
 

 

 رشته فیزیوتراپی در انگلستان

 مقدمه

کشور محبوب در  10کشور انگلستان به دلیل سیستم آموزشی پیشرفته و وجود دانشگاه های معتبر همیشه جزء 

، در انگلستان یوتراپیزیف لیتحصجهان برای تحصیل بوده است و ما در این مقاله شما عزیزان را درمورد شرایط 

راهنمایی خواهیم  به انگلستان ستیوتراپیزیمهاجرت فمدارک الزم برای پذیرش رشته فیزیوتراپی در انگلستان و 

این  اکرد. رشته فیزیوتراپی در انگلستان جزء پر درآمدترین مشاغل است و دانشجویان می توانند تا مقطع دکتر

وارد بازار کار شوند. سایر کشورهای جهان  و گلستانرشته را ادامه دهند که به عنوان فیزیوتراپیست در کشور ان

کشور( و پس از جستجو در  نیا یمحل ی)وکال انگلستان یمقاله پس از مشورت با وکال نیمطالب نوشته شده در ا

 یوتراپیزیف لیتحص نهی. ارائه اطالعات در زمدرمورد رشته فیزیوتراپی در انگلستان نوشته شده استمعتبر  یتهایسا

 زانیجهت کسب اطالعات الزم از م نیست وخصوص  نیدر ا زانیدر انگلستان به مفهوم ارائه خدمات به شما عز

با مشاوران موسسه تماس گرفته و پس از مشاوره  برای پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان می توانیدخدمات ما 

 .بگیرید یدرست میتصم گانیرا

 در انگلستان یوتراپیزیدر رشته ف لیتحص طیشرا 

 در انگلستان یوتراپیزیدر رشته ف لیتحص نهیهز 

 در انگلستان یوتراپیزیرشته ف یها هیبورس 

 سانسیدر مقطع ل سیدر انگل یوتراپیزیف لیتحص 

 سانسیدر مقطع فوق ل سیدر انگل یوتراپیزیف لیتحص 

 در مقطع دکترا سیدر انگل یوتراپیزیف لیتحص 

 انگلستان یوتراپیزیف یدانشگاهها ستیل 

 در انگلستان یوتراپیزیف یلیتحص یها شیگرا 

 رشیاخذ پذ یالزم برا مدارک 

 به انگلستان ستیوتراپیزیمهاجرت ف طیشرا  

 ها ستیوتراپیزیف یورود به بازار کار انگلستان برا طیشرا 

 در انگلستان ستیوتراپیزیف درآمد 

 یوتراپیزیف لیتحص انیانگلستان پس از پا تیدائم و تابع اقامت 

 در انگلستان یوتراپیزیمتداول در رابطه با رشته ف سواالت 



 

 

 یانیپا سخن 

 در انگلستان یوتراپیزیدر رشته ف لیتحص طیشرا

رشته فیزیوتراپی در انگلستان جزء رشته های شاخه علوم پزشکی است و متخصصان این رشته با عنوان 

عادی بدون کمک دارو و با استفاده از حرکات فیزیکی فیزیوتراپیست به توانبخشی بیماران و بازگشت آنها به زندگی 

. تحصیل فیزیوتراپی در انگلستان در مقطع مختلف انجام می شود و تا مقطع دکترا ادامه دارد که کمک می کنند

می توانند ثبت نام داشته باشند  6ساله و مدرک زبان انگلیسی در سطح آیلتس  12متقاضیان این رشته با دیپلم 

ورود به برخی از دانشگاه ها یا در صورتی که دانش آموزان در مقطع دبیرستان نمرات قابل قبولی نداشته اما برای 

مقطع لیسانس در رشته فیزیوتراپی باشد شرکت در دوره فاندیشن پیش از ورود به رشته فیزیوتراپی الزامی است. 

می توانند در دوره فوق   7_6.5آیلتس سال است و دانشجویان با مدرک لیسانس فیزیوتراپی و نمره  4سه تا 

لیسانس فیزیوتراپی پذیرش بگیرند اما برای ورود به مقطع دکترا نیاز به سوپروایزر و مقاالت بین المللی خواهند 

 داشت. 

