
 

 

 تحصیل در انگلستان 

 بررسی مهاجرت به انگلستان از طریق تحصیل 

در مقاطع مختلف تحصیلی ،بهترین رشته های تحصیلی در انگلستان، هزینه تحصیل در   انگلستان تحصیل در

گرفتن اقامت پس از تحصیل و کار پس از تحصیل در این مقاله   انگلیس،شرایط تحصیل در انگلستان، شرایط 

هستید؟ هزینه های تحصیل   ت به انگلستانمهاجر کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آیا شما نیز متقاضی 

ر در حال  چقدر می باشد؟ شرایط کار حین تحصیل در انگلستان چگونه است؟ این کشو زندگی در انگلستان و

حاضر برترین نظام تحصیلی در دنیا را دارد و از بهترین گزینه ها به جهت باال بودن رتبه دانشگاه ها برای ادامه  

، می توانید  ویزای تحصیلی انگلستان تحصیل و مهاجرت می باشد. برای اطالع از جزییات تحصیل در انگلستان و

، تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.  (اتریش  mieموسسه )موسسه حقوقی ملک پور با مشاورین ما در

  اجتماعی صفحات در توانید  می  مهاجرتی  قوانین  ترین  روز  به  و  آخرین  و   چنین برای دریافت اطالعات رایگانهم

  مند   بهره ما  رایگان آموزشی ویدیوهای و  اطالعات از  و کنید  دنبال را  ما یوتیوب   و آپارات تلگرام، اینستاگرام، نظیر

ی ما عباراتی مثل )تحصیل پزشکی در انگلستان ملک  وبسایتها اطالعات به  دسترسی برای  توانید  می شما. شوید 

 .پور، ویزای دوره های زبان انگلستان ملک پور و یا تحصیل در انگلیس ملک پور( را در گوگل جستجو نمایید 

 تحصیل در انگلستان در مدارس 

ال برای رفتن  س  ۱۸سالگی به بعد برای پذیرش تحصیلی اقدام می کنیم. بچه های زیر  ۹ما در انگلستان از سن 

به کالج های انگلستان نیاز به مدرک تحصیلی ندارند. در صورتی که روند درخواست ویزای شما از کشورهای  

اتحادیه اروپا باشد هزینه تحصیل برای شما پایین تر خواهد بود. شروع سال تحصیلی در انگلستان از سپتامبر تا  

سمس، عید پاک به مدت دو هفته و در ماه های اکتبر و  پایان جوالی می باشد. تعطیالت سال تحصیلی در کری

صبح شروع می شود و تا سه و نیم بعد از ظهر اد امه دارد.   ۹فوریه به مدت یک هفته می باشد. کالس ها از  

 home معموال هزینه های زندگی در . home stay دانش آموزان می توانند هم در خوابگاه بمانند هم در

stay   خوابگاه می باشد. تحصیل در کالج های انگلستان امکان این که شهریه کالج را به صورت قسط  پایین تر از

بندی نیز پرداخت کنند وجود دارد و البته این امر کامال بستگی به آن کالج خاص دارد. توجه داشته باشید که  

مهاجرت به انگلستان از   هزینه زندگی و تحصیل در انگلستان به صورت پکیج و باهم دریافت می شود. در امر 

طریق تحصیل، پدر و مادر به عنوان همراه نمی توانند با فرزند خود تشریف ببرند چون ویزای همراه شامل پدر و  

 .مادر نمی شود و تنها با ویزای توریستی می توانند شش ماه در سال را در این کشور بمانند 

 تحصیل در مقطع کارشناسی در انگلستان 

https://miemohajerat.net/immigration/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/england/
https://miemohajerat.net/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2/
https://miemohajerat.net/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2/
https://miemohajerat.net/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2/
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https://miemohajerat.net/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/


 

 

ع کارشناسی در انگلستان حدود سه سال به طول می انجامد و به خاطر همین موضوع به لحاظ  تحصیل در مقط

سال به لحاظ قانونی اجازه کار دانشجویی در   ۱۸هزینه ای مقرون به صرفه تر نیز می باشد. دانشجویان باالی 

  ۶د و حداقل آیلتس  ساعت در هفته دارند و می بایست مدرک زبان ارائه دهن ۲۰حین تحصیل را نیز به مدت  

داشته باشند. اما همانطور که مستحضر هستید اجازه بردن همراه را ندارند و از این نظر این کشور سخت گیری  

های بسیار زیادی را نسبت به دانشجویان اعمال می کنند. البته با توجه به سبقه ای که ایرانیان در پناهنده  

خت گیری ها نسبت به آنها شده است. توجه داشته باشید که  شدن در این کشور دارند، باعث ایجاد این س 

