
 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه

 مقدمه

. بگذارد زمان خود تحصیالت برای باید خارجی مهاجر که دارد موضوع این بر صریحی تاکید انگلستان

 به و برجسته نکات یادگیری صرف را زیادی زمان خارجی مهاجر که هدف این با انگلستان واقع در

 با را آن تحصیلی، تجربه آوردن دست به از بعد و شده کشور وارد که دهد می اجازه او به نماید، روز

 آن طریق از که مسیری الزامات مداوم طور به باید انگلستان در حضور برای. بگذارد میان در دیگران

 را جریان الزامات تحصیلی مسیر طریق از که محصالنی. نمایید برآورده را نمایید اقدام است قرار

 می آماده انگلستان کشور به نیاز مورد مدارک یکسری بردن و مهاجرت برای سپس و کرده برآورده

 مهاجرین که هایی دانشگاه از یکی. شود نمی مواجه جدی مشکل با انگلستان در حضور از بعد شوند،

 می آن وارد تازه شروعی برای و کنند می برآورده را الزم الزامات آن پذیرش گرفتن از بعد خارجی

. است باشد، می العاده فوق رفاهی امکانات با عالی دانشگاه یک که لندن بنک ساوت دانشگاه شوند،

 می آیا. است گرفته قرار استقبال مورد است کرده ایجاد که یادگیری محیط دلیل به دانشگاه این

 تحصیلی بورسیه درخواست بنک ساوت دانشگاه و انگلستان سمت به حرکت از بعد ماه چند توان

 پذیرند؟ می را بنک ساوت دانشگاه از صادره مدرک اروپایی کشورهای دیگر و سوئیس کشور آیا داد؟

 فرصت از تواند می راحتی به کند می دریافت را لندن بنک ساوت دانشگاه مدرک که مهاجری آیا

 الزامات توان می رایگان آیا کند؟ استفاده کشورها دیگر یا و انگلستان کاری دنیای گسترده های

 دلیل که این برای شد؟ دانشگاه این محیط وارد و نمود برآورده را بنک ساوت دانشگاه در تحصیل



 

 

 به که این برای و بدانید را لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل و انگلستان به تحصیلی مهاجرت

 نهایتا   و خوانده را ها پاراگراف سایر و نوشتار این کافیست تنها برسید، شده ذکر های پرسش پاسخ

 جریان در همچنین و انگلستان به مهاجرتی های برنامه جریان در که بگیرید ارتباط مشاورینی با

 می نیز پور ملک موسسه خدمات میزان جریان در ها آن. هستند دانشگاه این از پذیرش اخذ شرایط

 .کرد خواهد پیدا افزایش اطالعاتیتان سطح قطعا رایگان، مشاوره دریافت از بعد. باشند

 لندن بنک ساوت دانشگاه معرفی 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل شرایط 

 لندن بنک ساوت دانشگاه رنکینگ 

 لندن بنک ساوت دانشگاه های بورسیه لیست 

 لندن بنک ساوت دانشگاه های دانشکده 

 لندن بنک ساوت دانشگاه تحصیلی های رشته 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل هزینه 

 لندن بنک ساوت دانشگاه مهم های تاریخ و اپالی ددالین 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل برای نیاز مورد زبان مدرک 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در دانشجویی خوابگاه 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در رفاهی و ورزشی امکانات 

 لندن بنک ساوت دانشگاه از پذیرش اخذ نیاز مورد مدارک 



 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل مزایای 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل با رابطه در متداول سواالت 

 لندن بنک ساوت دانشگاه زمینه در پایانی سخن 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه معرفی

 مختلف شهرهای به تحصیل برای بودند مستقر لندن در که دانشجویانی از بسیاری ۱۸۹۲ سال در

. شدند لندن بنک ساوت دانشگاه وارد خود ترجیح به بنا ها آن اکثر ۱۸۹۲ سال از بعد ولی رفتند می

 دانشجویانی نمود، نامی ثبت دانشجویان به دادن آموزش به شروع ۱۸۹۲ سال در دانشگاه این واقع در

 دنیا کل در موفق فرد عنوان به روزی یک داشتند دوست و بودند شده دانشگاه وارد امید با که