 

 در انگلستان یوتراپیزیدر رشته ف لیتحص نهیهز

پرداخت می کنند و شهریه این رشته در دانشجویان بین المللی برای تحصیل فیزیوتراپی در انگلستان شهریه 

مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاه های مختلف متفاوت است اما به طور کلی متوسط شهریه سالیانه رشته 

پوند است که در جدول زیر حدود مبلغ شهریه برای مقاطع مختلف را بررسی می کنیم. عالوه  18500فیزیوتراپی 

ینه های زندگی در انگلستان در طول دوره تحصیل را در نظر داشته باشند و بر هزینه تحصیل، دانشجویان باید هز

برای اثبات تمکن مالی به سفارت برنامه ریزی داشته باشند، هزینه های زندگی دانشجویی در انگلستان نسبت به 

 1200 قامت و مخارج دانشجویان مختلف متفاوت است اما تخمین حدودی هزینه ها برای اقامت در لندنمحل ا

درصد هزینه ها مربوط به اجاره  70تا  60 پوند است که معموال 1000انگلستان پوند در ماه و در شهرهای دیگر 

 ماهیانه محل اقامت دانشجو است. 

 

 متوسط شهریه سالیانه مقاطع تحصیلی رشته فیزیوتراپی در انگلستان

 پوند 15000_9250 دوره کارشناسی فیزیوتراپی



 

 

 پوند 30.000_10.000 ارشد فیزیوتراپیدوره کارشناسی 

 پوند 20.000_10.000 دوره دکترای فیزیوتراپی

 

 در انگلستان یوتراپیزیرشته ف یها هیبورس

دانشجویان بین المللی برای تأمین هزینه های تحصیل و زندگی در انگلستان عالقمند به دریافت بورسیه یا فاند 

ها برای رشته های علوم پزشکی و دانشجویان خارجی، تعداد محدودی از هستند اما با توجه به محدودیت بورسیه 

دانشجویان بین المللی موفق به دریافت بورسیه تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان می شوند. دانشجویان 

و مستعدی که معدل باال و رزومه علمی خوبی دارند می توانند برای درخواست بورسیه تحصیلی ثبت نام کنند 

دانشجویان مقطع دکترا شانس بیشتری برای دریافت بورسیه تحصیلی در انگلستان خواهند داشت، ما در این 

 بخش به معرفی چند مورد از بورسیه های تحصیلی می پردازیم.

بورسیه های تحصیلی اراسموس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای : ERASMUS MUNDUSبورسیه های 

سترس است که به طور کامل همه هزینه های دانشجو را پوشش می دهد و در همه دانشگاه رشته فیزیوتراپی در د

 های همکار اراسموس ارائه می شود.

بخشی از هزینه های تحصیل در مقطع  در دانشگاه بریستول بورسیه تحصیلی دانشگاه بریستول: این برنامه

اما نسبت  کارشناسی ارشد و دکترا را پوشش می دهد که برای همه رشته های تحصیلی و همه ملیت ها باز است

 به توانایی ها و شرایط دانشجو این بورسیه اعطا می شود. 

جویان اروپایی و غیر اروپایی در بورسیه های دانشگاه بیرمنگام و متروپولیتن منچستر: این دو دانشگاه برای دانش

مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بورسیه تحصیلی در نظر گرفته اند که بخشی از هرینه های تحصیل 

اطالعات الزم درمورد زمان ثبت نام و مدارک الزم را دانشجو را پوشش می دهد و دانشجویان مستعد می توانند 

 هده کنند. در سایت رسمی این دانشگاه ها مشا

 سانسیدر مقطع ل سیدر انگل یوتراپیزیف لیتحص

ساله می  12دوره لیسانس در رشته فیزیوتراپی در انگلستان سه ساله است و دانشجویان با ارائه مدرک دیپلم 

توانند در این مقطع ثبت نام کنند اما برای ورود به برخی از دانشگاه ها فقط ارائه مدرک دیپلم کافی نیست و اتمام 

عیین کننده ورود به دوره لیسانس است. متقاضیان تحصیل در انگلستان با نمرات باال ت A levelدوره فاندیشن یا 

دارند اما برای ورود  6.5فیزیوتراپی در انگلستان برای مقطع لیسانس نیاز به مدرک زبان انگلیسی آیلتس در سطح 



 

 

امکان پذیرش وجود دارد زیرا دانش آموزان می توانند سطح  5.5یا  5به دوره فاندیشن یا ای لول با ارائه نمره 

 زبان خود را در کالس های آموزش زبان کالج تکمیل نمایند. 

