
 

 

 لندن گلداسمیت دانشگاه

 مقدمه

 همچنین. باشد قوی اقتصاد دارای و پیشرفته بسیار که گویند می شده شناخته و معروف کشوری به

 مدارک دهنده ارائه هایش دانشگاه تمام و باشد طوالنی بسیار دانشگاهی لیست دارنده که کشوری به

 سیستم. دارد را خصوصیات این تمام انگلستان. گویند می شده شناخته و معروف باشند، معتبر

 و غنی منسجم، قوی، کارآمد، آل، ایده همگی انگلستان در شده گرفته قرار های دانشگاه دانشگاهی

 دانشگاه این. است لندن گلداسمیت دانشگاه کشور این های دانشگاه از یکی. باشند می کیفیت با

 تحصیلی اولویت در آموزشی سیستم دلیل به همچنین و اش رتبه دلیل به که دارد باالیی جهانی رتبه

 گرفته قرار فراگیرانی توجه مورد همچنین و اند آماده مهاجرت برای که است گرفته قرار محصلینی

 ای مقاله. برسند تحصیلی مدرک به دوستانه  کامالً و صمیمی محیط یک در دارند دوست که است

 جوانب تمام و جزئیات ریز با را شما دارد تصمیم باشد می لندن گلداسمیت دانشگاه آن عنوان که

 راجع تکمیلی اطالعات که این برای. نماید آشنا پذیرش شرایط همچنین و دانشگاه این محیط کلی

 درست پاسخ ذهن در گرفته شکل سواالت این به ابتدا باید آورید، دست به لندن گلداسمیت به

 دانشگاه در موسیقی رشته آیا باشد؟ می چقدر گلداسمیت های برنامه شهریه همچون؛ سواالتی. دهید

 در هنری های رشته مطالعه برای شرایطی چه داشتن شود؟ می ارائه شهریه بدون لندن گلداسمیت

 از هایی بورسیه نوع چه ارائه با گلداسمیت دانشگاه است؟ ضروری گلداسمیت خوب خیلی دانشگاه

 ای مقاله بعدی های پاراگراف میان در سواالت این پاسخ کاهد؟ می دانشجویان تحصیلی های هزینه



 

 

 که است کافی ها آن به رسیدن برای. است گرفته قرار است، شده تهیه ملکپور موسسه توسط که

 بپرسید مشاورینی از مستقیماً را سواالتتان توانید می البته. باشید داشته مطالعه برای کافی تمرکز

 خدمات میزان از همچنین و آگاهند موضوعات تمامی به کامالً و دارند حضور پور ملک موسسه در که

 اولیه مشاوره شما به و کرده صحبت شما با مسائل تمامی به راجع ها آن. دارند کافی اطالعات ما

 .دهند می ارائه رایگان

 لندن گلداسمیت دانشگاه معرفی 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل شرایط 

 لندن گلداسمیت دانشگاه رنکینگ 

 لندن گلداسمیت دانشگاه های بورسیه لیست 

 لندن گلداسمیت دانشگاه های دانشکده 

 لندن گلداسمیت دانشگاه تحصیلی های رشته 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل هزینه 

 لندن گلداسمیت دانشگاه مهم های تاریخ و اپالی ددالین 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل برای نیاز مورد زبان مدرک 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در دانشجویی خوابگاه 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در رفاهی و ورزشی امکانات 

 لندن گلداسمیت دانشگاه از پذیرش اخذ نیاز مورد مدارک 



 

 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل مزایای 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل با رابطه در متداول سواالت 

 لندن گلداسمیت دانشگاه زمینه در پایانی سخن 

 

 لندن گلداسمیت دانشگاه معرفی

 یافته سازمان و زیبا بسیار شهر در گلداسمیت فنی و تفریحی موسسه که باشد می سالی ۱۸۹۱ سال

 همواره و شد تاسیس تحقیقاتی دانشگاه عنوان به دانشگاه این. شد تاسیس لندن همچون انگلستان

