


اننتد موسیقی دانان و عالقه مندان رشتهه موستیقی   

ور بترای سایر رشهه  ای دیگر به دنبال بههرین کشت

. تحصیل و یا اخذ ویزای کار می باشند

هه  تای رشهه موسیقی در مقایسه با سایر رشتشرایط 

دیگر دارای تفاوت  ای چشت گیری بترای دریا ت 

. ویزای کار و یا تحصیل اس 

ارد   ین رو گروه تحریریه آریاناپارس تصت ی  داز 

تتتا بتتا اراطتته ا العتتاتی یتتامن  مستتیر ایتتن گتتروه از 

.مهقاضیان را   وار ن اید

ا در این مقاله تعتدادی از برتترین کشتور ای دنیتما 

ده و یه  تحصیل و کار در رشهه موسیقی را نتا  بتر

.به اخهصار توضیح می د ی 

شرایط رشته موسیقی در 
خارج از کشور



تفاوت موسیقی در ایران و سایر 
کشورها

یاآسغربدردیگر ای ر نگبرایرانیموسیقی

یموسیقاصطالحاتازبسیاریوگذاش تأثیر

ازوکردبناراعربوترک  سایه ای ر نگ

بهشانزد  قرن ارسیمغولامپراتوری ریق

ایرانینوازندگانآوردنباکهرسید ندوسهان

ژانر ای.دادترویجراموسیقییدیداشکال

داپیرواجمخهلف ایسالدرایراندرکهموسیقی

.باشدمیزیرشرحبهکردند

سنهیموسیقی•

کالسیکموسیقی•

س فونیکموسیقی•

پاپموسیقی•

بلوزویازموسیقی•

راک•

 یپ  اپ•



انسانویودییو رهو نریذوقموسیقیرشهه

.آوردمیویدبهرا ا

انی ایرسازنوازندگیگرایشسهدر نرسهاندر

وانیدتمییهانیسازنوازندگیوآ نگسازیمبانی

.شویدپذیر هه نریوعنوانبه

وگی ر نشرایطکشور ا سایربهورودبامسل ا

اضیانمهقرویپیشمهفاوتیشدهاراطهسیالبس

یقیموسبهورودچالش اینازگذربرای.باشدمی

نایدروشودمیتوصیهال للیبینژانر ایدر

هربیشیدید ای ر نگباتطابقامکانصورت

.پیونددمیوقوعبه



کدام کشور برای رشته موسیقی 
مناسب است؟

کشور ایباآشنایی ایروشبههرینازیکی

.اس کشورآنموسیقیباارتباطیدید 

درکشور ابرترینازتعدادیمقالهایندرما

راور اکشکلیشرایطوبردهنا راموسیقیرشهه

میتوضیحاخهصاربهودادهقراربررسیمورد

.د ی 



ژاپن

رشههبزرگبازاردومینکهاس کشوریژاپن

.داراس رایهانموسیقی

ورکشاینتاریخو ر نگدرمه ینقشموسیقی

.اس داشهه

ارکسهر ایبههرینازبرخیدارایژاپنامروزه

.باشدمییهان

وسیقیم ردبهمنحصروسنهی ایموسیقیبرعالوه

موسیقیصحنهنیزراکوJ-POPویازمانندمدرن

رمعاصموسیقی ایگروهواند راگر ههراژاپن

.اندیا ههدس یهانیشهرتبهژاپن



آلمان

نآ نگسازاپرورشمقاصدبزرگهرینازیکیآل ان

دروانندتمیموسیقیرشههدانشجویانواس کالسیک

ازایوکنندنا ثب موسیقیمدارسدرآل انشهر ر

شودمیبرگزار ادانشگاهدرکهع ومی ایکالس

.شوندمندبهره

  ندلباخ ازتوانمیکشوراینمشهورآ نگسازاناز

رینبههدارایآل ان.بردنا واگنرومندلسونبههوون 

