا شده و تخم مرغ ارد Cنه مرغدر اين روز و

بنا براين باور  در اين روز مردم از تخم مرغ به عنوان غذا استفاده مي كنند . ھا پنھان کنند ھا آنھا را از ديد خرگوش مرغ

 . را به كودكان ھديه مي دھندويي به شكل تخم مرغيو ھمچنيين شكRت ھايي كاكا

 :عيد عروج .5

معروف ) Ascensionدر انگليسي  (Hemelvaartsdag اين روز يكي ديگر در تعطيRت رسمي ھلند است كه به روز 

مي باشد، )) ع(عروج حضرت مسيح (به اعتقاد مسيحيان در اين روز  كه زمان آن چھل  روز پس از عيد پاك . . است

 . به آسمان ھا عروج  كرددوباره) ع(حضرت عيسي 

 : عيد پنجاھه يا عيد گلريزان .6

مشھور است ده  روز بعد از عيد عروچ و پنچاه روز  ) Pentecostدر انگليسي  ( Pinksterenاين عيد كه در ھلند  به  

. را جشن مي گيرند) ع(پس از عيد پاك مي باشد در اين روز مسيحيان پنجاھمين روز پس از عروج حضرت عيسي 

  .ياري از ھلندي ھا مناسبت تعطيلي اين روز را نمي دانندبس

  

 جشن ھای ملی) 1- 7-2

  ): مي4(روز يادبود قربانيان جنگ جھاني دوم  .1

 چھارم مي را به عنوان روز Warاز پايان جنگ جھاني دوم، ھلنديھا روز  

 شب چھارم مي شھرھاي 8در ساعت . كنند افتخار به قربانيان جنگ ياد مي

، ياد و خاطره نيروھاي ارتش ـ كه زندگيشان را در جنگ جھاني دوم كشور ھلند

بر خRف بسياري از كشورھا، شھروندان .دارند اند ـ را پاس مي از دست داده

بلكه مردم در شھرھاي . دھند ھلندي، اين فرصتھا را با رژه نظامي نشان نمي

در اين . دارند شوند و ياد و خاطره جنگ را پاس مي تمام كشور جمع مي

تمام اين حوادث به طور زنده از راديو و تلويزيون . اي خواھد بود  دقيقه2ھمه كشور شاھد سكوت )  شب8(ساعت

احترامي است به ھمه قربانيان ھلندي؛ افتخار به قربانيان و اعضاي نيروھاي ارتش كه » يادبود«روز . شود پخش مي

سه اثر .اند  ھلند كه در جنگھاي ديگر زندگيشان را از دست دادهاند و براي ھمه ملت در جنگ جھاني دوم از بين رفته
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يكي براي گروه . اند، قرار داده شده است  از بين رفته1945 تا 1940ملي براي قربانياني كه در اروپا بين سالھاي 

ه در آسيا ًضمنا اثري مجزا براي كساني ك.مقاومت، ديگري براي قربانيان و سومي به خاطر تلفات و زخميھاي كشور

ي كه به خاطر اداي وظيفه، جانشان را از ي و كاركنان نيروي دريا اند قرار دارد و براي دريانوردان و خدمه كشته شده

  .اند نيز يادبودي در نظر گرفته شده است دست داده

 مراسم با .شود ھاي گل در پاي اثر ملي جنگ برگزار مي مراسم ملي يادبود در شھر  آمستردام با قراردادن حلقه

حضور ملكه و اعضاي پارلمان و بيش از يكصد نفر از سازمانھا و گروھھاي مختلف جامعه كه به نوعي تحت تأثير 

. گيرند در پاي اثر ملي قرار مي» دام«ھاي گل در ميدان  پس از دو دقيقه سكوت، حلقه. شود اند، برگزار مي جنگ بوده

 و ميليونھا نفر در سر تا سر كشور به طور رسمي در آن شركت شود مراسم به طور زنده از تلويزيون پخش مي

 8.كنند مي

  ):مي5(روز استق�ل ھلند آزادي  .2

.  به اشغال خود درآورد1940آلمان، ھلند را در دھم مي .   آزادي گرامي داشته مي شود اين روز به عنوان روز جشن 

را شامل % 20 اين عده بيش از 2000تا سال . اند ندهاز كساني كه در اين جنگ  حضور داشتند عده محدودي زنده ما

 تا 1914از سپتامبر ( ًاين سال براي نيروھاي متفق، سالي است كه تقريبا تمامي قلمرو پادشاھي ھلند.شدند نمي

رو بخشھاي مختلف كشور در زمانھاي متفاوتي از سال، آزادي را  از اين. آزاد شده است) 1945آگوست 15

 .پردازند  و پايكوبي مي ا در چھارم و پنجم مي، كل كشور در روز يادبود، به جشنام.گيرند مي جشن

سربازان قديمي جنگ در . شود فستيوالھاي روز آزادي، شروع مي) مي4( با نزديك شدن به مراسم روز يادبود  

Wageningenنهشوند و با اجراي رژه در شھر، جشن س ي كه مدارك تاريخي قرار دارد، جمع ميي جاCآزادي را  ا 

 . و روز جشن و لذت و خوشي استاين روز،روز يادبود . پنجم مي تعطيلي رسمي اعRم شده است. كنند برگزار مي

تعطيل رسمي ديگر در ھلند روز تولد ملكه است كه اين روز 

در تمام كشور ويژه . گيرند  آوريل جشن مي30را در 

دو روز . شود ميريزي و اجرا  ھاي روز آزادي، برنامه برنامه

مخصوص در سرتاسر كشور ھرساله در بخشھاي مختلف 

ھا اجراي كنسرت در  شود و از جمله اين برنامه جشن گرفته مي

 Amstelطور سنتي در رودخانه ه جشنھا ب. فضاي باز است

  .شود طور زنده از تلويزيون پخش مي به در آمستردام باحضور ملكه و اعضاي حكومت برگزار و مراسم

 

                                                 
ي روز يادبود دھ كميته مذكور، مسئول سازمان.  وزير براي چھارم و پنجم مي اختصاص داده است4دولت ھلند ھيئتي متشكل از  : مي كميته ملي چھارم و پنجم 8

ھمچنين ھمزمان با آن ھماھنگي فستيوال آزادي و طرحھاي .ھاي گل و مراسم افتتاحيه و اختتاميه روز آزادي است و اثر ملي اين روز و مراسم قراردادن حلقه
ھمچنين رقابت شعر ساCنه . است ساله جنگ و آزادي ھلند 11يكي از طرحھا توزيع و پخش كتاب .طلبد ديگري نيز ھست كه تشويق شركت مردم را نيز مي

طرحھاي مشابه نيز .خواند مي) Dam(شود كه برنده مسابقه، شعر خود را در مراسم اعطاي تاج گل در ميدان دام  آموزان دبيرستاني درنظر گرفته مي براي دانش
ھا در راستاي اھداف چھارم و پنجم ماه  مينان برنامهكميته، مسئول فعاليت در جھت حصول اط. گردد در سرتاسر كشور با موضوعات جنگ و صلح برگزار مي