 دارد دوست لندن گلداسمیت دانشگاه واقع در. باشد می برتر دانشجویان نام ثبت و رشد دنبال به

 به ها دوره ارائه برای خاص بسیار محیط یک در و آورد وجود به قوی بسیار دانشجویی محیط یک

 موفق قوی دانشجویی محیط آوردن وجود به زمینه در تاکنون دانشگاه این. نماید تمرکز دانشجویان

 خاصی بسیار تخصص هنر و طراحی انسانی، علوم اجتماعی، علوم چون؛ هایی زمینه در و است بوده

 فرد توسط ها دانشگاه اکثر معموالً شد، تاسیس شرکت یک توسط لندن گلداسمیت دانشگاه. دارد

 دانشگاه. کرد تاسیس طالسازان پرستش شرکت را خاص دانشگاه این ولی. شوند می تاسیس خاصی

 یک تقریبا. داد نام تغییر گلداسمیت به بعدها ولی بود لندن دانشگاه نامش ابتدا در لندن گلداسمیت

 اند کرده تمرکز خاص های دوره بر و اند کرده نام ثبت لندن گلداسمیت در که دانشجویانی پنجم

 در ایرانی و خارجی محصالن سوم یک که، گفت باید تر دقیق و تر ساده بیان به. هستند المللی بین

 مقطع در شده آمده نکات تمام مطالعه مشغول درصد ۵۲ و ارشد مقطع در دروس مطالعه حال



 

 

 که باشد می دانشکده چند به متصل ها دانشگاه از بسیاری همانند گلداسمیت. هستند کارشناسی

 به موفق THE بندی رتبه نظام توسط گلداسمیت. کرد خواهیم صحبت ها آن به راجع ادامه در

 .است شده ۵۰۰ تا ۴۰۱ رنکینگ دریافت

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل شرایط

. کنید اقدام کشور آن قوانین طبق باید کشور از خارج در تحصیل برای اید شنیده که طور همان

 کلی قواعد با که کنید ثابت و نموده اقدام کشور این قوانین طبق باید انگلستان در تحصیل برای مثالً

 کلی قواعد با که کنید ثابت باید آلمان در تحصیل برای یا و باشید می آشنا انگلیسی زبان به مربوط

 دانشجوی یک که این برای قدم اولین پس. دارید آشنایی است آلمانی که کشور این بومی زبان

 به و بشناسند المللی بین دانشجوی عنوان به را آن اساتید و شود پذیرش دریافت به موفق خارجی

 داشته را الزم امتیاز اگر. باشد می انگلیسی زبان مدرک از خاصی امتیاز داشتن کنند، معرفی دیگران

 بعدی قدم. بمانید دانشگاهی محیط و لندن شهر در توانید می المللی بین دانشجوی عنوان به باشید

 رسیدی خود مقطع به توجه با  که، است این برسید لندن گلداسمیت دانشگاه پذیرش به که این برای

 رشته هزینه با طراحی یا و هنر رشته هزینه است ممکن. دهید ارائه دانشگاه به را شهریه پرداخت از

 توجه با دانشکده هر که چرا. است طبیعی کامالً این و کند فرق شناسی انسان رشته مثالً دیگر های

 است ممکن تحصیلی مقطع به توجه با. گیرد می دانشجو از را مشخصی شهریه دارد که شرایطی به

 استاد یا و باشید داشته ارائه برای ای نامه انگیزه که باشد داشته انتظار شما از گلداسمیت دانشگاه

 شما ایمیل به راهنما استاد که است الزم دکترا مقطع برای مثالً . باشد پذیرفته را شما ایمیل راهنما



 

 

 حضور اجازه شما به گلداسمیت دانشگاه صورت این در. کند تایید را مدارکتان و داده مثبت پاسخ

 صحبت است الزم پذیرش برای که مدارکی خصوص در بیشتر ادامه در. دهد می را دکترا مقطع در