 اقامتی های گزینه همچنین و عالی العاده فوق امکانات لندن بنک ساوت دانشگاه. شوند شناخته

 آن از احسنت نحو به تواند می خارجی شخص که است داده قرار مهاجرین اختیار در را جالب بسیار

 مستقر محلی در بنک ساوت دانشگاه. برساند پایان به را تحصیالتش استرس بدون و کرده استفاده ها

 دوست که کسانی. باشد می havering نام به معروف بیمارستان یک به نزدیک بسیار که است شده

 شده شناخته دانشگاه این در را خود کارآموزی های دوره توانند می بخوانند را پرستاری رشته دارند

 و شده بیمارستان این وارد شدند، تبدیل پرستار به که این از بعد توانند می همچنین. کنند سپری

 می ها آن باشد، نداشته جدید همکار به نیاز بیمارستان اگر البته. کنند فعالیت خود شغلی حیطه در

 بحث مورد موضوع که دانشگاهی. کنند فعالیت انگلستان های بیمارستان سایر در راحتی به توانند



 

 

 خارجی فراگیران به تکنیک پلی موسسه عنوان به شود، تبدیل دانشگاه به که این از قبل است ما

 دریافت به موفق اش تحصیلی کیفیت خاطر به دانشگاه این. داد می را صمیمی محیط در ورود اجازه

 بسیار دهد، می انجام کاریابی زمینه در بنک ساوت که هایی فعالیت. است شده TEF ای نقره امتیاز

 و دارد فعالیت سابقه خوش کارفرمایان با بسیار که این خاطر به دانشگاه این. باشد می گیر چشم

 التحصیالن فارغ به جدید شغل کردن پیدا و کاریابی زمینه در است، برتر دانشجویان دارای همچنین

 .کند می کمک

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل شرایط

 به توجه با و کرده چک را تحصیلی های نکته یک به یک مهاجرت از قبل که باشد می خوبی ایده

 و تحصیلی پذیرش دریافت یعنی خود زندگی مسیر تغییر راستای در است شده عایدتان که نکاتی

 و کرده پیدا افزایش تان نفس به اعتماد که شود می باعث این. بردارید قدم تحصیلی ویزای دریافت

 دریافت برای مجدد که شود می باعث همچنین. نبازید را خود ادمیشن به نرسیدن صورت در حتی

 قرار فراگیران و کارمندان معلمین، که این برای حاضر حال در. کنید اقدام ها دانشگاه دیگر پذیرش

 و کنند نگاه نامی ثبت دانشجوی یک چشم به شما به لندن بنک ساوت دانشگاه دل در شده گرفته

 که است چیزی زبان مدرک. شوید دانشگاه این پذیرش دریافت به موفق باید بدانند، خود از را شما

 امتیاز. شوید لندن بنک ساوت دانشگاه از ادمیشن دریافت به موفق زیادی حد تا شما شود می باعث

 شده ۶.۵ حداقل باید و بگیرد قرار کارشناسی دانشجویان میان در تا باشد ۶ حداقل باید شما مدرک

 بنک ساوت های دوره به رسیدن و تحصیل برای. بگیرید قرار ارشد دانشجویان میان در تا باشد



 

 

 همان. باشد می پذیرا را ساله ۱۲ دیپلم بنک ساوت که کنید توجه لطفا . ضروریست دیپلم داشتن

 بگیرند را بنک ساوت پذیرش توانند نمی ها آن است ساله ۱۱ افراد از بعضی دیپلم دانید می که طور

 ساله ۱۲ دیپلم جهانی خوب های دانشگاه تمام. کنند اقدام ها دانشگاه دیگر پذیرش اخذ برای یا و

 آن های دانشکده تمام و دانشگاه این به مربوط موارد تمامی با که این برای حال. هستند پذیرا را

 .باشید داشته زیرین قسمت در شده گرفته قرار های متن به دقیقی و عمیق نگاه شوید، آشنا

 لندن بنک ساوت دانشگاه رنکینگ

 برتر دانشگاه به که کنند، می مکان نقل و شده آماده مهاجرت برای هدف این با دانشجویان از بعضی

 دانشگاهی لندن بنک ساوت دانشگاه. کنند تجربه را خوب خیلی دانشگاه یک در تحصیل و برسند

 در شده ارائه های دوره به نسبت که کرد خواهید تجربه را هایی دوره آن در حضور از بعد که است