  .مي است
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    ):ام آوريل سي(روز ملكه   .3

 اين روز كه  مصادف با روز تولد  ملكه سابق ھلند 

است  يکی از تعطيRت رسمی  کم شمار ھلندی ھا مي 

شوند و  در اين روز مردم از صبح زود بيدار مي .باشد

ًآنھا معموC . پردازند در خيابانھا به جشن و پايكوبي مي

رنگ ملي لباسھايي به رنگ نارنجي، كه ھمان 

 خانواده سلطنتي  فاميل. كنند كشورشان است، به تن مي

). اورانيه است كه در فارسی به معنای نارنجی  است( 

در اين روز مردم سعي می كنند رنگ نارنجي را  

اگر . استفاده كنند مثل  لباس نارنجي ،كRه نارنجي 

  که  بساط پھن كرده اند و وسايل اضافه خودشان را صبح زود اين روز به خيابان برويد، خيابان مملو از مردمی است

در اين ميان تعداد زيادی از  فروشندگان را  .  قيمت ھا ی وسايل عرضه شده بسيار پاين  است. به فروش می رسانند

. بچه ھا تشکيل می دھد که با شوق و ذوق لوازم و اسباب بازيھاي اضافه خودشان را برای  فروش عرضه می کنند

. ست که باني اين برنامه دانشجوھاي آمستردام بودند كه وسايل و لوازم اضافه خودشان را به حراج می گذاشتندنقل ا

  .بعد ھا اين ابتکار با استقبال ساير مردم مواجه شد و ادامه پيدا کرد

 آنجا سپري ملكه ھر سال شھري را انتخاب كرده و آن روز را در.  در اين روز ملکه نيز برنامه ھای خاصی دارد 

ھاي كوچك در برابر  زند و بچه ھاي شھر سر مي ملكه به ھمه قسمت. كنند ًكند، مردم نيز معموC او را ھمراھي مي مي

اھميت اين روز آن قدر زياد است كه در بعضي از شھرھا مردم، صبح خيلي زود موتورھايشان را . خوانند او شعر مي

 ايجاد سر و صداي زياد ھمه را از خواب بيدار كنند زيرا ھيچكس نبايد در روز اند كه با كنند و بر اين عقيده روشن مي

 .تولد ملكه بخوابد

 راديو و تلويزيون) 1- 8-2

برنامه ھای . ھلند كانال ھاي تلويزيوني از طريق كابل و با پرداخت حق اشتراك ماھانه قابل استفاده است در کشور

 به پخش كارتون براي كودكان اختصاص یز شبكه ھاي خبري ، شبكه ھايجدا ا. تلويزيون ھلند  بسيار متفاوت است

  .  دارد

  

  نظام آموزشی کشور ھلند )3-1

  تحصي�ت پيش دانشگاھی) 1- 1-3

 يا 4 از  كودكان . كشور است  اين  و علوم  آموزش، فرھنگ  زير نظر وزارت  آموزشي  و نظام  دروس در كشور ھلند كليه

   دوره در اين .دھند  مي  ادامه سالگي12كنند و تا   مي را شروع  (Basisonderwijs) ايي ابتد  تحصيRت  سالگي5

 را   اجتماعي  و علوم  طبيعي  ھلندي، رياضيات، علوم  زبان  و نوشتن  مھد كودك، خواندن  دوره ھاي  آموزش آموزان دانش

 .گيرند فرا مي
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   سالگي16 در كشور ھلند تا  آموزشی که .شود  آغاز مي  سالگي12ز  ا  كه  است  سال6 يا   سال5يا 4   دبيرستان دوره

 شامل دوره ھای ذيل می  شوند كه  مي  ھدايت اي  يا حرفه  عمومي ھاي  دوره ھا به  در دبيرستان آموزان دانش . است اجباري

 در ھلند   متوسطه  تحصيRت طح س  باCترين  كه  تحصيل  سال ، با شش)( VWO  دانشگاھي  مقدماتي  ديپلم دوره1- :شود

 و   عمومي  متوسطه آموزش-  3 تحصيل  سال ، با پنج)(HAVO   پيشرفته  عمومي  متوسطه  آموزشی دوره- 2. است

 Voorbereidend Beroepsonderwijs اي  حرفه  آموزش ھاي  دوره-4 تحصيل با چھار سال    (MAVO) مقدماتي

(VBO)    بازار كار   ورود به  را براي آموزان  دانش  كه  چھار سال  مدت  به  خصوص  به  رشته  در يك  پايه آموزش 

  .سازد  مي آماده   Middelbaar Beroepsonderwijs  (MBO)  پيشرفته اي  حرفه  آموزش  ورود به  يا براي بRفاصله

 

  نظام دانشگاھی) 1- 2-3

ه می يکوتاه مدت بين المللی وجود دارد که به انگليسی ارا برنامه آموزشی، دوره بلند مدت و 1300در ھلند نز ديک به  

ساCنه حدود . شوند و شرکت کنندگان مدارج گوناگون علمی از کارشناسی تا دکترا يا گواھينامه وديپلم کسب می کنند

 نفر باشد، در 300ورودی برخی موسسات آموزشی می تواند تنھا .  نفر وارد موسسات آموزشی می شوند580000

 . دانشجوی ورودی ساCنه وجود دارند39000لی که دانشگاه ھايی نيز با حا

. پذير است امكان Hoger Beroepsonderwijs  (HSO) اي  حرفه  عالي ھا و مدارس  در دانشگاه  دانشگاھي تحصيRت  

 است،   تكميلي  تحصيRت ايھ  دوره  شامل  كه  عالي  آموزش سسه  مؤ و پنج  (HBO) اي  حرفه  عالي  مدرسه75 دانشگاه، 13

  .دھند  مي  كشور را تشكيل  اين  عالي  مراكز آموزش مجموعه

  ديپلم  (HBO) اي  حرفه  عالي  مدارس  ورود به و شرط( VWO )   دانشگاه  مقدماتي  ديپلم ھا داشتن  دانشگاه  ورود به شرط

  توانند براي  مي  سال21   سن  باشند، با حداقل  نداشته را  مدرك  اين  كه دانشجوياني .است  (HAVO)   پيشرفته متوسطه

 ھلند بايد  ھاي  دانشگاه  ورود به  براي  خارجي دانشجويان .را بگذرانند (Colloquium)   ورودي  امتحان  دانشگاه  به رفتن

  . باشند  ھلند داشته  دبيرستان  ديپلم مدركي، معادل

 .اند  شده  يكديگر نزديك  به  كشور از نظر آموزشي در اين  (HBO) اي  حرفه  عالي ھا و مدارس  اخير دانشگاه ھاي در سال

   مدارس  اول  سال  كه دانشجوياني . است  شده  آسان  و بالعكس اي  حرفه  عالي  مدارس  به  دانشجو از دانشگاه  انتقال1986از 

انستيتوھا بر   . كنند  منتقل  دانشگاه  خود را به  يا واحدھاي  شده  دانشگاه  اول توانند وارد سال  را بگذرانند مي اي  حرفه عالي

برنامه كRسھا را برعھده داشته و از بودجه  وليت اصوليطبق آزادي آكادميكي وخود مختاري عمل مي كنند، آنھا مس

 .برخوردار مي باشند ساCنه ، بر حسب تعداد دانش آموزان

  وعه نظام آموزش كشورھاي جھان، شوراي عالي انقRب فرھنگيجھت اطRعات بيشتر می توانيد به مجم
netherland=c?php.countries/edupol/research/org.iranculture.www://httpمراجعه فرماييد .  