زیادیبسیارتاثیر  چنینوباشدمییهانارکسهر ای

.اس داشههگذشههقرندرموسیقیپیشر  در



اتریش

درادنیمشهورنوازندگاناغلبخانهعنوانبهاتریش

.شودمیمحسوب ادورانت امی

وتشوبرموتزارت چوننوازندگانیزادگاهکشوراین

.اس  یدن

نظرازبرترمکاندوسالزبورگووینشهر ای

ویاندانشجوروندمیش اربهیهانکالسیکموسیقی

موسیقیسبکباتوانندمیکشورایندرموسیقیرشهه

درموتزارتتولدمحلازوشدهآشنامشهورنوازندگان

دیدنویندراواقام وپرورشمحلوسالزبورگ

.ن ایند

قیموسیمراکزدرتوانندمیکشورایندردانشجویان

یاوMOZARTEUMدانشگاه  چونمشهوری

یماراطهراموسیقیدروسکهلیبرال نریدانشگاه

درتحصیلیسالیاوتر  یچ.ن ایندتحصیلد ند

ملکاموتزارتاپرا ایازیکیدرحضوربدوناتریش

.نیس 



انگلستان

ههرشایندرتحصیلوموسیقیعاشقشخصیاگر

ثری اک.بگیردنادیدهراانگلسهانتواندن یباشد 

. سهندانگلیسیدنیاموسیقی ایگروه

راادنیموسیقیسبکوسطی قرونزمانازانگلیس

نهادهنابمدرنموسیقیبرایاساسیوپایهودادهتغییر

.اس 

گروهجادایباعثاسکاتلندیوایرلندیسنهیموسیقی

یمانگلیسدردانشجویان.شدمعاصرموسیقی ای

وسیقیمرشههدرکهزیادیبسیار ای رص ازتوانند

.شوندمندبهرهداردویود



غنا

مورداییآ ریقدانانموسیقیازیکیتوسطغناموسیقی

یقیموسبهشبیهموسیقینوعاین.گر  قرارتویه

ازینوبال هکیفی برآ ریقاغربموسیقیو ند

.داردتأکید

کهاس Highlifeموسیقیسبکمقرغناکشور

باوسازدمیغربی ایایدهباراAkanسنهیموسیقی

.نوازدمیمخهلفگیهار ایویاز  چونابزار ایی

/را دمطالعاتپیشگامانازیکیعنوانبهغناکشور

مکانایندرموسیقیرشههدانشجویانواس ایکوبه

.شدخوا ندغو ه ورکامالًریه دنیایدر



آرژانتین

دریموسیقمراکزبرترینازیکیآرژانهینکشور

ورینبرتعنوانبهکشوراین.اس ینوبیآمریکای

میش اربهتانگوموسیقیمقاصدترینشدهشناخهه

.رود

داردنهیسموسیقیبرزیادیبسیارتأکیدآرژانهین

شورکایندرنیزالکهرونیکوراکموسیقیالبهه

.داردرواج

درانندتومیکشورایندرموسیقیرشههدانشجویان

نا  ثبموسیقیزیبا نر ای نرسهانکنسرواتوار

 اهدانشگادرکهموسیقی ایکالسازیاون ایند

.بجویندبهرهشودمیبرگزار



جامائیکا

هرینبهازیکیدارایکهاس کوچکیکشوریاماطیکا

ازیترکیبیاماطیکا.اس یهاندرموسیقی ایصحنه

ابکاراطیبیزایروآ ریقامهحده ایاالتموسیقی

.اس یازوreggea dancehall bluesبرت رکز

د هازرپسبکنر اولینپیرایشمحلیاماطیکا

.اس ۱۸۸۰

میندنیسهکالسدرکه اییزماندرحهیدانشجویان

اسهفادهیاماطیکاموسیقیداو لبانه ایبرنامهازتوانند

Bobصدایشنیدنازون ایند marleyببرندلذت.

https://ariana.school/english/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/