 به دانشگاه این های دوره مطالعه از بعد دانشجو. باشد می تر منسجم و تر غنی دیگر کشورهای اکثر

 به حاضر حال در بنک ساوت. شود می معروف باهوش دانشجوی عنوان به و رسد می برتر ذهن

 در. است شده کشوری درون 90 رتبه و جهانی 1040 رتبه دریافت به موفق کردیم، ذکر که دالیلی

. کمبریج دانشگاه همانند است، باالتر دانشگاه این از شان رتبه که دارند وجود هایی دانشگاه انگلستان

 که مدرکی امتیاز مثال  . است بنک ساوت از تر سخت کمبریج دانشگاه از تحصیلی پذیرش اخذ ولی

 بنک ساوت دانشگاه مدیر که باشد می مدرکی امتیاز از بیشتر کند می تایید کمبریج دانشگاه مدیر

 مشخص برنامه تنظیم به مهاجرت برای سپس و گرفته نظر در را این باید شما. کند می تایید

 .بپردازید



 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه های بورسیه لیست

 های سرفصل همه مطالعه و تازه شروعی برای اش انگیزه گیرد می بورسیه که این از بعد دانشجو

 تحصیلی بورسیه. شود می قبل از بیشتر ها دوره دیگر یا و پرستاری پزشکی، های دوره به مربوط

 همان. گیرد قرار آرزویش و هدف به رسیدن راستای در مالی فشار بدون دانشجو که شود می باعث

 آن در تحصیالت که روند می کشوری به بودجه نداشتن دلیل به دانشجویان اکثر دانید می که طور

 را رایگان تحصیل دانشجو ظاهر در که است درست. شوند می آلمان کشور وارد مثال  . است رایگان

 فوق مدرک دانشجو تا کشد می طول سال سه الی دو که است این حقیقت ولی کنند می تجربه

 ارشد سطح به مربوط که رسد می مدرکی به ساله یک دانشجو بنک ساوت در ولی بگیرد لیسانس

 های دوره که کشورهایی بعالوه شود، می اش زندگی های هزینه در جویی صرفه باعث این. است

 های دانشگاه ولی. دهند نمی بورسیه المللی بین دانشجویان به معموال  دهند می ارائه را رایگان

 دریافت از بعد ها آن تا دهد می نابغه دانشجویان به را هایی بورسیه بنک ساوت دانشگاه و انگلستان

 مهم بورسیه چند نام ارائه به جا این در ما. نمایند تمرکز تحصیلی دروس بر بتوانند راحتی به آن

 .کنید خود آن از را ها آن از یکی دور چندان نه آینده در توانید می شما که ایم پرداخته

 می پوشش را دانشجو شهریه از پوند هزار ۴ بورس این)  المللی بین شایسته تحصیلی بورس 

 .(دهد

 وفاداری جایزه LSBZ 

 المللی بین تحصیلی های بورس 



 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه های دانشکده

 مدارک از یکی به و اند شده تحصیلی حیطه وارد که دانشجویانی بگوییم است بهتر یا و مهاجرین

 زیرساخت دارای کشور که انگلستان به مهاجرت برای دارند دوست اکنون اند، رسیده تحصیلی معتبر

 می شمار بی های فرصت دارای کشور همچنین و آمد کار های دانشگاه منسجم، های دانشگاه برتر،

 بنک ساوت دانشگاه از پذیرش اخذ دنبال به مختلف های ملیت و نژاد با دانشجویان. بروند باشد،

 توجه با باید شما. باشند می اسناد ارائه حال در پذیرش نامه به رسیدن راستای در و هستند لندن

 موفق فعالیتش طول در دانشگاه این که هایی دانشکده و بنک ساوت دانشگاه در تحصیل شرایط به

 تحصیلی مهم نامه اخذ برای عبارتی به یا و تحصیلی پذیرش اخذ برای است، شده ها آن ساخت به

 شده ها آن ساخت به موفق مختلف های سال در بنک ساوت دانشگاه که هایی دانشکده. شوید آماده

