
 

 

 تحصیل در مدارس انگلستان

 و شرایط و مدارک موردنیاز ویزای تحصیلی انگلستان

یکی از کشورهای مرفه با امکانات پیشرفته است که افراد بسیاری تمایل به زندگی و  انگلستان

براین، بسیاری از خانواده ها تمایل دارند که فرزندان خود تحصیل در آن را در سر می پرورانند. بنا

را برای تحصیل در مدارس انگلستان، به این کشور بفرستند. حال ممکن است سواالتی از قبیل اینکه 

آیا انگلستان، مکان مناسبی برای زندگی است؟ هزینه های تحصیل در انگلستان چقدر است ؟ ذهن 

باشد. از این رو در این مقاله که توسط متخصصین مجرب موسسه افراد را به خود مشغول کرده 

حقوقی ملک پور نگارش گردیده است، سعی شده به تمامی سواالت شما در زمینه تحصیل در 

مدارس انگلستان، پاسخ داده شود. در صورتی که هرگونه سوال در ارتباط با تحصیل در مدارس 

موسسه و دیگر کشورهای برتر دنیا دارید، می توانید با  تحصیل در مدارس سوئیسانگلستان و 

 .تماس بگیرید تا مشاورین ما، شما را راهنمایی نموده و مشاوره رایگان دهند حقوقی ملک پور

 وانیمآنچه در این مقاله می خ

 شرایط عمومی تحصیل در مدارس انگلستان 

 هزینه های تحصیل در مدارس انگلستان 

 شرایط اسکان دانش آموزی در مدارس انگلستان 

 امکانات مدارس بین المللی انگلستان 

 مزایای تحصیل در مدارس انگلستان و تحصیل در انگلستان بدون مدرک زبان 

 ویزای تحصیلی انگلستان برای دانش آموزان 

 تحصیل در مدارس شبانه روزی انگلستان و لیست مدارس شبانه روزی در انگلستان 

 سواالت متداول در زمینه تحصیل در مدارس انگلستان 

 سخن پایانی 
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 شرایط عمومی تحصیل در مدارس انگلستان

انگلستان یکی از کشورهایی است که اکثر والدین تمایل دارند، فرزندان خود را به آن بفرستند. چرا 

که مدارس و دانشگاه های انگلستان و آمریکا، جزو مدارس و دانشگاه های برتر دنیا می باشند و 

ل شده اند. بسیاری از اساتید این دانشگاه ها از دانشگاه های برتری همچون هاروارد فارغ التحصی

سالگی، شروع به  ۵و  ۴، بچه ها از سنین انگلستانهمچنین ذکر این نکته ضروری است که در 

این امکانات را فراهم می کند تا آن ها بتوانند به راحتی با شروع تحصیل می نمایند و انگلستان 

مدارس، زبان انگلیسی موردنیاز را بیاموزند و در واقع بچه ها با تحصیل در مدارس در سنین کم، در 

زبان مسلط خواهند شد و نیازی به آموزش زبان و مدرک، قبل از تحصیل نمی باشد و مدارس 

برای آموزش زبان بچه ها را فراهم نموده است. در این مقاله با ما همراه  انگلستان شرایط موردنیاز

 باشید تا تمامی موارد مربوط به تحصیل در مدارس انگلستان را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم.

 

 هزینه های تحصیل در مدارس انگلستان

قسیم می شوند که دوره مدارس انگلستان به چند بخش آمادگی، ابتدایی، متوسطه و دوره تکمیلی ت

آمادگی برای بچه ها به صورت اجباری نمی باشد. همچنین دوره تحصیالت تکمیلی که در سنین 

سال است، نیز به صورت اجباری نمی باشد. در انگلستان مدارس به صورت خصوصی و  ۱۸تا  ۱۶

می دهند و  درصد از مدارس انگلستان را مدارس دولتی تشکیل ۷۰دولتی وجود دارند که البته 

بسیاری از افراد انگلیسی، ترجیح می دهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند چرا که از سطح 

و کیفیت آموزشی باالیی برخوردار است. هزینه تحصیل در مدارس دولتی برای شهروندان انگلیسی، 

ان بین المللی به صورت رایگان می باشد که برای افراد خارجی دارای هزینه است و دانش آموز

هزار پوند، بابت تحصیل در این تحصیل در مدارس انگلستان  ۱۸تا  ۱۱میبایست هزینه ای حدود 

بپردازند. در انگلستان مدارس بین المللی زیادی نیز برای مهاجران خارجی ایجاد گردیده است که 

شش سال می باشد، به از امکانات باالیی برخوردارند. هزینه این مدارس در مقطع ابتدایی که حدود 