رنظام آموزش عالی ھلند دو گونه موسسات آموزشی وجود دارد که شامل موسسات به طور خRصه می توان گفت که د

که وظيفه آموزش و تحقيقات آکادميک را به عھده دارند؛ و دانشگاه ھای آموزش حرفه ) universiteiten(دانشگاھی 

  .ه دارند، می باشدکه وظيفه ايجاد آمادگی در دانشجويان برای ورود به بازار کار را به عھد ) hogescholen(ای 

 

  دوره ھاي آموزشي
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 در .  تحصيلی  و واحدھای درسی ارايه شده  صورت می گيردھاي رشته براساس  ی ھلند غالبا  ھا دانشگاهطبقه بندی  

  دانشجويان می توانند از ميان اين رشته ھا .ی وجود دارد ماده درس177   ھلند ،فھرست  جامع واحدھای  دانشگاھی

ات مرتبط با رشته  امتحان  کميته   تصويب آنھا ھمچنان می توانند پس از . نظر خود را انتخاب نمايندواحدھای مورد

 42 معموC  دانشجويان در ھر سال تحصيلی  .  واحد ھای درسی پيشنھادی نمايند تلفيق و ادغامتحصيلی شان اقدام به  

 البته برخی از .  واحد می باشد168ساله است که شامل  4در اين صورت دوره تحصيل آنھا . درسی را می گذرانندواحد 

 سال 6(دكتري پزشكي   طور مثال به . رشته ھا بخاطر دارا بودن بار علمی سنگين تر مدت بيشتری به طول می انجامند

 210 سال ـ 5( دندان پزشكی ؛ )  واحد252 سال ـ 6(دامپزشكی  ؛)   واحد252 سال ـ 6( داروسازی  ؛ ) واحد252ـ 

 210 سال ـ5(دكتري يك رشته مشخص  ؛ و)واحد 210  سال ـ5(ھاي علوم كشاورزي ومھندسي  ؛ بعضي ازرشته) واحد

  به طور خRصه .  ازھفته اول ماه سپتامبر آغازمي شود و  ھفته تشكيل شده 42 از  درسی ھر سال.  طول می کشد)واحد

 : مختلف عبارت اند ازدوره ھای آموزشی

آوري، اقتصاد،   فن ھاي  بخش شامل   Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)  پيشرفته اي  حرفه  آموزش دوره. 1

   مدارك  دوره  اين  ورود به شرط . است  تحصيلي  تا چھار سال ھا از يك  دوره  اين  مدت طول . است  و كشاورزي بھداشت

                ھا ديپلم  دوره  اين در پايان .است  (Mava)   مقدماتي  عمومي و متوسطه  (VBO)  اي  حرفه چھار ساله

(MBO – Diploma)  شود  مي داده. 

 : Ingenieur (ing.) / Baccalaureus (be.) / Bachelor (B) .2اي  حرفه  عالي  در مدارس  اين مدارك  (HBO)  

 مورد   را در زمينه  عملي  پژوھشي يان دانشجو  چھارم  و در سال  است  چھار سال  تحصيل  مدت طول .شوند  مي داده 

را   (Credits) واحد168  دانشجو بايد در مجموع .دھند مي   خود را نيز ارايه  پژوھشي  نامه  و پايان  داده  انجام شان عRقه

  . شود  موفق  نھايي بگذراند و در امتحانات

  : Doctoraal .3است  چھار سال  تحصيل مدت  طول .شود ھا اعطا مي  در دانشگاه  اين مدارك  Rاز   تعداد اندكي ً و عم 

 است،   افزايش  قابل  سال2 تا   تحصيل  دوره بنابراين . برسانند  پايان  به  خود را در چھار سال توانند دروس  مي دانشجويان

تا   (Credits) واحد168از  دانشجو بايد  در مجموع .كشد  مي  نيز طول  سال  تا ھشت ھا تحصيRت  رشته  در بعضي البته

  .شود  مي  مربوط  تحصيلي  رشته  تعداد واحدھا به البته . واحد بگذراند252

   از دانشجويان  اول  سال انتھاي . واحد است42   شامل شود كه  مي ناميده  Propedeuse  دانشگاھي  تحصيRت  اول سال  

 آخر تحصيل، دانشجو بايد  در سال .شود مي  داده  تحصيل  ادامه ا اجازه آنھ  به  موفقيت شود و در صورت  مي  گرفته امتحان

با   Doctoraal  دانشگاھي مدارك . آخر است  سال  واحدھاي  سوم  يك  معادل  دھد كه  خود را ارايه  پژوھشي نامه پايان

  مھندسي -   فني ھاي  رشته براي  Ingenieur (ir.) و مھندسي -   غير فني ھاي  رشته براي Doctorandus (drs.)  عناوين

ھا در   دانشگاه است، بنابراين Master   مدرك  معادل  مدارك اين .شود  اعطا مي  حقوق ھاي  رشته براي  Meester (mr.)و

  .كنند اعطا مي  Master   مدرك  خارجي  دانشجويان  موارد به بعضي

  را نيز ارايه (Post - HBO)  ھاي دوره  (HBO) اي  حرفه  عالي ارس از مد  تعدادي  كه  است  ضروري  نكته  اين يادآوري

 و زيبا، دانشجو بايد   تجسمي ھا مانند ھنرھاي  رشته در بعضي . بكشد  طول  تا چند سال  از چند ھفته  است  ممكن دھند كه مي
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   عالي  از مدارس  رو تعدادي از اين .كشد  مي  طول  سال4 تا 2 از   واحد بگذراند كه168   معماري  واحد يا در رشته84

  .نيز اعطا كنند  (HBO   Master)   توانند مدرك مي (HBO)  اي حرفه

 . دھند  تحصيل  ادامهPost-Doctoraal گوناگون  ھاي توانند در دوره  مي  عالي ھا و مدارس  دانشگاه  آموختگان دانش4 .  

   معلومات  باC بردن  براي  تحصيلي  مدت  كوتاه  گوناگون ھاي ، دوره) (ULO لم مع  تربيت  ساله  يك  دوره ھا شامل  دوره اين

  . است  بلند مدت  پژوھشي ھاي  و دوره دانشجويان

  Doctor - Ph.D. 5: دكتراست  در دوره  تحصيل  چھار سال  شامل كه .  