یل خود نمی توانند در کشور بمانند و  دانشجویان امکان اقامت پس از تحصیل ندارند و بعد از تمام شدن تحص

 .ساله فوق لیسانس اقدام کنند  ۱برای دوره  دنبال کار بگردند. بعد از اتمام دوره لیسانس دانشجویان می توانند 

 یل در مقطع کارشناسی ارشد در انگلستانتحص

برای اینکه بتوانید تحصیل در انگلستان کارشناسی ارشد داشته باشید و بتوانید در این مقطع یک ساله تحصیل  

ساعت به   ۳۰ مدت  به را دانشجویی  کار  اجازه نیز  هفته   در  و   باشد   6/5کنید حتما باید نمره مدرک آیلتس شما 

فارغ التحصیلی نیز با در دست داشتن مدرک خود می توانند برای دکتری اقدام نمایند. شما می دهند. بعد از  

شانس بورسیه شدن در این مقطع نسبت به لیسانس بیشتر است. حدود یک چهارم دانشگاه های انگلیس جزء  

له موفق به جذب  معتبرترین و باالترین رتبه های جهان هستند ، انگلیس ، اسکاتلند ، ولز و ایرلند شمالی هر سا

تقریبا نیم میلیون دانشجوی بین المللی می شوند. در اینجا برخی از محبوب ترین گزینه های مطالعه در انگلیس  

 :آورده شده است

 کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در انگلستان

 کارشناسی ارشد روابط بین الملل در انگلستان

 کارشناسی ارشد روانشناسی در انگلستان 

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در انگلستان

 کارشناسی ارشد روزنامه نگاری در انگلستان 

 

 تحصیل در مقطع دکتری در انگلستان

هستید. شانس گرفتن بورسیه در این مقطع از مقاطع دیگر بیشتر   ۷برای مقطع دکتری شما نیازمند آیلتس  

است. همانطور که در جریان هستید تحصیل در این مقطع نیاز به سوپروایزر یا استاد راهنما دارد. پیدا کردن  



 

 

وپروایزر یا استاد راهنما به عهده خود دانشجو می باشد، چون سطح علمی دانشجو باید توسط استادی در  س 

انگلستان مورد تایید قرار بگیرد و بعد از گرفتن تایید اولیه از استاد مورد نظر، می توان جهت گرفتن پذیرش  

یطی وجود دارد که می توان بدون داشتن استاد  اقدام کرد. اما در انگلستان در بعضی از رشته ها و دانشگاه ها شرا

 .گرفت  DBA راهنما پذیرش دکتری در بعضی رشته ها مثل

 بورسیه تحصیل در انگلستان

در مهاجرت به انگلستان از طریق تحصیل باید توجه داشته باشید که به خاطر باال بودن نرخ پوند و هزینه های  

کلی هزینه تحصیل ادامه تحصیل در این کشور اصال ارزان نمی باشد زندگی و شهریه دانشگاه در انگلیس به طور  

اما با توجه به کوتاه بودن طول دوره تحصیل، باعث می شود که هزینه تحصیل در انگلستان نسبت به هزینه های  

کشورهای دیگر در مجموع پایین تر تمام شود. تحصیل در انگلستان و گرفتن بورسیه تحصیلی کامال بستگی به  

  آنها آیلتس  مدرک  و  رایط موکلین دارد و اگر رزومه آنها قوی باشد و چندین مقاله یا کتاب تالیف کرده باشند ش 

  تحصیلی  بورسیه درخواست  توانند  می باشد  باال آنها تحصیلی  مدرک آخرین معدل  یا باشد  داشته  باالیی نمره

حتی فول فاند نیز باشد و کامال بسته به  درصد یا  ۴۰درصد،   ۲۰  است ممکن و باشد  می  درصدی  بورسیه . بکنند 

 :مقطع تحصیلی و رزومه شخص دارد. در زیر لیست برخی از بورسیه های تحصیلی انگلستان آورده شده است

ISH-LONDON MET SCHOLARSHIP SCHEME 

این بورسیه تحصیلی برای آن دسته از دانشجویانی طراحی شده است که قصد ادامه تحصیل در مقطع فوق  

 .لیسانس را دارند و بخشی از هزینه های زندگی و شهریه دانشگاه را پوشش می دهد 

GATES CAMBRIDGE SCHOLARSHIPS 

 .هد این بورسیه مخصوص نخبگان است و تمام هزینه های تحصیل را پوشش می د

UNIVERSITY OF WESTMINSTER INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS 

این بورسیه برای کسانی است که از کشورهای در حال توسعه قصد ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و  

 .دکتری را دارند 

 