هزار پوند است و همچنین هزینه های تحصیل در دبیرستان های انگلیس،  ۳۰تا  ۲۰صورت سالیانه 
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هزار پوند می باشد.  ۴۰تا  ۲۵با توجه به نوع دبیرستان و کیفیت آن و موقعیت جغرافیایی آن، حدود 

 ده می نمایید.، مشاه ل زیر برخی از مدارس انگلستان رادر جدو

انگلستانلیست مدارس  ردیف  

1 Abbey College 

2 Abbey College Manchester 

3 Akeley Wood Sixth Form 

4 Ashford school 

5 Badminton school 

6 Bellerbys College 

7 Berkhamsted School – Boys’ Senior School 

8 D’Overbroeck’s College 

9 Kensington Park School 

10 Kingswood School 



 

 

 

 

 شرایط اسکان دانش آموزی در مدارس انگلستان

تحصیل در مدارس انگلستان، به دو صورت شبانه و روزانه برای دانش آموزان بین المللی امکان پذیر 

است. در صورتی که والدین فرزند، اقامت کشور انگلستان را نداشته باشند، می توانند فرزند خود را 

رس شبانه روزی انگلستان ثبت نام نمایند. همچنین در صورتی که بخواهند از جهت تحصیل در مدا

مدارس روزانه این کشور استفاده نمایند، میبایست یک قیم و سرپرست قانونی برای فرزند خود در 

انگلستان بگیرند تا بتواند از فرزندشان مراقبت نماید. همچنین این امکان وجود دارد که خانواده 

گلیس که از طرف کشور انگلیس، این اجازه را دارند که بچه ها با آنها زندگی نمایند و به هایی در ان

گفته می شود. این خانواده ها مورد تایید دولت انگلیس هستند و فرزندان می  homestay آن

 .توانند در کنار آن ها با رسم و رسومات انگلیس آشنا شوند و سطح زبان آن ها نیز ارتقا می یابد

 مکانات مدارس بین المللی انگلستانا

تحصیل در مدارس بین المللی انگلستان، همچنین تحصیل در مدارس شبانه روزی انگلستان برای 

دانش آموزانی که از کشورهای دیگر به این کشور، مهاجرت نموده اند، مزایای بسیاری دارد. از جمله 

ع اشاره کرد که، در این مدارس به معلمان مزایای تحصیل در مدارس انگلستان میتوان به این موضو

و مدرسان آن آموزش کامل در خصوص رفتار و آموزش به بچه هایی که به علت مهاجرت دچار 

شوک شده اند، را داده اند. همچنین این مدارس چند زبان از جمله فرانسه را به دانش آموزان خود 

د در صورت نیاز به این کشورها مهاجرت آموزش می دهد و از این جهت آن ها به راحتی می توانن

هزار پوند نیز می  ۴۰نمایند. هزینه تحصیل در انگلستان به علت امکانات بسیار عالی بعضی مواقع به 

می باشد که در  (baccalauar rate) رسد. از مزایای دیگر این مدارس ارائه گواهینامه تحصیلی

دود دو سال به طول می انجامد و در سنین سرتاسر جهان معروف و معتبر است که این مدرک ح

 .سال به دانش آموختگان داده می شود ۱۹تا  ۱۶
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 مزایای تحصیل در مدارس انگلستان و تحصیل در انگلستان بدون مدرک زبان

از مزایای تحصیل در مدارس انگلستان در مقطع ابتدایی می توان به تحصیل در انگلستان بدون 

چه ها نیازی به آموختن و داشتن مدرک زبان انگلیسی ندارند و این مدرک زبان اشاره نمود که ب

مدارس به گونه ای عمل می کند که به بچه ها از همان ابتدا آموزش زبان انگلیسی داده می شود و 

والدین می توانند با خیال راحت و بدون درگیری آموزش زبان قبل از مهاجرت به فرزندان خود، 

مدارس انگلیس اقدام نمایند. از مزایای دیگر درس خواندن در انگلستان، برای تحصیل فرزندان در 

می توان به تحصیل در بهترین مدارس و با کیفیت ترین مدارس اشاره کرد که مورد قبول تمامی 

کشورهای دنیا است. الزم به ذکر است که بدانید که دوره تحصیل در انگلستان نسبت به سایر 

د و این مزیتی برای فرزندان شما محسوب می شود که می توانند سریعتر کشورها، کوتاه تر می باش

 .وارد بازار کار شوند

 ویزای تحصیلی انگلستان برای دانش آموزان

سال، این موضوع است که،  ۱۷تا  ۴یکی از شرایط تحصیل در مدارس انگلستان برای بچه های بین 