ادامه تحصیل در رشته 
موسیقی

بههکاس ا رادیبرایمناسبایگزینهموسیقیمدرک

.سهند عالق ندتفریحوسرگرمییکازبیشموسیقی

می  رصدانشجویانبهموسیقیرشههدرعالیآموزش

بهبودواصالحراخودع لکرد ایمهارتتاد د

.یابنددس موسیقیمدرنآوری نبهوبخشیده

مسهلز اغلبموسیقیرشهه ایدورهدرپذیرش

یا یل اراطهحداقلیاو نری ایآزمونومصاحبه

.باشدمیمهقاضیایرایازایشدهضبطصدای

 ایتخصصبارایامعیومهنوع ایدورهدانشگاه

دچنرویکردیوکندمیبرگزاررشههایندرمخهلف

آموزشی ایدورهشاملکهکنندمیلحاظراایرشهه

یقیموسرشههدرتحصیلادامهقصداگر.باشدمیع ومی

یاری ایپیشر  و اگرایشبابایدداریدرا

وسبک ر نگی روکشور ر.شویدآشنادانشگا ی

.داراس راموسیقیاز ردیبهمنحصرنوع



درانندتومیموسیقیرشههدرتحصیلمهقاضیان

اتریشوآل اننظیرکشور ایی ایدانشگاه

چران ایندپذیرشاخذبهاقدا تحصیلادامهیه 

وآل انکشور ای ایدانشگاهدرموسیقیکه

.اس برخوردارایویژهبسیاریایگاهازاتریش

کانادا هان انگلسمانندنیززبانانگلیسیکشور ای

رایبمناسب  ایدورهنیزغیرهواسهرالیاآمریکا 

.آورندمی را  موسیقیرشههمهقاضیان

دریلتحصادامهبرایدنیامراکزبرترینلیس در

شهرینبیلندنونیویورکشهر ایموسیقی رشهه

دادهاخهصاصخودبهراد ندهاراطهمراکزتعداد

.اند



1. The Juilliard School

2. Royal College of Music

3. Curtis Institute of Music

4. Manhattan School of Music

5. Royal Academy of Music

وریکاآمدرتحصیلشرایطازا العبرایمهقاضیان

حصیلتصفحاتبهمرایعهباتوانندمیانگلسهان

یدیمفا العاتآمریکادرتحصیلوانگلستاندر

.آورندبدس را

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/


شرایط کار در موسیقی

قی موسیرشههدرمدرکداشهندس دربامهقاضیان

گزارکارکننده تنظی عنوانبهایحر ه ایی رص 

یمربموسیقی مدیرارکسهر ر برساز آ نگرزرو 

…ووازآوصوتتکنیسیندرمانگر موسیقیموسیقی 

.بگیرندنظردر

ارغ مخهلف  ایکشوردرکارویزایشرایطواسطهبه

ینچندازبودخوا ندقادرموسیقیرشههالهحصیالن

.ن اینداقدا کارویزایبرایروش

آل ان•

شورکاینآل ان کاریسهجویویزایقوانینبهتویهبا

ابقهس  راهبهمخهلف ایرشههالهحصیالن ارغبرای

گر ههنظردرراکارییسهجویویزایساله۵کار

بهورودمجوزکاری سوابقاراطهبارو  یناز.اس 

ازالعا برای.شودمیصادرمهقاضیانبرایآل انکشور

بوآلماندرکارصفحهبهکشورایندرکاریشرایط

.ن اییدمرایعهآریاناپارسسای 

https://arianaabroad.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/


استرالیا

طایاعبرایراامهیازبندیسیسه اسهرالیادول 

دریانمهقاضکهاس گر ههنظردراسهرالیااقام 

اقام تابودخوا ندقادرامهیازاتکسبصورت

.ن اینددریا  رااسهرالیا

کاریبقسواوزبانتحصیالت سن نظیر اکهور ایی

برای.باشدمیتاثیرگذاراسهرالیابندیامهیازدر