 :از عبارتند است

 اجتماعی علوم و حقوق دانشکده 

 کاربردی علوم دانشکده 

 اجتماعی های مراقبت و پزشکی دانشکده  

 خالق صنایع و هنر دانشکده 

 مهندسی دانشکده 

 محیطی های سازه و معماری دانشکده 

 بیزینس و تجارت دانشکده 



 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه تحصیلی های رشته

 دانشجو به دانشگاه این. شوند می لندن بنک ساوت دانشگاه وارد تازه شروعی برای افراد از خیلی

 حرفه و مهارت دارای التحصیل فارغ عنوان به نهایتا  و کرده تجربه را مجدد شروع که کند می کمک

 التحصیل فارغ البته. شود شناخته( نظیر بی کاری های فرصت با) انگلستان کاری دنیای در خاص

. شود نظر مد کشور کاری عرصه وارد و کرده انتخاب را دیگری کشور شدن شناخته برای تواند می

 مرتبط و کرده انتخاب را رشته یک حاال همین که است الزم کار بازار به رسیدن برای کلی حالت در

 برای. اند توجه مورد بسیار ها رشته از برخی دانید می که طور همان. شوید کاری دنیای وارد آن با

 کنید ریزی برنامه اکنون هم باید آورید دست به را خاص رشته زمینه در توجه مورد مدرک که این

 ساوت دانشگاه که هایی رشته. نمایید انتخاب تحصیل برای را خوب خیلی رشته یک اکنون هم و

 دارای که دانشجویی آینده ای گونه به و هستند خاص خیلی دهد می قرار اختیارتان در لندن بنک

 در بنک ساوت را هایی رشته چه بدانید که این برای. نمایند می تضمین را باشد می برتر برنامه

 به عمیقی نگاه کنید، تنظیم ها رشته آن براساس را خود برنامه تا است داده قرار تدریس اولویت

 .ایم داده قرار حاضر مقاله از قسمت این در ما که باشید داشته جدولی

 اقتصادی حسابداری

 معماری انیمیشن

 امور مالی  تبلیغات

 قانون محاسبات ساخت و ساز



 

 

 آشپزی روزنامه نگاری

 مطالعات اجتماعی جرم شناسی

 طراحی بازی رادیوگرافی

 مامایی پرستاری

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل هزینه

 صرف را خود هزینه از میزانی باید واقع در. بپردازد را خود زندگی مسیر تغییر بهای باید شخصی هر

 به بستگی تحصیلی مسیر طریق از انگلستان در حضور بهای. کند تازه شروعی و زندگی مسیر تغییر

 رشد شاهد آن خواندن با دارد تصمیم دانشجو که دارد ای رشته به بستگی همچنین دارد، مقطع نوع

 تحصیلی ترم دو در پوند هزار ۴۰ الی ۳۰ باالی شهریه گرفتن با بنک ساوت کلی حالت در. باشد خود

 باید لیسانس دانشجوی. شوید محیط وارد دهد می اجازه و دهد می شما به را تازه شروع اجازه

 دوره طول زیرا بگذارد، کنار ها دوره تکمیل برای را بیشتری هزینه لیسانس فوق دانشجوی به نسبت

 .باشند می ساله یک دانشگاه این در ارشد های دوره. است لیسانس فوق از بیشتر لیسانس

 لندن بنک ساوت دانشگاه مهم های تاریخ و اپالی ددالین

 و شد لندن بنک ساوت دانشگاه مسئول با مصاحبه وارد توان نمی یکباره به که دانیم می ما همه

 درخواست فرم که دهد می اجازه دانشجو به مشخص های مهلت در دانشگاه این که دانیم می ما همه

 شما یعنی است، پذیر امکان آنالین صورت به فرم ارائه. دهد ارائه را آن و نموده تکمیل را مربوطه



 

 

 سپس و کنید تکمیل را درخواست فرم لندن بنک ساوت دانشگاه اصلی سایت طریق از توانید می

 ها ماه ترین مهم ها ماه این. کنید اقدام ژانویه و آوریل در توانید می نام ثبت برای. دهید ارائه را آن

 از بعد است ممکن عزیز همراهان. باشند می درست اطالعات با درخواست فرم کردن تکمیل جهت

 قبل است بهتر پس باشد، مناسب تحصیلی مهاجرت برای شرایطتان سال چند از بعد یا و ماه چند

 .دهید قرار آنالیز مورد را نام ثبت های مهلت و پرداخته دانشگاه این اصلی سایت مرور به اقدام از