می باشد  tier 4 child student ام ویزایمتقاضی نیازمند اخذ ویزای دانش آموزی انگلستان بن

که برای اخذ این ویزا می بایست از سه ماه قبل از شروع مدارس اقدام نمود. پس از اخذ این ویزا، 

سال،  ۱۷تا  ۱۶سال بستگی به نوع دوره تحصیلی، تا شش سال و بچه های  ۱۶تا  ۴بچه های بین 

وانند در انگلستان حضور داشته باشند. امکان کار نیز بسته به نوع دوره و مدت آن تا سه سال می ت

پاره وقت حدود ده ساعت در هفته نیز برای این دانش آموزان وجود دارد. ضمنا ذکر این نکات مهم 

است که با اخذ این ویزا، امکان تحصیل در مدارس دولتی انگلستان وجود ندارد و همچنین امکان 

این مقاله توسط مشاورین مجرب موسسه حقوقی ملک پور کار تمام وقت برای دانش آموزان نیست. 

 .نگارش گردیده است و هرگونه کپی از آن شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد

 تحصیل در مدارس شبانه روزی انگلستان و لیست مدارس شبانه روزی در انگلستان

بسیار باالیی برخوردار می همانگونه که تا اینجا دانستیم، مدارس انگلستان از سطح کیفیت آموزشی 

باشند به طوری که افراد بسیار زیادی تمایل دارند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند. طبق 



 

 

سالگی  ۱۳تا  ۷آماری که گرفته شده معموال تمایل والدین برای فرستادن فرزندان خود در سن 

مکانات آموزشی پیشرفته و معتبر در بیشتر است و آنان میخواهند فرزندانشان از ابتدا در کشوری با ا

سطح جهانی شروع به آموزش و تحصیل نماید. در مدارس شبانه روزی انگلستان تعداد دانش آموزان 

بسیار کم است و مدرسان می توانند با کیفیت بیشتری به آموزش دانش آموزان بپردازند. حدود 

خی از آن ها را در جدول زیر مشاهده چهل مدرسه شبانه روزی در انگلستان وجود دارد که لیست بر

 .می کنید

 Harrow schoolهرو  Eton College کالج اتون

 Bedford school) بدفورد
 
 

 Cheltenham ladies collage)چلتنهم

(abbey collage) ابی DLD collage 

   charter house school هوس چارتر
 

 Tonbridge school تان بریج

 

 

 در مدارس انگلستان لیتحص نهیپاسخ به سواالت متداول در زم

 است؟ گانیدر انگلستان را لیتحص

 باشد. ینم گانیرا یالملل نیدانش آموزان ب یدر انگلستان برا لیتحص ریخ

 پرداخت کرد؟ ستیبایم نهیدر مدارس انگلستان چه مقدار هز لیتحص یبرا

 باشد. یهزار پوند در سال م ۴۰هزار تا  ۱۷حدود  یا نهیدر مدارس انگلستان هز لیتحص

 است؟ ریامکان پذ یدر انگلستان از چه سن لیتحص

 است. ریامکان پذ یسالگ ۵کشور از سن  نیدر ا لیتحص



 

 

 همراه دارد؟ یزایدر مدارس انگلستان و لیتحص ایآ

 به انگلستان بروند. یستیتور یزایو قیتوانند از طر یم نیوالد ریخ

 

 

 سخن پایانی

تحصیل در مدارس انگلستان، به علت سطح باالی زندگی و تحصیل در این کشور، مورد تقاضای 

بسیاری از افراد بوده است و بسیاری از خانواده ها تمایل دارند فرزندان خود را به این کشور سطح 

انگلستان جزو برترین مدارس و دانشگاه ها در سرتاسر دنیا می باال بفرستند. مدارس و دانشگاه های 

جزو  (FOX)باشد و در واقع می توان گفت بسیاری از مدارس انگلستان از جمله مدرسه فاکس

مدارس برتر این کشور می باشند که همه روزه افراد بسیاری که عالقه مند به رشد و ارتقا فرزندان 

ل در مدارس انگلستان، می فرستند تا آینده ی آنان را به بهترین خود می باشند، آنان را به تحصی

شکل ممکن، رقم بزنند. بنابراین با مطالعه این مقاله در صورتی که هرگونه سوال در ارتباط با تحصیل 

در مدارس انگلستان و مدارک و شرایط و هزینه های آن دارید، می توانید با موسسه حقوقی ملک 

ز مشاوره رایگان متخصصین ما بهره مند گردید. ضمنا می توانید در قسمت پور تماس گرفته و ا

 .دیدگاه، نظرات و سواالت خود را مطرح کنید تا پاسخگوی آن باشیم

 