 .کرد خواهیم

 لندن گلداسمیت دانشگاه رنکینگ

 گلداسمیت یافته سازمان دانشگاه رنکینگ که شدید موضوع این متوجه قبلی های عنوان مطالعه با

 ای رتبه چه زمره در را دانشگاه این QS بندی رتبه نظام بدانید دقیقا که این برای ولی است، باال

 دارای باشد، می العاده فوق امکاناتش تمام که دانشگاهی. کنید مطالعه را قسمت این است، داده قرار

 سیستم رسانی بروز به دانشجو نیاز براساس که دانشگاهی همچنین و باشد می شایسته بسیار اساتید

 دانشگاه را شده ذکر موارد  تمامی. گیرد می را باالیی رنکینگ معموالً پردازد، می کارآمد و منسجم

 باالیی رتبه آن به اس کیو بندی رتبه نظام که است همین خاطر به. دهد می ارائه لندن گلداسمیت

 از ۶۳ رتبه دانشگاه این دارند، قرار انگلستان در که هایی دانشگاه همه میان از. است داده اختصاص

 رتبه دارند، قرار جهان سراسر در که هایی دانشگاه تمام میان از دانشگاه این. است کرده خود آن

 .است کرده خود آن از را ۴۱۶

 لندن گلداسمیت دانشگاه های بورسیه لیست

 موفق کنون تا برتر بسیار موسسه یک عنوان به نیز لندن گلداسمیت دانشگاه که بدانید است جالب

 ۲۰۰ دانشگاه این واقع در. است شده برتر دانشجویان  به تحصیلی بورسیه پوند هزار ۲۰۰ ثبت به

 نحوی به و فردی های قابلیت دارای که است کرده اعطا دانشجویانی به جایزه قالب در را پوند هزار



 

 

 و دارد فعالیت لندن گلداسمیت دانشگاه محیط در که است تیمی مالی تامین تیم. باشند می نابغه

 رزومه که است این تیم این اصلی وظیفه. باشد می مختلف های بورسیه بندی دسته مشغول

 بورسیه اعطای با را ها آن های هزینه از بخشی شان رزومه اساس بر و کرده بررسی را دانشجویان

 در و حاضر حال در. دهد انجام را هماهنگی کارهای که دارد وظیفه تیم این همچنین. دهد پوشش

 .شوند می ارائه مالی تامین تیم توسط ها بورسیه 2022 سال

 :المنافع مشترک بورسیه کمیسیون 

 رزومه انگیزترین شگفت داشتن صورت در یا اختراع ثبت صور در دارند اجازه المللی بین دانشجویان

 .کنند اقدام بورسیه این اخذ برای

 :المللی بین پاسخگویی های بورسیه 

 .کند می دریافت پوند ۱۱۴۰۰ ساالنه شود می بورسیه این دریافت به موفق که شخصی 

 هزار ۵ الی ۲ تنها و است دیگر های بورس از کمتر بورسیه نوع این مبلغ:  المللی بین های بورسیه

 .دهد می پوشش را لندن گلداسمیت دانشگاه شهریه از پوند

 لندن گلداسمیت دانشگاه های دانشکده

 انگیزه کار، سابقه پایین، تحصیلی گپ باال، معدل دارای دانشجویان به تنها ها دانشکده از سری یک

 دانشگاه های دانشکده از سری یک ولی. دهند می پذیرش باال خیلی زبان مدرک و نامه توصیه نامه،

. دهند می پذیرش نیز ندارند، کار سابقه یا و ندارند باالیی معدل که دانشجویانی به لندن گلداسمیت



 

 

 الزم مدارک کردن برآورده به که دارند انتظار خارجی دانشجوی از رشته براساس ها دانشگاه واقع در

 دانشگاهی سطح ۳ از یکی در خود های برنامه تکمیل برای را هنر رشته که شخصی مثالً. بپردازد

 با که دهد می فرصت دانشجو به مربوطه دانشگاه. باشد داشته کار نمونه حتماً  باید کند، می انتخاب