   پژوھشي  انجام  به شوند و موظف  مي انتخاب  (Assisant)  استاديار  صورت  به  تحصيل  دكترا در زمان بيشتر دانشجويان

   از استادان، منجر به  گروھي  در مقابل  نامه آميز از پايان  موفقيت  و دفاع  نتايج  و ارايه  نامه  پايان نوشتن . ھستند نوين

  .شود  دكترا مي  مدرك اعطاي

وره ھای آموزشی و رشته ھای موجود و اينکه در صورت عRقه مندی به ادامه تحصيل در ھلند و به منظور اطRع ازد

  : زير می توانيد استفاده کنيدوبگاهه می شوند از ياين موارد در کدام موسسات آموزشی ارا

ispacsearch/net.nuffic.www://http سال آينده انجام 3- 2 می توانيد جستجوی خود را حتی برای وبگاه در اين 

گرچه Cزم به ذکر است که کل . دھيد و از ميزان شھريه و اينکه منجر به مدرک تحصيلی می شود يا نه نيز مطلع گرديد

 وبگاهاستفاده از اين .  ھای دانشگاه ھا Cزم می باشدوبگاه پوشش داده نشده و در مراجعه به وبگاهرشته ھا در اين 

netherlands/academic/programs/com.studyabroad.www://httpضمنا جھت کسب .  نيز توصيه می شود

اطRع از موسسات داراي مجوز از وزارت علوم که در ضمينه کسب پذيرش از دانشگاھھای ھلند اقدام ميکنند به 

htm.table/paziresh/net.iranscholarship.www://httpعه شودج مرا.  

 دانشگاه ھا

دانشگاھھاي پلي تكنيك وكشاورزي  داراي ديسيپلين وانضباط شديدي مي باشند درحاليكه دانشگاه ھلند 14 از  دانشگاه 9

دوره 100  اقدام به ارايه بطور كلي  دانشگاه ھای ھلند .دارند پراكنده ونامنظم نيز  خود موارددر زمينه ھاي تخصصي 

  و توجه نماييد که اکثرموسسات آموزشی و دانشگاه ھای ھلند دارای کمپ دانشگاھی نيستند. می کنندمختلف تحصيلي 

 . می بايد اقدام به اجاره منزل مسکونی نماينددانشجويان

 پذيرش تحصيلي) 1- 3-3

 وآزمون ورودي را با موفقيت  HBO دوره اساسي  وبوده  VWO گواھينامه دارای بايد  ورود به دانشگاهقاضيان مت

تصميمات ھر ساله ازطرف .  می باشندپذيرش متمركز ھلند دارای نظام نواحي ودانشگاھھاي مختلف گذرانده باشند

  در دوره ھاي براي ثبت نام. شي اخذ مي شودصورت سھميه ھاي پذيره فرھنگ وعلوم ب موسسات يا وزارت آموزش ،

 HBO دانش آموزان بايد گواھي نامه يا مدارك HAVO; VWO ; MBO وه بر اين  برخی از . را داشته باشندRع 
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  می بايد پيش از تقاضای پذيرش  خارجیداوطلبان  .ی را نيز مطالبه نمايند دارا بودن مدارك ديگر است انستيتوھا ممكن

  .مايند يا از شرايط مورد نياز اطRع حاصل ن گرفته ه دھنده دوره آموزشی تماسيآموزشی ارابا موسسه 

يا پيش دانشگاھی  که معادل حداقل مدرک مورد  دبيرستان و مقطع  داشتن ديپلم  نيازمند  کارشناسیپذيرش در دوره  

رشد داشتن مدرک کارشناسی يا معادل جھت دوره کارشناسی ا.  می باشد،نياز در رشته مذکوردر ھلند ارزيابی شود

 انگليسی  زبان قادر به خواندن، نوشتن و صحبت کردن بهد دانشجويان خارجی ھمچنين می باي.  Cزم استمورد قبول آن

راکز مالبته برخی از . می باشندھر دو قابل قبول TOEFL   و IELTSبرای اين منظور نمره قبولی آزمون ھای . باشند

 در آزمون کتبی TOEFLحداقل نمره قابل قبول به طور معمول .  را نيز می پذيرندآزمونھای ديگر آموزشی نتايج  

   .شش  می باشدنمره  نيز  IELTS  قابل قبول  امتحان نمرهحداقل .  می باشد213 و در آزمون رايانه ای 550

اين بودجه را . بندی مشخصی ندارد انشوند و ھيچ زم  تحقيقاتی تعريف می ھای دکتری در ھلند بر اساس بودجه موقعيت

 دانشگاه می ھر استاد. دنکن  فيليپس يا شل تامين می ھمچون  خصوصی ھای ِوزارت آموزش، خود دانشگاه يا  شرکت

 را  پذيرفته شدهآن ھا ھای   پروپوزال را که دکتری  يک تا چھار دانشجوی پساتواند از يک تا ده دانشجوی دکترا بعRوه 

 به طور ھم زمان  دانشجوی دکتری را ھم20 تا می توانند  چند استاد  مشتمل بر ھای بزرگی  گروه. ندراھنمايی ک

 گروه فرستاده  معموC برای سرپرست  برای يک موقعيت خالیدر اين موارد تقاضا ھای  رسيده   .راھنمايی کنند

تواند منجر به معرفی کردن گروه ديگری  الت میمکاتبه با استادی که موقعيت خالی نداشته باشد، در بھترين ح. شود می

ِبه درخواست پذيرش در يک موقعيت دکتری، بايد واقعا به چشم درخواست استخدام نگاه کرد. توسط وی شود ً . Cًمعمو

  متقاضیوآمد   رفت گروه ھزينه. شود اش نظر استاد را جلب کرده باشد، برای مصاحبه دعوت می ای که رزومه متقاضی

 کاری و  ی خوب و ھوشمندانه، و آگاھی کامل از زمينه هيِ کار گروھی، ارا ِداشتن روحيهدر اين موارد . کند مين میرا تأ

 درخشان مورد  ِ، بيشتر از داشتن مقاله و کارنامهِ خاص کاری آن گروه مندی به رشته عRقهو  کننده ِسوابق گروه دعوت

 مدرک می باشد ، متقاضی می بايد ھای علمی انگليسی   فعاليت  رسمی ھمه زبان با توجه به اينکه .گيرد توجه قرار می

به کپی برداری از کارھای ديگران داشته يشاھايی که  ای و درخواست فلهھای  ِ فرستادن نامه . نمره زبان را نيز ارايه دھد

 مورد نظر را بگاه گروهوت حتما قبل از فرستادن درخواست پذيرش برای يک موقعي  سعی کنيد .باشد پرھيز کنيد

کنند و  شان را در يک جا جمع می ھای خالی ًھا و مؤسسات تحقيقاتی معموC فھرست موقعيت  دانشگاهبيشتر. مطالعه نماييد

 با  با يک گروه  ی اوليه بعد از مکاتبه امکان سفر به ھلند .دھند شان پيوند می وبگاهی اول   به صفحهvacanciesبا عنوان 

ِ متقاضی را نسبت به ارتباط مکتوب و  مراحل پذيرش مندی به کار با آن ، ابراز عRقهار از گروه برای  علمی و ديد

