
 
 

  ناسآ یسیلگنا نابز ھب یقیسوم ملعم شزومآ هراب رد
  ؟دیوش لافطا یارب یقیسوم ملعم دیھاوخیم و دیتسھ بوخ هدنزاون کی امش ایآ 

 وملام یقیسوم یمداکآ رد تالیصحت یارب دیناوتیم امش سپ
.دیھدب تساوخرد  

 
راک   رازاب دروم رد

 ار یقیسوم نومضم نادرگاش یادتبا بتاکم رد  ندیوس رد
  .دنراد دوخ ھنالاس تاقوا میسقت رد

 ابیز یاھ رنھ لکش ھب یقیسوم یلاع بتاکم ای ھسیل رد
  .ندیوس رد دوشیم سیردت

 دوجو یگنھرف بتاکم ) اھ ھیحان( اھ نومک زا یضعب رد
  نانچمھ .دنراد ترورض یقیسوم ملعم ھب مھ اھنآ ھک دراد
 لاح نیدب دنراد یقیسوم سیردت )نلوکس کلوف(یلحم بتاکم

 رد و.دشابیم یفاک دح ھب ندیوس رد یقیسوم ملعم ترورض
 ھتسشنزاب یقیسوم ناملعم یدایز یدادعت کیدزن یاھ لاس

  .دسریم رظن ھب بوخ هدنیآ رد راک رازاب و دنوشیم

 

زا یضعب.دشابیم ھیلام نودب نورک٣٣٠٠٠  غلبم ندیوس رد یقیسوم ملعم طسوتم شاعم  یقیسوم نیملعم 
  .دننکیم تفایرد لوپ جیتسا یالاب ترسنک رھ یارجا یارب ھک دنراد ار دوخ دازآ راک

 یمیاد راک بحاص و دیوش یرگید نیماضم ای و یقیسوم داتسا بتاکم زا یکی رد دیناوتیم مھ امش
  .دیوش

 

  اھ شزومآ دروم رد

  .دینک تکرش نآ رد دیناوتیم امش ھک دراد دوجو هرود ھس

  .یقیسوم ملعم یارب شزومآ ،١

  .ناگ هدنزاون یارب )لکیگوگ ادیپ(یتیبرت یفاضا شزومآ ،٢



 
  .یگنھرف بتاکم نیملعم یارب شزومآ ،٣

  شزومآ یقیسوم ملعم یارب
 رد امش نامز نیا رد ھک دریگیم رب رد ار لاس جیپ تدم ھک )هاگشناد( یلاع تالیصحت زا ترابع نیا
  .دیراد مھ یلمع و یرظن سرد نآ یولھپ رد و نیزومآیم دوخ یاهدش باختنا )تیمورتسنا( زاس هراب

  .دیزومایم ار نارگید ھب سیردت شزومآ و یقیسوم سیردت و یامنھر نانچمھ امش

 یقیسوم ملعم لکش ھب فلتخم بتاکم رد ھک دیراد ) گینیرت رچیت(ینیرمت یاھ فنص نانچمھ امش
  .دیوریم

؟دیوش یقیسوم ملعم دیھاوخیم امش ایآ  

  .دناوخ دیھاوخ دنول هاگشناد رد لاس کی یارب مھ ار یرگید نیماضم شپ

  .دینزاونیم ار اھنآ امش الومعم ھک ،یشزومآ فلتخم لیافورپ یارب دینک تساوخرد دیناوتیم امش

  .اھنیا نایم زا دینک باختنا دیناوتیم امش

 

 فلتخم رشق یارب یللملانیب یقیسوم و یلحم یقیسوم،١
  .ناھج

  .یبرغ کیسالک یقیسوم ،٢

  .زیج یقیسوم،٣

  .پاپ و کار یقیسوم ،۴

 یاھ ھتخاس ھک تروص رد یزاس گنھآ و یناوخ زاوآ ،۵
 هدرک یھارمھ ار دوخ ندناوخ زاوآ تقو رد و دشاب امش دوخ

  .دیناوتب

 باختنا دوخ صاخ نومضم ثیح ھب ار رتویپمک دیناوتیم امش سپ  ،دیزاسب یقیسوم دیھاوخیم امش رگا ،۶
  .دینک