 به ها دانشکده این حاضر حال در. دارد مهارت هنر زمینه در که کند ثابت کار نمونه دادن نشان

 :باشند می متصل لندن گلداسمیت دانشگاه

 موسیقی دانشکده 

 طراحی دانشکده  

 تطبیقی و انگلیسی ادبیات دانشکده 

 هنر دانشکده 

 شناسی انسان دانشکده 

 شناسی جامعه دانشکده 

 فرهنگی و خالق کارآفرینی موسسه 

 فرهنگی مطالعات دانشکده 

 لندن گلداسمیت دانشگاه تحصیلی های رشته

 انتخاب لندن گلداسمیت دانشگاه به رسیدن برای را خاصی رشته و هستید سردرگمی محصل اگر

 ارائه دانشگاه این که شوید می متوجه حاضر مقاله از بخش این مطالعه با. نباشید نگران اید، نکرده

 اهداف به رسیدن برای را یکی ها آن میان از توانید می صورت این در. باشد می ای رشته چه دهنده



 

 

 رشته دارد که نامی براساس ای دانشکده هر که بدانید را این ها رشته مشاهده از قبل. برگزینید خود

 در را باشد می هنر  به مربوط که هایی رشته هنر دانشکده مثالً . دهد می ارائه را مربوطه های

 به مربوط های رشته موسیقی دانشکده. دهد می قرار باهوش و انگیزه با قوی، دانشجویان دسترس

 رشته به توجه با شما واقع در. دهد می قرار امر این مندان عالقه اختیار در را غیره و گیتار موسیقی،

 .بیاندازیم ها رشته جدول این به نگاهی یکدیگر با بیایید حال. شوید می دانشکده وارد

 علوم کامپیوتر اقتصاد

 طراحی محاسبات تجاری و کارآفرینی

 انسان شناسی آموزش، فرهنگ و جامعه

 هنر مدیریت کسب و کار، اقتصاد، امور مالی و مدیریت

 روانشناسی انسان شناسی و جامعه شناسی

 علوم انسانی و علوم اجتماعی تاریخ و روزنامه نگاری

 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل هزینه

 متعدد های دانشگاه در شده ارائه های دوره هزینه که باشید شنیده را موضوع این است ممکن

 دوره که این دلیل ولی باشد، می برتر کشورهای اکثر در شده ارائه های دوره از تر گران انگلستان

 مقایسه قابل کشورها اکثر امکانات با کشور این امکانات که، است این هستند گران انگلیس در ها

 دانشگاه اکثر آموزشی سیستم با مقایسه قابل کشور این دانشگاهی آموزشی سیستم همچنین. نیست



 

 

 از برتر بسیار خدمات ارائه ازای در انگلستان که است طبیعی کامالً  پس نیست، کشورها دیگر های

 التحصیالن فارغ به سال دو تا انگلستان بعالوه. دهد ارائه زیادی شهریه که باشد داشته انتظار دانشجو

 خصوص این در و شوند مرفه شهرهای در شده تاسیس های شرکت از یکی وارد که دهد می اجازه

 همین به و دارند باال بسیار بیکاری نرخ ها کشور اکثر که صورتی در. باشد نمی قائل محدودیتی هیچ

 سکونت اجازه اگر حتی. دهند نمی را طوالنی مدت به سکونت اجازه خارجی دانشجوی به دلیل

 موارد این همه بر عالوه. یابد نمی را مدنظر شغل باال بیکاری نرخ دلیل به خارجی دانشجوی دهند،

 بپردازد، تحصیلی سال یک در ارشد دانشجویان های مهارت رشد ارتقا به کشوری که شده دیده کمتر

 از ای گوشه شده ذکر موارد تمام. رسانند می ارشد مدرک به را دانشجو ساله دو کشورها معموالً 

 فارغ از بعد موارد این همه بر عالوه. باشند می شهریه بودن گران و انگلستان در تحصیل دالیل