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل برای نیاز مورد زبان مدرک

 از قبل های ماه در و شده آماده مهاجرت برای و تازه شروعی برای خاص دلیل یک با شخصی هر

 شما تنها نه که مدرکی مهمترین از یکی. آورد می گردهم را مدارکی مقصد کشور سمت به حرکت

 انگلیسی زبان مدرک بپردازند، آن کردن برآورده به باید مهاجرین تمام بلکه خارجی مهاجر عنوان به

 زبان اگر ولی. دهید ارائه انگلیسی زبان مدرک باید باشد انگلستان انتخابی کشور اگر البته. باشد می

 پرداخته آن کردن برآورده به باید شما باشد، غیره و فنالندی نروژی، سوئدی، آلمانی، انتخابی کشور

 ساوت دانشگاه فراگیران. نمایید حرکت مهارت رشد و اهداف دنبال به تازه شروعی برای سپس و

 امتیاز به باید نوشتند، ای برنامه که این از بعد یعنی شدند مهاجرت آماده که این از بعد لندن بنک

. نمایند توجه خود زبان مدرک نوع به همچنین و نمایند توجه کنند، آماده است قرار که زبانی مدرک

 این دیدن با. بپردازند نیاز مورد مدرک ارائه به بنک ساوت لیست چک اساس بر باید ها آن واقع در

 لندن بنک ساوت دانشگاه از پذیرش دریافت به موفق کسانی چه که شوید می متوجه کامل جدول



 

 

 شروعی برای توان می مدرکی نوع چه داشتن با که شوید می موضوع این متوجه واقع در. شوند می

 .شد آماده انگلستان در حضور و تازه

 سطح نام امتحان

 6حداقل آیلتس  آیلتس آکادمیک

 ibt 80تافل 
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 لندن بنک ساوت دانشگاه در دانشجویی خوابگاه

 به نسبت و بیشتر انگلستان دیگر های دانشگاه از برخی به نسبت دانشگاه این اقامتی های هزینه

 می دانشجو ۱۴۰۰ یعنی دارد، تخت ۱۴۰۰ لندن بنک ساوت دانشگاه. باشد می کمتر دیگر برخی

 قرار اقامتی خوابگاه چهار در ها تخت این. کنند استفاده ها آن از تحصیالتشان طول مدت به توانند

 دانشجویی اختیار در محوطه داخل های اتاق. باشند می مجهز بسیار همگی که هایی تخت. اند گرفته

 اجاره به مربوط که فرمی واقع در. است نموده اسکان درخواست مهاجرتش از قبل که گیرد می قرار

 این دهید می درخواست اتاق دریافت برای وقتی است ممکن .است کرده تکمیل را باشد می اتاق

 دانشگاه خارج های گزینه از توانید می صورت این در باشد، نداشته ارائه برای خالی اتاق دانشگاه

 که دارند وجود لندن مختلف مناطق در ای گسترده بسیار خصوصی اجاره های مکان. کنید استفاده

 در خود تحصیالت مدت به خود صاحبخانه به اجاره پرداخت با و نموده استفاده ها آن از توانید می



 

 

 خود صاحبخانه با ماهه ۱۲ الی ماهه ۹ قرارداد توانید می شما البته. شوید مستقر ها آن از یکی

 .کنید اجاره را آن اید گرفته تصمیم که دارد ای خانه شرایط و شما شرایط به بستگی این ببندید،

 لندن بنک ساوت دانشگاه در رفاهی و ورزشی امکانات

 به ولی. باشد درست باشید، شنیده بنک ساوت دانشگاه محیط مورد در که چیزهایی است ممکن

 خصوص این در مهاجرت از قبل است بهتر افزاید، می امکاناتش بر ساله هر دانشگاه این که این دلیل

 کنید تحصیل دانشگاهی چگونه در است قرار که شوید مطمئن تا بپردازید اطالعات بروزرسانی به نیز

 در شده ارائه امکانات مورد در که این از قبل. بگیرد قرار اختیارتان در امکاناتی چه است قرار و

 مورد فرودگاه به شدن وارد محض به دانشجو که بدانید را این کنیم، صحبت دانشگاه این محوطه