 سیردت یاھ فنص و شزومآ .دیناوخب ار گنھآ عون رھ ھک دیھاوخیم و دیتسھ ناوخ زاوآ امش رگا  ،٧
.دراد دوجو مھ زاوآ  

 

 



 
دیوش یم ھتفریذپ ھنوگچ   

 ھب حیرشت تاقوا یضعب . تسا یرورض  یندیوس نابز نتسناد  یقیسوم ملعم  یشزومآ یاھھمانرب یارب رت لوا ھمھ زا
   .تسین بوخ اھنا یندیوس نابز ھک تسا یناسک یارب یسیلگنا نابز

 نابز ھب ندرک تبحص ،نتشون ، ندناوخ )یقیسوم ملعم (رنھ  یزنھوپ  لصحم ناونع ھب  هاگشناد رد ندش لماش یارب
.دشابیم لوا طرش یندیوس  

 

شریذپ ناحتم  ا
 

 رد امش ھک مینادب ام ات تسا مھم ام یارب
 تالیصحت یارب ام . دیراد تراھم یقیسوم
 تامولعم یارب   .میراد یدورو ناحتما شیوخ
.دیوش لخاد  یتینرتنا ھحفص ھب رتشیب  

 
Https://www.mhm.lu.se/utbildning/antagning/antagning-musiklararutbildning  

 

امش یلصا)تیمورتسنا( زاس یور رب درکلمع ناحتما ،  ١ 

.دیا هداد تساوخرد نآ مادک یارب ھک دراد امش صصخت ھب قلعت نیا ، دسریم رظن ھب توافتم نومزآ نیا  

 یور زا  نتخاون ییاناوت دیاب امش و . دینک ھعجارم قوف تیاس بیو ھب فلتخم اھ صصخت یارب امش 
.دیشاب ھتشاد ار تون  

 

دراد دوجو فلتخم شخب ھس اجنیا رد  ، کرتشم ناحتما ،   ٢ 

.دیناوخیم راتیگ ای ونایپ اب امش یتقو   دیشاب ھتشاد ار گنھآ ھس نتخاون  ییاناوت دیاب امش ،ا  

  .دشابیم ناس کی اھ صصخت ھمھ یارب و ، دوشیم ھتفرگ مھ یریرحت ناحتما امش زا،ب

. دیشاب انشآ دیاب ار یقیسوم تون نتشون و ندناوخ ، دینادب ار یبرغ یقیسوم یساسا یروئت دیاب امش  

  . دیشاب ھتشاد تیدلب ینومراھ و دروکآ  دربراک  اب



 
 اب و رتسکرا کی  یربھر تراھم  ،دھدیم ناشن  نآ رد ھک  دیھدیم ماجنا ار ناحتما کی الومعم امش ،ت
 نیالنآ لکش ھب رگم ، میھدب ماجنا ار نومزآ نیا میناوتیمن ام  انورک ضرم داینب رب . ار نتخاون اھنا
.دراد ناکما  

 

  یقیسوم ملعم دیھاوخیم و دیتسھ )نیسیزوم( هدنزاون لبق زا امش رگ دیوش
  ؟دیا هدرک راک یلمع و دیاھتخومآ یقیسوم  لبق زا امش

.دینک راک یقیسوم ملعم ثیح ھب هدنیآ رد دیھاوخیم و دیراد مولپید امش ایآ  

.دینک باختنا دیناوتیم امش ھک میراد  شزومآ ود ام سپ  

   نومضم یاجب  امش ، دریگیم ربرد ار هام شش و لاس کی ھک میراد یشزومآ یلیمکت  شزومآ ام
 شزومآ یاھ فنص نانچمھ و .)مینک سیردت میناوتیم روطچ ھک( دینوخیم ار تیبرت و میلعت یقیسوم
   .دشابیم )گینیرت رچیت( زا ترابع ھک  نیملعم

.دینکیم لیمکت وخ گینیرت شخب و  دنکیم راک ملعم ناونع ھب امش فلتخم بتاکم رد  

  .دینک راک یقیسوم ملعم ناونع ھب بتاکم مامت رد ھک دیناوتیم امش شزومآ نیا لیمکت اب

  .دینک ھعجارم لیذ یتینرتنا ھحفص ھب  رتشیب تامولعم یارب

Https://www.mhm.lu.se/kompletterande-pedagogisk-utbilding-intrikning-musik-
kpu 

ربرد ار هام شش و لاس کی ھک میراد نیملعم ھب یگنھرف بتاکم یارب شزومآ و تالیصحت نانچمھ ام  