 که هایی هزینه این و کرد خواهید دریافت خود سابقه خوش کارفرمای از را خوبی حقوق التحصیلی

 می جبران را اید کرده اعطا ها دانشگاه دیگر یا و لندن گلداسمیت دانشگاه به تحصیل دوران در

 ۱۵۳۴۰ ارائه با ارشد دانشجویان و پوند ۱۵۴۰۰ ارائه با کارشناسی دانشجویان حاضر حال در. کند

 دانشجویان دیگر برای را آن و آورده دست به گلداسمیت در تحصیل از شیرینی تجربه توانند می پوند

 .کنند تعریف انگیزه با

 لندن گلداسمیت دانشگاه مهم های تاریخ و اپالی ددالین

 واقع در کنید، اعالم لندن گلداسمیت دانشگاه به ژانویه و ژوئن سپتامبر، در را خود درخواست اگر

. باشید مطلوب نتایج اعالم منتظر توانید می نمایید، اقدام نام ثبت برای ها ماه این از یکی در



 

 

 دانشجوی عنوان به) کنیم می توصیه. باشد می باز 2022 و جدید سال در ها ماه این برای درخواست

 مهلت ما. دهید ارائه را خود درخواست شود، بسته درخواست مهلت که این از قبل( المللی بین

 .ایم داده قرار زیر جدول در را درخواست

 اکثر دورها در اوایل سپتامبر و اواسط ژانویه

 دوره های رقص و نمایش اوایل سپتامبر و اواخر ژانویه

 سایر دوره های خاص اوایل سپتامبر تا پایان ژوئن

 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل برای نیاز مورد زبان مدرک

 مختلف های کتاب با دانشجو که باشد می مهم انگلستان های دانشگاه همه و گلداسمیت برای

 های کتاب درک برای. کند درک را مبدا کشور های کتاب راحتی به یعنی. نکند غریبی احساس

 مدرک که باشد می ضروری گلداسمیت دانشگاه و انگلستان کشور در دانشگاهی مقاطع در درسی

 درک برای و  ۶ آیلتس زبان مدرک به کارشناسی های کتاب درک برای. دهید ارائه حداقلی زبان

 با تافل مدرک اگر. دارید نیاز ۷ آیلتس به تکمیلی تحصیالت های برنامه در شده ارائه های کتاب

 نیست الزم دیگر باشید داشته را ۱۶۹ نمره با کمبریج پیشرفته انگلیسی زبان مدرک یا و  ۸۰ نمره

 .دهید ارائه آیلتس  از خاصی امتیاز و کرده شرکت آیلتس آزمون در که

 لندن گلداسمیت دانشگاه در دانشجویی خوابگاه



 

 

 یعنی. کنید استفاده اقامتی های گزینه از دارید اجازه است المللی بین که دانشجویی عنوان به شما

 گلداسمیت دانشگاه در اقامتی گزینه ۹. بگیرید قرار مجهز های اتاق از یکی در دارید اجازه که این

 ها اتاق مجموع. باشند می بسیار های اتاق دارای ها گزینه از هریک. باشد می مشاهده قابل لندن

 و کشو چوبی، کف یا و کاشی کف تحریر، میز و کمد دارای جداگانه صورت به اتاق هر. است ۱۵۰۰

 پذیرش گرفتن از بعد است بهتر عزیز همراهان. باشد می تخت و حمام بهداشتی، سرویس پنجره،

 خوابگاه در ماندن قصد که کنید اعالم واضح صورت به و کنید صحبت خود دانشگاه با خصوص این در

 مستقر لندن از ای منطقه در و دانشگاه خارج در که دارید را اجازه این شما البته. دارید را دانشجویی

 این ما توصیه دانشگاهی محیط به بودن نزدیک برای و ها هزینه در جویی صرفه برای ولی شوید

 .کنید استفاده گلداسمیت محوطه داخل های گزینه از که است

 لندن گلداسمیت دانشگاه در رفاهی و ورزشی امکانات

 دانشگاه این. است داده جای خود دل در لندن گلداسمیت دانشگاه را پیشرفته های کتابخانه از یکی