 شخص کمک به دانشجو. است آمده بنک ساوت دانشگاه سوی از که گیرد می قرار شخصی حمایت

 های مراقبت که این خاطر به دانشگاه این. شود دانشگاهی محیط وارد تواند می راحتی به مربوطه

 دست به را تان سالمتی و کنید استفاده آن از توانید می بیماری هنگام به دارد، خاصی بهداشتی

 به تواند می دانشجو. باشند می مناسب ورزش برای که دارند قرار دانشگاه این در هایی سالن. آورید

 که هایی دانشگاه همه معموال . نماید تجربه را دارد دوست که ورزشی و کرده مراجعه ها سالن آن

 می زیادی الکترونیکی های کتاب دارای که دارند مجهز های کتابخانه اند، شده تاسیس انگلستان در

 سالن معموال   دارد، خوابگاه که دانشگاهی. کنید استفاده ها آن از راحتی به توانید می شما. باشند

 دانستید که طور همان زیرا است، غذاخوری سالن دارای نیز بنک ساوت دانشگاه. دارد نیز غذاخوری

 .دارد اقامتی سالن دانشگاه این



 

 

 لندن بنک ساوت دانشگاه از پذیرش اخذ نیاز مورد مدارک

 بنک ساوت دانشگاه از پذیرش گرفتن به درست برنامه براساس و کند رفتار عاقالنه باید دانشجو

 دهد نمی ورود اجازه دانشجویی هر به بنک ساوت دانشگاه. کند اقدام ها دانشگاه دیگر یا و لندن

 علمی برجسته نکات به رسیدن اجازه همچنین و دانشگاهی محیط در رشد اجازه دانشجویی به بلکه

 شده مشخص مهلت در و باشد شده آماده مهاجرت برای منطقی و محکم دلیل با که دهد می را

 که دارد اجازه باشد تایید مورد اسناد دارای که فراگیری همچنین باشد، کرده ارسال را درخواستش

 انتخاب تحصیل شیرین تجربه برای همچنین و تازه شروعی و زندگی مسیر تغییر برای را دانشگاه این

 دست در با یا و کارشناسی مدرک داشتن دست در با مدتی از بعد که این برای کلی حالت در. کند

 :باشید داشته همراه به را مدارک این باید شوید، کار بازار وارد ارشد مدرک داشتن

 و دارد پایین تحصیلی گپ که دهد ارائه باید شخصی را مدرک این)  ساله ۱۲ دیپلم مدرک 

 (است نشده کارشناسی های دوره تجربه به موفق هنوز

 ارشد دوره دارد قصد و کرده تجربه را کارشناسی دوره که شخصی) کارشناسی مدرک ارائه 

 . ( دهد ارائه معتبر کارشناسی مدرک باید کند، تجربه نیز را

 شهریه پرداخت رسید ارائه 

 انگلیسی زبان مدرک ارائه  



 

 

 است، داده اختصاص خود به را خاصی معدل رشته هر که این دلیل به) باال معدل داشتن 

 رسمی سایت به خصوص این در شدن مطلع برای رشته، برگزیدن از بعد کنیم می توصیه

 (.کنید مراجعه

 تحصیلی هزینه پرداخت 

 درخواست هزینه پرداخت 

 عکس قطعه چند ارائه  

 پاسپورت کپی ارائه 

 شناسنامه کپی ارائه 

 هدف بیانیه داشتن 

 دانشجویی بیمه داشتن 

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل مزایای

 دنبال به که شما دوستان از بسیاری بگیرید، را لندن بنک ساوت دانشگاه پذیرش که این از بعد قطعا 

 پذیرش به چگونه که پرسند می شما از را سوال این و آیند می سراغتان به باشند می مهاجرت

 دوست کردن قانع برای شما دارد؟ را سال چند مدت به تحصیل ارزش دانشگاه این آیا و اید؟ رسیده

 را دانشگاه این در تحصیل هایی مزیت بخش این در ما. بیاورید منطقی دالیل باید خود اقوام یا و

 . کنید استفاده ها آن از خود دوست با مکالمه هنگام به توانید می شما که ایم داده ارائه



 

 

 این و دارد خوابگاه ۴ دانشگاه این واقع در. دارد وجود تخت ۱۴۰۰ لندن بنک ساوت دانشگاه در