  .دننک راک  یگنھرف بتاکم رد دنھاوخیم ھک تسا یناسک یارب نیا و  .دریگیم

 رد یناسآ ھب ھک دنک یم کمک ار امش و  ،دینک سیردت یگنھرف بتاکم رد روطچ ھک دیزومایم رتشیب امش
  .دینک سیردت یداع بتاکم رد امش ھک  تسین یفاک شزومآ نیا  نکیل  .دینک ادیپ راک یگنھرف بتاکم

  .دینک ھعجارم لیذ ھحفص ھب دیناوتیم  دیتسھ یمسجت دنمرنھ ایروتسآ رگا امش

Https://www.mhm.lu.se/kulturskolepedagog 

 دجوم ینعی  دشابیم یقیسوم ملعم تالیصحت ای شزومآ دننام  ھباشم نیناوق  تالیصحت نیا یود رھ ارب
.دیشاب دیاب صاخ و ییادتبا تالیصحت  طیارش  

 

. دینک ھعجارم لبق اھ ھحفص ھب تامولعم یارب  



 
 

 

یتسین هاگشناد رد تالیصحت طیارش دجوم امش   رگا
 رد ،دروآ تسدب ھک دینک ششوک سپ دیتسین بتکم زا صاخ طیارش دجوم و طیارش دجوم امش رگا
.دیتسین لوبق لباق لیصحت رب هاگشناد رد تروص نیا  

 Https://www.mhm.lu.se/studera/anmalan-och-
antagning/behorighet/behorighet-genom-reell-kompetens 

 

 ھحفص ھب رتشیب تامولعم و کمک یارب   ، دیشاب ھتشاد اپورا ھیداحتا زا جراخ یلیصحت دانسا دیاش امش
  .دینک ھعجارم لیذ یتینرتنا

https://www.uhr.se/sv/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/   

.دیزومایب رتزیت دیھاوخیم و دیراد یقیسوم  یرویت و نتخاون یارب رتشیب  ترورض امش ایآ  

.دینک لصاح اجنآ رد ار اھ شزومآ نیا دیناوتیم امش ھک دنراد دوجو مھ رگید بتاکم سپ  

  .دینک یلیصحت تساوخرد  تنرتنیا قیرط زا امش سپ

Https://www.folkhogskola.nu    

 

 اھ سروک ھک دیناوتیم امش سپ  ،دیزومایب رت عیرس ھک دیھاوخیم و دیتسھ یادتبا طیارش دجوم امش
  .دیناوخب ام یمداکآ رد ار یشزومآ

  .دیناوخب لیذ یتینرتنا ھحفص رد ار رتشیب تامولعم

Https://www.mhm.lu.se/utbildning/fristaende-kurser   

 

 
  ای یقیسوم ملعم فونص  هراب رد دیراد تالوس امش رگا

Music Teacher  program.  
  

   اب دیناوتیم امش
Lena.hallabro@mhm.lu.se  



 
  .دنتسھ یقیسوم نیملعم یاھھمانرب یارب شریذپ لؤسم ناشیا . دیوش سامت ھب

 

 

  دیوش نیسیزوم اھنت ھک دیھاوخیم امش رگا
 

 شزومآ نیا زا یکی ھب ھک دیناوتیم امش سپ  دینک راک یقیسوم ملعم ثیح ھب ھک  دیھاوخیمن و
  .دینک ھعلاطم ار نآ لیذ یتینرتنا ھحفص رد دیناوتیم امش   .دینک ھعجارم ام یاھ

https://www.mhm.lu.se/utbildning/musiker-och-kyrkomusikerutbildningar  

 

  امش تالیصحت ھنیزھ
 

. یتالیصحت ھضرق اب دنکیم کمک ار امش  )نا سا یس(  ندیوس نایوجشناد یلام تیھ  
  .دینک ھعجارم لیذ یتینرتنا ھحفص ھب  رتشیب تامولعم یارب
 

https://www.csn.se/  

 

  ام ھب دیدمآ شوخ

www.mhm.lu.se 

 