 پشتیبانی از توانند می معلولین واقع در. است داده اختصاص معلولین از پشتیبانی به را هایی محل

 ورزشی لیگ که، بدانید است جالب. کنند تکمیل را خود های دوره و کرده استفاده دانشگاه این

. باشد می لندن اتحادیه لیگ به مربوط که کند می رقابت هایی لیگ با گلداسمیت در شده تشکیل

 ۱۸ تر دقیق بیان به باشند، می روز به خدمات ارائه حال در ورزشی زمینه در بسیاری های باشگاه

 گلداسمیت محیط در که امکاناتی دیگر  از. دارد وجود لندن گلداسمیت دانشگاه در ورزشی باشگاه

 زمین موسیقی، سینما، کردن، بازی فوتبال برای بزرگ زمین به توان می باشد می مشاهده قابل



 

 

 خدمات و طراحی امکانات تئاتر، امکانات هنری، امکانات ای، رسانه امکانات بال، نت زمین تنیس،

 .نمود اشاره اطالعات فناوری

 لندن گلداسمیت دانشگاه از پذیرش اخذ نیاز مورد مدارک

 دانند نمی ولی کنند دریافت را  گلداسمیت پذیرش سرعت به که دارند دوست محصلین از خیلی

 این مطالعه با. گیرد قرار  اختیارشان در ادمیشن تا بردارند قدم چگونه و کنند چه شروع برای که

 این برای. برسانید لندن گلداسمیت دانشگاه به را خود توانید می چگونه که شوید می متوجه قسمت

 که مدارکی حتماً باید گیرید قرار دانشگاه این محیط در و بدانید دانشگاه این دانشجوی را خود که

 در. دهید قرار مخصوص پرونده داخل در نمرات ریز همراه به را باشد می قبلی تحصیالت به مربوط

 باید کنند می فکر گلداسمیت در تحصیل به که کسانی. اند گرفته قرار نیاز مورد اسناد تمام پرونده

 فیزیک، شامل باید a سطح به مرتبط موضوعات. کنند خود آن از aab  در a سطح سه حداقل

 و گیرد قرار اختیارتان در گلداسمیت تحصیلی مقاطع از یکی که این برای. باشد زیست و شیمی

 سطح در انگلیسی زبان مهارت باید کنند، خطاب المللی بین دانشجوی را شما دانشگاه این اساتید

C1 قراردهید پرونده در را مدارک این باید شما موارد این بر عالوه. دهید ارائه: 

 شخصی بیانیه  

 سطوح المللی بین مدرک a 

 (نیاز صورت در) کار نمونه 

 ارشد مقطع در تحصیل برای لیسانس مدرک ارائه 



 

 

 کارشناسی سطح در تحصیل برای ساله ۱۲ دیپلم ارائه 

 ارائه CV 

 تحصیلی سوابق ارائه  

 شخصی بیانیه داشتن  

 پاسپورت کپی  

 عکس قطعه چند ارائه 

 شهریه پرداخت رسید ارائه 

 شناسنامه مثل هویتی مدارک ارائه  

 آن کپی و ملی کارت ارائه 

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل مزایای

 مورد در است قرار. کردیم انگلستان در تحصیل های مزیت به کوچکی اشاره قبلی مطالب میان در ما

 .کنیم صحبت قسمت این در لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل مثبت نقاط

 های کالس در انتخابی رشته و خود نیاز اساس بر دهد می اجازه دانشجویان به گلداسمیت، دانشگاه 

 . کند نمی محدود را دانشجو دانشگاه این واقع در. کنند رشد و آورده عمل به حضور مجهز

 های محل در که دارد وجود امکان این. است موسیقی گلداسمیت، در شده ارائه های رشته از یکی

 یکی این. ببینید آموزش باشند، می باتجربه بسیار موسیقی زمینه در که مربیانی توسط خاص بسیار