 محیط از شدن خارج بدون تواند می دانشگاهی محیط در تحصیل از بعد دانشجو که دهد می نشان

 .نمایند تکمیل را ها دوره باال هزینه صرف و

. هستند متعدد مادری زبان دارای که دهد می ارائه دانشجویانی همه به را غنی های دوره بنک ساوت

 . اند شده دانشگاه محیط این وارد علم کسب برای ها آن همه ولی

 .گذارد نمی فرق دانشجویان میان دانشگاه این

 که هایی رشته از بعضی. کنند پیدا کار تر راحت که کند می کمک التحصیالن فارغ به بنک ساوت

 می تضمین دانشجو عنوان به را شما کاری آینده و هستند شده تضمین دهد می ارائه دانشگاه این

 .کنند

 دهند، نمی ارائه را آن همانند ها دانشگاه از برخی که دهد می ارائه ارزشی با مدرک بنک ساوت 

 به فرد به منحصر و آل ایده تاپ، برتر، کشورهای همه معموال  و است برتر بسیار دانشگاه این که چرا

 .دهند می را اهداف سمت به حرکت و تازه شروعی فرصت دانشگاه این مدرک دارندگان

 لندن بنک ساوت دانشگاه در تحصیل با رابطه در متداول سواالت

 بورسیه درخواست بنک ساوت دانشگاه و انگلستان سمت به حرکت از بعد ماه چند توان می آیا

  داد؟ تحصیلی

 .باشید فردی های قابلیت دارای باید یعنی گیرید، قرار نوابغ دسته در باید ولی بله،



 

 

  پذیرند؟ می را بنک ساوت دانشگاه از صادره مدرک اروپایی کشورهای دیگر و سوئیس کشور آیا 

 . پذیرند می را دانشگاه این التحصیالن فارغ باز آغوش با کشورها تمامی بله،

 فرصت از تواند می راحتی به کند می دریافت را لندن بنک ساوت دانشگاه مدرک که مهاجری آیا

 کند؟ استفاده کشورها دیگر یا و انگلستان کاری دنیای گسترده های

 دانشگاه این بعالوه. شوید می کار بازار وارد سریعا بخوانید، را انگلستان نیاز مورد های رشته اگر بله،

 .کند می کمک شما به کاریابی در

 دانشگاه این محیط وارد و نمود برآورده را بنک ساوت دانشگاه در تحصیل الزامات توان می رایگان آیا 

 شد؟

 به توانید نمی نگیرید، نظر در بنک ساوت در خود تحصیالت برای ای شهریه که زمانی تا خیر

 .بدرخشد کامل بورسیه کنندگاه دریافت لیست در نامتان که این مگر بیاندیشید مهاجرت

 لندن بنک ساوت دانشگاه زمینه در پایانی سخن

 می دارد ذهن در که هدفی به سرعت به برتر کشوری به مهاجرت با دانشجو که دانیم می ما همه

 داده قرار اهداف به رسیدن راستای در را دانشجو سرعت به که است کشوری همان انگلستان. رسد

لندن  بنک ساوت دانشگاه یعنی. ببیند( نزدیک آینده در) موفق آدم را خود که کند می کمک او به و

 به کار یافتن از پس و التحصیلی فارغ از بعد که کند می کمک آموختگان دانش و مهاجرین به

 کرد خاطرنشان را موضوع این باید قبلی های پاراگراف به نگاهی با. شوند موفق و کرده رشد سرعت



 

 

 زبان، مدرک نوع به دانشگاهی لیست در نامتان دیدن ولندن  بنک ساوت دانشگاه در شما حضور که،

 این دنبال به و هستید برتر اگر. دارد بستگی مالی شرایط و معدل تحصیلی، گپ سن، تحصیالت،

 سفر برای حاال همین شوید، دانشگاهی محیط وارد برتر دانشجوی عنوان به که باشید می موضوع

 پذیرش اخذ خصوص در قدم اولین این. کنید تالش کشور این در شدن مستقر و انگلستان به کردن

 کنید، خود آن از را لندن بنک ساوت دانشگاه ادمیشن آگاه فرد یک کمک با که این برای. باشد می

 .بگیرید رایگان ارتباط پور ملک موسسه مشاورین با حاال ینهم کنیم می پیشنهاد

 