  .اندازد ارسال رزومه چندين گام پيش می

 : کمک نمايد) يا پسا دکتراPhD( ھای دکتری د می تواند شما را در يافتن دورهلن مشاغل آکادميک ھوبگاهاستفاده از 

cfm.index/org/org.academictransfer.www://http 

 ھا دانشگاه  رتبه بندی) 1- 4-3 

به طور . رتبه بندی دانشگاه ھا با معيارھای گوناگون و توسط سازمانھا و نھادھای گوناگونی در جھان انجام می پذيرد

ھلند ھمانند  ، کشوربه چاپ رسيده» تايمز« روزنامه انگليسی در 2007در سال  كه   سنجي نتايج نظرنمونه ، بر اساس 

 اين در حالي است كه . قرار دھد  دانشگاه برتر جھان 200 دانشگاه خود را در ميان فھرست 11آلمان توانسته است كه 

 دانشگاه 500در رتبه بندی ديگری  که . ند در اين فھرست قرار دار فرانسه دانشگاه از 9 وکل بريتانيا از  دانشگاه 32
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 دانشگاه از ھلند در ليست قرار گرفته اند 12  ، را فھرست نموده2007برتر جھان در سال  

)htm.list500TOP2007ARWU/2007/rank/org.arwu.www://http .(نظام ھای به طور کلی نظام آموزشی ھلند يکی از برترين 

   ھلندو وزارت آموزش، فرھنگ و علومآموزشی امروز دنيا محسوب می شود 

)The Ministry of Education, Culture and Science    ( وظيفه رعايت و حفظ استانداردھای بين المللی را

  .عھده دار می باشد

 

 ھلند   تحصيلي مدارك   ارزشيابي نحوه) 1- 5-3

   تحصيRت  و ھمچنين  تحصيل  سال3 تا 2  حداقل  (MBO - Diploma)  پيشرفته اي  حرفه  آموزشي ھاي  دوره مدارك. 1

 .شود  مي ارزشيابي "كارداني"  دبيرستان،  ديپلم  دارا بودن  شرط  به  تحصيل  دو سال  گذراندن  با حداقل  تمام نيمه

  اي  حرفه  عالي  مدارس  از كليه  صادرهIngenieurb(ing.) / Baccalaureus (be.) / Bachelor (B) مدارک 2. 

(HBO)  ،شود  مي ارزشيابي "كارشناسي" دولتي.  

  .شود  مي ارزشيابي " ارشد  كارشناسي" ھا،  صادره از دانشگاهMaster / Doctoraal مدارک 3.

   شرط  به  پيوسته  تحصيل  سال2   با حداقل دولتي  (HBO) اي  حرفه  عالي  از مدارس صادره  HBO- Master  مدارك4. 

  .شود  مي ارزشيابي " ارشد كارشناسي"  يا كارشناسي،2 بند   مدارك داشتن

  ارزشيابي "دكترا"  يك،  گروه ھاي  از دانشگاه  صادره  نامه  پايان  و ارايه  تحصيل  سال4با   .Doctor - Ph.D   مدارك5.  

  .شود مي

 و   آموزشي بخش نظام (aspx.default/Dept_Grad/sites/ir.msrt.portal://httpجھت کسب اطRعات بيشتر به 

 .مراجعه شود) كشور ھلند  دانشگاھھاي  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي چگونگي

  ھلند  ردانشگاه ھای کشو) 1- 6-3

  معرفي برخي از دانشگاه ھای ھلند

  

  واخنينگن  شھر کوچکی است که : دانشگاه واخنينگن .1

در استان خلدرلند در مرکز کشور ھلند واقع 

ی زيادی را دانشجويان، اساتيد و کارمندان   نفر است که از اين ميان عده٣٠،٠٠٠جمعيت اين شھر در حدود .است شده

شعار .  استدانشگاه و مرکز تحقيقاتی واخنينگنبيشتر شھرت واخنينگن به سبب وجود .: دھند دانشگاه تشکيل می

 .ھای شھر نقش بسته است آمدگويی ورودی بر تابلوھای خوش» واخنينگن، شھر علوم زيستی«

گردد و دانشگاه واخنينگن در سال  می  ميRدی بر١٨٧۶دريس علوم کشاورزی در شھر واخنينگن ھلند به سال  ت سابقه

تحقيقاتی در -اين دانشگاه قريب يک قرن مھمترين مرکز آموزشی. است تاسيس گرديده) ھجری شمسی١٢٩٧ (١٩١٨
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ی، تکنولوژی کشاورزی و علوم اجتماعی ی علوم گياھی، علوم دامی، علوم زيست محيطی و مديريت منابع طبيع زمينه

ی علوم زيستی و مديريت  ی اخير به عنوان يکی از معدود مراکز پيشرو در حيطه اين دانشگاه در چند دھه. است بوده

المللی، نقش مھمی را  دانشگاه واخنينگن در کنار ارتباطات وسيع بين. منابه طبيعی در سطح جھان مطرح گرديده است

  .ی ھلند بر عھده دارد ی آموزش و تحقيق در جامعه هدر ھر دو زمين

مرکز تحقيقاتی دانشگاھی واخنينگن يگانه مرکزی در کشور ھلند است که تحقيقات بنيادی و استراتژيک را با 

اين زيربنای گسترده کشور ھلند را . است آموزش درسطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی درآميخته

ي و مديريت منابع يی تخصصھای مربوط به کشاورزی، صنايع غذا ه نياز فوری خود را در زمينهسازد ک قادر می

غذا و محيط : مرکز دانشگاھی تحقيقاتی واخنينگن رو ھدف عمده را ھمواره مد نظر داشته و دارد. طبيعی برطرف سازد

ھای   و توزيع غذا شامل تجارت فراوردهی توليد ی فعاليت مرکز تحقيقاتی دانشگاھی واخنينگن کل زنجيره حيطه. زيست

ی استفاده از زمين را  وط به نحوهربل ميل زيست محيطی و مسايی، مسايغذا Cت کشاورزی غيروکشاورزی، توليد محص

توريستی استفاده از محيط زيست اخيرا مورد -ھای تفريحی مباحثی چون امنيت غذا، کيفيت غذا و جنبه. در بر ميگيرد

در کنار توليد دانش پايه، دانشگاه واخنينگن منبع مھمی از دانش و علوم . ن دانشگاه قرار گرفته استتوجه محققين اي

در اين مرکز تاکيد زيادی برروی فراھم نمودن ترکيب درستی از دانش علمی و مھارت علمی که منجر به . کابرديست

سھيل گردش اطRعات بين دانشگاه و مراکز به منظور ت. شود وجود دارد ھای مختلف مي ی خRقيت در زمينهيشکوفا

- تحقيقاتی تحت پوشش اين دانشگاه، مرکز تحقيقاتی واخنينگن طرحی را در دست اجرا دارد که تمامی گروھھای درسی

نخستين ساختمان اين طرح در .تحقيقی، محققين و اساتيد و دانشجويان ھمه در يک ساختمان عظيم و مدرن اسکان يابند