  

 سانسیدر مقطع فوق ل سیدر انگل یوتراپیزیف لیتحص

ساله است که فارغ التحصیالن رشته  2( یک دوره mscدوره کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی در انگلستان )

در مقطع  این مقطع تحصیل کنند اما تحصیل می توانند درفیزیوتراپی یا رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی 

ار مرتبط در رشته فوق لیسانس در برخی از دانشگاه های انگلستان منوط به ارائه حداقل یک سال سابقه ک

الزامی است و امکان پذیرش  7یا  6.5ارائه مدرک زبان انگلیسی آیلتس در سطح  فیزیوتراپی است، همچنین

. دوره کارشناسی ارشد فیزیوتراپی فرصتی جهت تجربه عملی و ع وجود نداردمشروط به دوره زبان در این مقط

، Southamptonکسب مهارت های الزم برای تبدیل شدن به یک فیزیوتراپیست خبره است و دانشگاه های 

Robert Gordon لیورپول، بیرمنگام و ،Glasgow Caledonian  برترین دانشگاه ها برای تحصیل فیزیوتراپی

 فوق لیسانس هستند.ع در مقط

 

 در مقطع دکترا سیدر انگل یوتراپیزیف لیتحص

رشته فیزیوتراپی در انگلستان برای فیزیوتراپیست هایی که توسعه تحقیقات در حوزه تخصصی یا آموزش دکترای 

است. دوره  عالقمند هستند مناسب است و این دوره یک برنامه تحقیقاتی چند رشته ای در زمینه توانبخشی

ساله است و دانشجویان برای ورود به آن باید  6دکترای فیزیوتراپی یک دوره تمام وقت سه ساله یا دوره پاره وقت 

)سوپروایزر( انتخاب کنند که جهت انتخاب و تأیید سوپروایزر از طریق ایمیل می توانند با اساتید استاد راهنما 

برای ورود به دوره دکترای فیزیوتراپی نیاز به مدرک زبان آیلتس با نمره دانشگاه های فیزیوتراپی ارتباط بگیرند. 

، مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و رزومه تحقیقاتی در این زمینه خواهید داشت که پتانسیل شما برای 7

 یید شود.این دوره توسط اساتید راهنما تا گذراندن

 انگلستان یوتراپیزیف یدانشگاهها ستیل

که از دانشگاه های انگلستان برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی اطالع داشته باشید با سرعت بیشتری در صورتی 

تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان را انجام دهید و از طریق وبسایت رسمی د مراحل اخذ پذیرش و یمی توان

نید. دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشگاه ها می توانید زمان بندی پذیرش و مدارک مورد نیاز را بررسی ک



 

 

دکترای فیزیوتراپی در دانشگاه های مختلف برگزار می شود که یکی از این دانشگاه ها، دانشگاه ناتینگهام است که 

دوره لیسانس فیزیوتراپی را ارائه می کنید که رتبه دوم فیزیوتراپی در انگلستان را کسب کرده است و هر سال در 

 غاز می شود، دانشگاه های فیزیوتراپی در انگلستان و رتبه آنها را در جدول زیر بررسی می کنیم:ماه سپتامبر آ

 رتبه جهانی رتبه دانشگاه در کشور انگلستان اسامی دانشگاه ها

 102 10 دانشگاه ناتینگهام

 East Anglia 29 298دانشگاه 

 728 63 دانشگاه هرفوردشایر

 1003 79 دانشگاه بردفورد

 Robert Gordon 97 1452 دانشگاه 

 191 17 دانشگاه لیورپول

 Southampton 27 283دانشگاه 

 194 18 دانشگاه کاردیف

 

 در انگلستان یوتراپیزیف یلیتحص یها شیگرا

در گرایش های مختلف این رشته امکانپذیر است اما برای ورود به مقطع تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان 

کارشناسی ارشد دانشجویان می توانند با مدرک لیسانس در رشته های مختلف مثل زیست شناسی، فیزیولوژی 

ورزشی، تربیت بدنی و ... برای تحصیل در گرایش های مختلف فیزیوتراپی اقدام کنند که هر یک از گرایشات این 

خی از گرایش های رشته فیزیوتراپی را رشته شاخه ای از رشته فیزیوتراپی را می شکافد که ما در این بخش بر

 معرفی می کنیم:

 کارشناسی فیزیوتراپی 

 فیزیوتراپی عصبی 

 فیزیوتراپی عضالنی و اسکلتی 

 فیزیوتراپی تنفسی 

 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 

 فیزیوتراپی ورزشی 



 

 