 می پذیرا را شما معروف های شرکت. است موسیقی رشته در دانشگاه این در تحصیل های خوبی از



 

 

 کار برای شرایطتان سایر اگر البته. پذیرند می را شما متخصص، نیروی به نیاز صورت در و باشند

 بستن به موفق بگردید کار دنبال به باشد، می پایین آن بیکاری نرخ که کشوری در و باشد مناسب

 را مختلف نژادهای با دانشجویان گلداسمیت، دانشگاه در. شوید می معتمد کارفرما با کاری قرارداد

 ارتباط متنوع دانشجویان با توانید می رو این از شوید، می آشنا متفاوت های فرهنگ با و بینید می

 .است مفید اجتماع در حضور برای این بگیرید،

 لندن گلداسمیت دانشگاه در تحصیل با رابطه در متداول سواالت

  باشد؟ می چقدر گلداسمیت دانشگاه کارشناسی های برنامه شهریه

 پوند ۱۵۴۰۰ تقریبا

 شود؟ می ارائه شهریه بدون گلداسمیت دانشگاه در موسیقی رشته آیا

 .است الزم تخصصی حرفه این یادگیری برای شهریه ارائه خیر،

 ضروری گلداسمیت خوب خیلی دانشگاه در هنری های رشته مطالعه برای شرایطی چه داشتن 

 است؟

 . است کار نمونه ارائه شدن، هنرمند برای شرط مهمترین

 کند؟ می پشتیبانی فراگیران از بورسیه اعطای با لندن گلداسمیت دانشگاه آیا

 .گیرند می قرار گلداسمیت دانشگاه تشویق مورد نابغه فراگیران از برخی بله،



 

 

 لندن گلداسمیت دانشگاه زمینه در پایانی سخن

 به سیستمش و گرفته قرار لندن شهر در که است دانشگاهی چند از یکی لندن، گلداسمیت دانشگاه

 قرار لندن در کینگستون دانشگاه همچون دیگری های دانشگاه دانشگاه، این بر عالوه. است روز

 انتخابی رشته به توجه با باید شما. هستند شده شناخته جهانی سطح در دانشگاه دو هر. اند گرفته

 توجه با. شوید آماده تحصیل برای باشد، می متصل اصلی دانشگاه به که ای دانشکده به توجه با و

 آموخته دانش که، گفت باید قبلی های پاراگراف در شده گرفته قرار اطالعات و نکات مطالب، به

 استعداد رشد از قبل باید ولی دهد رشد لندن گلداسمیت دانشگاه در را استعدادش تواند می ایرانی

 انگلیسی زبان مدرک باید وی واقع در. دهد رشد انگلیسی زبان قواعد خصوص در را خود علمی سطح

. باشد داشته را استعدادهایش رشد اجازه و لندن گلداسمیت دانشگاه در حضور اجازه تا باشد داشته

 تضمین آینده به کند، می انتخاب تحصیل برای را انگلستان و اندیشد می خود رشد به که دانشجویی

 به دارند آرزو دانشجویان همه که است روشنی آینده شده تضمین آینده از ما منظور. رسد می شده

 موسیقی، همچون؛ متنوع های دانشکده توسط را متنوعی های بورسیه گلداسمیت دانشگاه. برسند آن

. دهد می قرار محصلین اختیار در غیره و هنر شناسی، انسان آموزشی، مطالعات فرهنگی، مطالعات

 بورسیه از توانید می باشد، می ای دانشکده چه به مربوط تان تحصیلی پذیرش که این به توجه با

 فرم کردن پر نحوه با همچنین و پذیرش فرم کردن پر نحوه با که این برای. شوید مندبهره تحصیلی

 موسسه مشاورین با توانید می شما. بپردازید خود شرایط جزئیات ریز بررسی به شوید، آشنا بورسیه

mie کرد خواهند کمک شما به مهاجرتی مختلف های زمینه در ها آن. بگیرید رایگان ارتباط. 



 

 

 

 