اسکیلدمحاسبهصفحهبهتوانیدمیامهیازاتمحاسبه

.ن اییدمرایعهورکر

https://arianaabroad.com/calculation/australian_skilled_migration


نیروی متخصص کانادا

رآوردهبباتوانندمیموسیقیرشههالهحصیالن ارغ

هریایناکسپرسبرنامهبراینیازموردشرایطکردن

برایریاینهاکسپرسسیسه کانادادول .ن اینداقدا 

رنظدرآلایدهزبانمدرکدارایوکردهتحصیلا راد

.ندن ایدریا  راکانادااقام کارابهدایتاگر هه

روشازاقام اخذبراینیازموردامهیازحداقل

امهیاز۴۷۵تا۴۶۳بینحاضرحالدراینهریاکسپرس

.باشدمی

ودبخوا ندقادرمهخصصنیرویبرنامهبهمندانعالقه

راییامعا العاتاینتریاکسپرسصفحهبهمرایعهبا

.آورندبدس 

https://arianaabroad.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


خود اشتغالی کانادا

نوانعرااشهغالیخودعنوانتح برنامهکانادادول 

از ارشههازبرخیبرنامهایندرکهاس کرده

قیموسیرشههدرکارسابقهومدرکصاحبانی له

.ن اینددریا  راکانادااقام بودخوا ندقادر

یانمهقاضاشهغالی خودبرنامهدراس بذکرالز 

مییموسیقرشههدربیزینسسابقهاراطهبهملز 

.باشند

رسآریاناپاسای وبکانادااشتغالیخودصفحه

میا العاتودانشا زایشبرایمرینبههرین

.باشد

https://arianaabroad.com/%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


چالش های رشته موسیقی

افتدرییاوتحصیلبرایافرادمعمولصورتبه

یمشکالتبادنیاکشورهایسایردرکارویزای

.باشندمیهمراه

رویپیشاساسیچالشدوبهروهمیناز

وردمموسیقیرشتهالتحصیلفارغمتقاضیان

.دهیممیقرارتحلیلوبررسی



امتحانات ورودی

هرشهدرتحصیلادامه ایچالشبارزترینازیکی

مراکزیانبازورودی ایآزمونبرگزاریموسیقی 

و ادانشگاه.باشدمیپذیرشاعطایبرایآموزشی

پذیرش راهابهدایدریهانبرتر ایکنسرواتوار

.کندمیبرگزارراورودیآزمون

 ایآزمونایندرشرک برایمع ولصورتبه

بهکهبودهتوریسهیویزایدریا  بهملز ورودی

.شودمیمعر یویزاترینشانسک عنوان



بازار کار محدود

سایردرموسیقیرشههکاربازارمع ولصورتبه

ورودمهقاضیان.اس   راهمحدودیهیبادنیاکشور ای

اشههدکار رماازشغلیپیشنهادیکبایدکاربازاربه

پریسبهملز مهقاضیانازبسیاریرو  یناز.باشند

.ندباشمینظرموردکشوردرتحصیلیدورهیککردن 

ایبرا رادشانسمقصد کشورازتحصیلیمدرکبا

رایطشبررسیبرای.یابدمیا زایشکاربازاربهورود

فحهصبهبودخوا یدقادرمخهلفکشور ایدرتحصیل

.ن اییدمرایعهتحصیلیمهاجرت

هبکهایرانمشاورهمرکزتنهاعنوانبهآریاناپارس

ازخارجبهکارنیرویاعزا مجوزدارای  زمانصورت

اعزا مجوزوایه اعیر اهوکاروزارتازکشور

بهباشدمی ناوریوتحقیقاتعلو  وزارتازدانشجو

شورکباخارجبهاعزا  رگونهبرایکندمیتوصیهش ا

.ابیدیآشناییکامل وربهآندرزندگیشرایطومقصد

https://arianaabroad.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/