صورتی فعال با ساير  به نھايتا، قابل ذکر است دانشگاه واخنينگن. برداری خواھد بود ی بھره دی آماده مي٢٠٠۶Rسال 

 .دانشگاھھا و مراکز تحقيقاتی داخل و خارج از ھلند ارتباطی مداوم داشته و مايل به گسترش دادن ھرچه بيشتر آن است

زبان . کند  ليسانس به دانشجويان و عRقمندان عرضه ميھای مختلف و متنوعی را در مقطع فوق دانشگاه واخنينگن رشته

کل دوره فوق . ھر سال آغاز مي شود) شھريور(سال تحصيلی در اين مقطع سپتامبر. کليه دروس انگليسی ميباشد

ھر واحد درسی بر مبنای ساعات تدريس سنجيده . ياشد  واحد درسی مي١٢٠ سال بوده و شامل ٢ليسانس مجموعا 

ھای فوق ليسانس گرايشات و  اغلب رشته.  ساعت فعاليت آموزشی است٢٨حد درسی تقريبا معادل يک وا. ميشود

  .گيرد ای را در بر می ھای ويژه تخصص

 ن واخنيينگنپايگاه اينترنتی ندايران جھت راھنمايی دانشجويا •

  

 شھر  دلفت يک شھر کوچک دانشجويی بين: دلفتدانشگاه فنی  .2

معروف   اش دانشگاه فنی روتردام و Cھه است که بخاطر  ھای 

. دانشجو می پذيرد... نقشه برداری، نفت و ,  مختلف فنی  از جمله رشته ھای معماری در رشته ھای  دانشگاه  اين .است

  . انشگاه فنی دلفت جزو پنج دانشگاه اول فنی اروپاستد

 /)http://www.tudelft.nl (و دلفتيوب گاه دانشگاه فنی ت •

  

دانشگاه بين المللي ارسموس روتردام يكي از : دانشگاه اراسموس .3

 دانشجويان از  در اين دانشگاه. معتبرترين دانشگاه ھای ھلند است
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دانشگاه اراسموس در سه . کشورھای مختلف جھان در رشته ھا و مقاطع  تحصيلی مختلف مشغول به تحصيل ھستند

( ،حقوق ، فرھنگ و جامعه ) ريت اراسموسمدي مدرسه اقتصاد اراسموس،مدرسه(زمينه عمده اقتصاد و مديريت 

دانشگاه (، و پزشکی و بھداشت )مدرسه حقوق اراسموس، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده فلسفه، دانشکده تاريخ و ھنر

  فعال است) سی- معروف به اراسموس ام: پزشکی رتردام

راھنمای تحصيل در مقطع دکترا در دانشگاه  •

 اراسموس

 )http://www.eur.nl ( دانشگاه اراسموسوبگاه •

 سی-وب گاه دانشگاه اراسموس ام •

)http://www.erasmusmc.nl( 

  

  

  

شھر که از  دانشگاه ھای مطرح  ھلند محسوب می شود، در (Utrecht)  دانشگاه اوترخت :دانشگاه اوترخت .4

اين دانشگاه در رشته ھای مختلف علمی ھمچون علوم  تجربی و .  قرار دارد آمستردام اوترخت در سي كيلومتري جنوب

 . مھندسی به تربيت دانشجو مشغول است

  )/http://www.uu.nl (وب گاه دانشگاه اتريخت •

دكتراي گروه پزشكي، اطRعاتی در باره  پذيرش در  •

  دانشگاه اوتريختداروسازي و دامپزشكي

html.227870/283_kid/advertise/com.istgah.www://http  

  

  مرتبط با ھر دانشگاه اطRعاتوبگاهدر . دانشگاھی ھلند در ادامه ذکر می شوتعدادی از مھمترين موسسات آموزشی و د

قابل   زبان انگليسی زمون  نمره قابل قبول آرشته ھای تحصيلی موجود، مقاطع تحصيلی، شرايط پذيرش دانشجو و

  .دستيابی می باشد

 
 ) Eindhoven University of Technology(دانشگاه تکنولوژی ايندھون  �

en/nl.tue.3w://http  
 
 ) Haagse Hogeschool(موسسه آموزش عالی Cھه  �

PORTAL=schema&_portal=dad&_,1133=pageid?_page/portal/nl.hhs.portal://http  
 
 ) Hanzehogeschool(دانشگاه علوم کاربردی خرونينگن   �

nalInternatio/home/nl.hanze.www://http  
 
 )  Hogeschool van Amsterdam( موسسه آموزش عالی آمستردام  �
/nl.hva.international.www://http 
 ) Hogeschool van Utrecht(موسسه آموزش عالی اوترخت  �

University+The/Information+General/International/nl.hu.www://http  
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 ) Leiden University( ليدن   دانشگاه �

edu.leiden.www://http 
 
 )Nyenrode Business Universiteit  ( دانشگاه نينرود �

nl.nijenrode.www://http  
 
 ) Open University of the Netherlands( آزاد ھلند   دانشگاه �

html.36/DEF/eCache/nl.ou.www://http  
 
 ) University of Amsterdam( دانشگاه آمستردام  �

main=th/en=la/cfm.start/nl.uva.www://http 
 
 
 ) Radboud University of Nijmegen(دانشگاه نايمخن  �

university_radboud/general/english/nl.ru.www://http 
 
 ) University of Twente( دانشگاه تونته  �

en/nl.utwente.www://http  
 
 )Wageningen University(دانشگاه  �

UK/nl.wageningenuniversiteit.www://http  
 

  : موسسه آموزشی و دانشگاھی ھلند به شرح زير می باشد160 ليست الفبايی حدود

UNIVERSITY INSTITUTIONAL DOMAIN 
 
ABC HOGESCHOOL DORDRECHT EN OMSTREKEN abc-opleidingen.nl 

 
ACADEMIE VOOR EURYTHMIE euritmie-denhaag.nl 

 
AKI ACADEMY OF VISUAL ARTS AND DESIGN artez-aki.nl 

 
ALMERE UNIVERSITY OF HIGHER EDUCATION hoa.nl 

 
AMSTERDAM SCHOOL OF BUSINESS hesasd.nl 

 
AMSTERDAM SCHOOL OF THE ARTS ahk.nl 

 
ARTEZ CONSERVATORIUM artez-conservatorium.nl 

 
AVANS UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION avans.nl 

 
AZUSA THEOLOGISCHE HOGESCHOOL azusa.nl 

 
BOURDON HOGESCHOOL VOOR MUZIEK bourdonhogeschool.nl 

 
BREDA UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION nhtv.nl 
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BUSINESS SCHOOL NETHERLANDS bsnnederland.nl 
 

BUSINESS SCHOOL NETHERLANDS (ENGLISH) businessschoolnetherlands.com 
 

BUSINESS SCHOOL TWENTE millian.nl 
 

CATHOLIC UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION OF ZWOLLE 

kpz-web.nl 

 
CHRISTIAN INSTITUTE FOR HIGHER PROFESSIONAL 
EDUCATION DE DRIESTAR 

driestar-educatief.nl 

 
CHRISTIAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION OF NORTH NETHERLAND 

chn.nl 

 
CODARTS UNIVERSITY OF PROFESSIONAL ARTS 
EDUCATION 

codarts.nl 

 

CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM 
conservatoriumvanamsterdam.n
l 

 
CONSTANTIJN HUYGENS SCHOOL OF ARTS artez.nl 

 
CORNERSTONE CENTRE FOR INTERCULTURAL 
STUDIES 

cornerstone-mtc.com 

 
DE HORST UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION FOR SOCIAL SCIENCES 

dehorst.nl 

 
DE WITTENBERG HOGESCHOOL EN 
TOERUSTINGSCENTRUM 

dewittenberg.nl 

 
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY tudelft.nl 

 
DESIGN ACADEMY EINDHOVEN designacademy.nl 

 
DIRKSEN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
IN COMPUTING ELECTRONICS AND 
TELECOMMUNICATIONS 

dirksen.nl 

 
DOCENT MUZIEK ROTTERDAMS CONSERVATORIUM docentmuziekrotterdam.nl 

 
DRONTEN PROFESSIONAL AGRICULTURAL 
UNIVERSITY 

cah.nl 

 
DUTCH DELTA UNIVERSITY ddbs.nl 

 
DUTCH INSTITUTE FOR ART HISTORY FLORENCE iuoart.org 
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EDE CHRISTIAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION COMMUNICATION STUDIES 

che.nl 

 
EDITH STEIN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION/RESEARCH CENTRE OF TWENTE 

edith.nl 

 
EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY tue.nl 

 
ERASMUS CENTER FOR MARITIME ECONOMICS AND 
LOGISTICS  

maritimeeconomics.com 

 
ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM eur.nl 

 
EUROCOLLEGE HOGESCHOOL eurocollege.nl 

 
EUROPEAN PILOT SELECTION AND TRAINING epst.nl 

 
EUROPORT BUSINESS SCHOOL epbs.nl 

 
EVANGELISCHE THEOLOGISCHE HOGESCHOOL ebs-ede.nl 

 
FONTYS PEDAGOGIC TECHNICAL UNIVERSITY OF 
PROFESSIONAL EDUCATION 

pedagogiek.nl 

 
FREE UNIVERSITY OF AMSTERDAM vu.nl 

 
GERRIT RIETVELD ACADEMY gerritrietveldacademie.nl 

 
GRADUATE SCHOOL EXPERIMENTAL PLANT SCIENCES 
WAGENINGEN 

graduateschool-eps.info 

 
HBO NEDERLAND hbonederland.com 

 
HOGER ONDERWIJS VOOR BEDRIJFSKUNDIGE 
INFORMATIEKUNDE 

hobi.nl 

 
HOGESCHOOL GEO hogeschoolgeo.nl 

 
HOGESCHOOL GORINCHEM IDE hogeschool-ide.nl 

 
HOGESCHOOL NOVI hogeschoolnovi.nl 

 
HOGESCHOOL THORN KREATO MUZIEKACADEMIE kreato.nl 

 
HOGESCHOOL VOOR PEDAGOGISCH EN SOCIAAL-
AGOGISCH ONDERWIJS GRONINGEN 

spo-groningen.nl 

 
 
HOGESCHOOL WEST-NEDERLAND VOOR VERTALER west-nederland.nl 
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EN TOLK 
 

HOGESCHOOL WITTENBORG wittenborg.eu 
 

HOTELSCHOOL MAASTRICHT hotelschoolmaastricht.nl 
 

HOTELSCHOOL THE HAGUE hotelschool.nl 
 

INHOLLAND UNIVERSITY inholland.nl 
 

INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 
STUDIES 

ihs.nl 

 
INSTITUTE FOR WATER EDUCATION unesco-ihe.org 

 
INSTITUTE OF SOCIAL STUDIES THE HAGUE iss.nl 

 
INSTITUTE SAINT WILLIBRORD tiltenberg.org 

 
INSTITUUT VOOR PSYCHOSYNTHESE psychosynthese.nl 

 
INTERCOLLEGE BUSINESS SCHOOL intercollege-businessschool.nl 

 
INTERNATIONAL MARITIME TRANSPORT ACADEMY stc-r.nl 

 
IPABO AMSTERDAM UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION 

hs-ipabo.edu 

 
ISELINGE UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION iselingehogeschool.nl 

 
ISLAMIC UNIVERSITY OF ROTTERDAM islamicuniversity.nl 

 
ITV UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR 
TRANSLATION AND INTERPRETATION 

itv-hogeschool.nl 

 
IVA DRIEBERGEN iva-driebergen.nl 

 
JOHAN CRUIFF UNIVERSITY cruyffacademics.org 

 

KAMPEN THEOLOGICAL UNIVERSITY 
theologischeuniversiteitkampen.
nl 

 
KLM FLIGHT ACADEMY  pilootworden.nl 

 
LEIDEN UNIVERSITY leidenuniv.nl 

 
LOI DISTANCE EDUCATION loi.nl 

 
MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT msm.nl 
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MAASTRICHT UNIVERSITY unimaas.nl 

 
MAJOR SEMINARY ROLDUC rolduc.nl 

 
MARNIX ACADEMY  hsmarnix.nl 

 
NATIONALE LUCHTVAART SCHOOL nls.nl 

 
NBI HOGESCHOOL VOOR THEOLOGIE nbihogeschool.nl 

 
NEA TRANSPORT HOGESCHOOL nea.nl 

 
NETHERLANDS MARITIME UNIVERSITY ROTTERDAM stc-nmu.eu 

 
NETWORK UNIVERSITY netuni.nl 

 
NEW SCHOOL FOR INFORMATION SERVICES thenewschool.nl 

 
NORTHERN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION OF LEEUWARDEN 

nhl.nl 

 
NOTENBOOM BUSINESS SCHOOL notenboom.nl 

 
NTI DISTANCE EDUCATION nti.nl 

 
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY nyenrode.nl 

 
OPEN UNIVERSITY OF THE NETHERLANDS ou.nl 

 
PLANT, ANIMAL AND TECHNOLOGY ptcplus.com 

 
PRO EDUCATION HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM proeducation.nl 

 

PROTESTANT THEOLOGICAL UNIVERSITY 
protestantsetheologischeuniversi
teit.nl 

 
RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN ru.nl 

 
REFORMED UNIVERSITY ZWOLLE gh-gpc.nl 

 
ROC AVENTUS aventus.nl 

 
ROC TWENTE PLUS SCHOOL rocvantwente.nl 

 
ROOSEVELT ACADEMY MIDDELBURG roac.nl 

 
ROTTERDAM FASHION ACADEMY mode-academie.nl 
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ROTTERDAM UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION 

hogeschool-rotterdam.nl 

 
ROYAL ACADEMY OF ART THE HAGUE kabk.nl 

 
ROYAL ACADEMY OF MUSIC AND DANCE koncon.nl 

 
ROYAL ACADEMY OF VISUAL ARTS rijksakademie.nl 

 
 
ROYAL MILITARY ACADEMY  kma.mindef.nl 

 
ROYAL NETHERLANDS NAVAL COLLEGE kim.nl 

 
RSM ERASMUS UNIVERSITY rsm.nl 

 
SANDBERG INSTITUTE sandberg.nl 

 
SAXION UNIVERSITIES saxion.edu 

 
SAXION UNIVERSITIES OF PROFESSIONAL 
EDUCATION 

saxion.nl 

 
SCHOUTEN EN NELISSEN sn.nl 

 
STICHTING WEBSTER UNIVERSITY webster.nl 

 
STOAS AGRICULTURAL UNIVERSITY OF 
PROFESSIONAL EDUCATION 

stoas.nl 

 
STOAS UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION, 
TEACHER TRAINING 

stoashogeschool.nl 

 
THEO THIJSSEN ACADEMY theothijssen.feo.hvu.nl 

 
THEOLOGICAL CATHOLIC UNIVERSITY OF UTRECHT ktu.nl 

 
THEOLOGISCHE HS VANWEGE DE GEREFORMEERDE 
BOND JOHANNES CALVIJN 

thgb.tk 

 
THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE CHRISTELIJKE 
GEREFORMEERDE KERKEN 

tua.nl 

 
THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE 
GEREFORMEERDE KERKEN 

tukampen.nl 

 
THIM VAN DER LAAN ACADEMY FOR 
PHYSIOTHERAPY 

thim.nl 

 



�ر  � �  ��� �رر  � �  ��� �رر  � �  ��� �رر  � �  ��� 
	ر	
	
	
 ������������ �������� �� اااا   ��   ��   �� �م                                                                                                                                                                                                            ١٣٨٧١٣٨٧١٣٨٧١٣٨٧        ������������ ���� ���� ����   _   _   _   _ ه�ه�ه�ه�  �م وزارت  �م وزارت  �م وزارت  ��ور�،،،،%$%$%$%$ وزارت  '�ت و  ��ور�  '�ت و  ��ور�  '�ت و  ��ور�  '�ت و   (((( ))))****+�+�+�+�    

 

, ,ر ,ر ,ر ----ر /....اااا  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  /  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  /  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  /  0 . ا2ان �  3 �ر� ا  .  454545456 7%6 7%6 7%6 7%88889999:;:;:;:; <<<< ==== >>>>?@?@?@?@ AAAA                             net.iranscholarship-fr.www     

           

39 

TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL tiasnimbas.edu 
 

TILBURG UNIVERSITY uvt.nl 
 

TMO HOGESCHOOL VOOR MODEMANAGEMENT tmo.nl 
 

TRANSFERGROEP ROTTERDAM transfergroep.nl 
 

TSM BUSINESS SCHOOL tsm.nl 
 

TYNDALE THEOLOGICAL SEMINARY tyndale-europe.edu 
 

UNIVERSITY FOR HUMANISTICS uvh.nl 
 

UNIVERSITY OF AMSTERDAM uva.nl 
 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HELICON hhelicon.nl 
 

UNIVERSITY OF GRONINGEN rug.nl 
 

UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
AMSTERDAM 

hva.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION ARNHEM 
AND NIJMEGEN 

han.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION DE 
KEMPEL 

kempel.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION DOC doc.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
DOMSTAD 

domstad.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
DRENTHE 

hsdrenthe.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION FONTYS fontys.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR 
MUSIC AND DANCE 

hmd.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION FOR 
TRANSPORT 

nth.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
GRONINGEN 

hanze.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION HAS DEN hasdenbosch.nl 
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BOSCH 
 

UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION IN 
MIDWIFERY 

vroedvrouwenopleiding.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
LARENSTEIN 

larenstein.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION LEIDEN hsleiden.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION MARKUS 
VERBEEK 

bpp.com 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
ROTTERDAM 

hro.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
SCHOEVERS 

schoevers.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
SCHUMANN ACADEMIE 

schumann.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION THE 
HAGUE 

hhs.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
UTRECHT 

hu.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 
ZEELAND 

hz.nl 

 
UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION ZUYD hszuyd.nl 

 
UNIVERSITY OF TOURISM PROFESSIONAL 
EDUCATION 

tio.nl 

 
UNIVERSITY OF TWENTE utwente.nl 

 
 
UTRECHT SCHOOL OF THE ARTS hku.nl 

 
UTRECHT UNIVERSITY uu.nl 

 
VAN HALL INSTITUUT UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION FOR AGRICULTURE, FOOD TECHNOLOGY, AND 
ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES 

vhall.nl 

 
VERTOL SCHOOL OF PROFESSIONAL EDUCATION IN 
TRANSLATORS AND INTERPRETERS 

vertol.nl 
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VRIJE HOGESCHOOL vrijehogeschool.nl 

 
WAGENINGEN INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCES wias.nl 

 

WAGENINGEN UNIVERSITY 
wageningenuniversite
it.nl 

 
WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE wur.nl 

 
WINDESHEIM UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION windesheim.nl 

 
WITTENBORG INTERNATIONAL UNIVERSITY OF PROFESSIONAL 
EDUCATION 

wittenborg.nl 

 
  

 موسسات دانشگاھی مورد تاييد وزارت علوم) 1- 7-3

  :اين موسسات به دو بخش تقسيم شده اند

 . تحصيلي ھاي  دوره  كليه براي) ممتاز( يك  ھلند، گروه ھاي دانشگاه)الف

 ) ) ليسانس فوق(  ارشد  كارشناسي سطح"صرفا) (خوب( عالي، گروه دو  دانشگاه ھا و مراكز آموزش   )ب 

آموزش ،    وزارت   تأييد  شرط    به    دولتي   (HBO) اي  حرفه  عالي مدراس  و  عالي  مراكز آموزش از  صادره مدارك

  فوق(  ارشد  كارشناسي  تا سطح  دو، فقط ، گروه (Ministry of Education and Science)   ھلند   و علوم   فرھنگ

  .شود  مي ارزشيابي  )ليسانس

 و   آموزشي بخش نظام (aspx.default/Dept_Grad/sites/ir.msrt.portal://httpجھت کسب اطRعات بيشتر به 

  .مراجعه شود) كشور ھلند  دانشگاھھاي  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي چگونگي

 

  شھريه تحصي�ت دانشگاھی) 1- 8-3

مليت  و  تحصيلی  بسته به نوع رشتهشھريه . ای ھلند بسيار متفاوت و متغير است دانشگاه ھشھريهميزان 

 اين مبلغ ممکن است ھر سال مورد .  نيز می رسد  در سال ھزار يورو15 دانشجو متفاوت بود و به مبلغ 

. تند شھريه ھای تحصيلی در ھلند به نسبت به ساير کشورھا  بسيار باC ھس در مجموع. قرار گيردبازنگری

.ود دانشگاه مورد نظر مراجعه نموبگاه به  می بايد برای کسب  اطRعات دقيق ترالبته 