 فیزیوتراپی حیوانات 

 رشیاخذ پذ یالزم برا مدارک

گلستان نسبت به مقطع تحصیلی و دانشگاه مورد نظر مدارک تا حدودی برای اخذ پذیرش در رشته فیزیوتراپی در ان

یا مدرک لیسانس در رشته های  A Levelمتفاوت است اما به طور کلی برای مقطع کارشناسی باید مدرک دیپلم 

مرتبط با فیزیوتراپی مثل زیست شناسی، بیولوژی، فیزیولوژی ورزشی و ... داشته باشید، همچنین مدرک زبان 

و یا دانشگاه هم در مرحله اخذ پذیرش و هم در مرحله درخواست ویزای  A Levelانگلیسی برای ورود به دوره 

سال برای اخذ پذیرش  16می توانند از سن  A Levelتحصیل در دوره  تحصیلی انگلیس الزامی است. متقاضیان

از کالج های انگلستان اقدام کنند و افرادی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه های کشور انگلستان دریافت 

رشته نکرده اند باید حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط با رشته تحصیلی داشته باشند، مدارک زیر برای اپالی 

 فیزیوتراپی در انگلستان مورد نیاز است:

 گذرنامه معتبر 

 مدارک تحصیل از مقطع دبیرستان تا آخرین مقطع تحصیلی به همراه ریز نمرات 

  6.5مدرک زبان انگلیسی آیلتس 

 توصیه نامه از اساتید 

 رزومه 

 ( انگیزه نامهSOP) 

 سوابق کاری مرتبط 

   

  به انگلستان ستیوتراپیزیمهاجرت ف طیشرا

مهاجرت با توجه به اینکه نیاز به فیزیوتراپیست در انگلستان در سالهای اخیر افزایش یافته است امکان 

وجود دارد اما برای مهاجرت به کشور انگلستان از طریق کار الزم است از شرایط  به انگلستان ستیوتراپیزیف

یوتراپی در انگلستان شما باید در شورای برای معادلسازی مدرک فیزمعادلسازی این مدرک آگاهی داشته باشید. 

( ثبت نام کنید که برای دریافت مجوز از این سازمان باید فرم ثبت نام HCPCحرفه بهداشت و مراقبت انگلستان )

را با اطالعات درست و دقیق تکمیل نمایید، پس از بررسی اطالعات از شما خواسته می شود در دوره های آموزشی 

( شرکت کنید. همچنین ارائه مدرک زبان انگلیسی TOCیید صالحیت )ید و یا در آزمون تاکن تکمیلی ثبت نام



 

 

برای مهاجرت فیزیوتراپیست به انگلستان الزامی است و در نهایت برای انجام مراحل معادلسازی و ثبت نام می 

 مراجعه کنید.  HCPCتوانید به سایت رسمی سازمان 

 

 ها ستیوتراپیزیف یورود به بازار کار انگلستان برا طیشرا

پس از تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان شما به عنوان یک فیزیوتراپیست به درمان افرادی که مشکالت 

جسمی ناشی از حوادث، بیماری یا افزایش سن دارند کمک خواهید کرد و در واقع فیزیوتراپی یک حرفه گسترده 

کاری مختلف من جمله ارتوپدی، فیزیوتراپی اطفال، فیزیوتراپی ورزشکاران، بیماران سرپایی با با فرصت های 

مشکالت عضالنی، فیزیوتراپی عصبی، فیزیوتراپی تنفسی و ارگونومی است. اکثر فیزیوتراپیست ها در بیمارستان 

پیشنهاد یک برنامه درمانی است ها و بخش های درمانی فعالیت می کنند و وظیفه آنها ارزیابی بیمار، تشخیص و 

ساعت در طول هفته کار می کنند.  37منعطف است و به طور استاندارد  راپی ها معموالکه ساعات کاری فیزیوت

برای کار پروسه چندان ساده ای نیست اما با توجه به بازار کار رشته فیزیوتراپی  به انگلستان ستیوتراپیزیمهاجرت ف

ییدیه از انجمن فیزیوتراپی انگلستان بسیار با درآمد مناسب پس از دریافت تا در انگلستان احتمال ورود به بازار کار

 باالست.

 

 در انگلستان ستیوتراپیزیف درآمد

ن رابطه مستقیم با تجربه کاری آنها دارد اما به طور کلی افرادی که تحصیل در درآمد فیزیوتراپیست ها در انگلستا

که خوبی را داشته باشند  توانند انتظار حقوق و درآمد نسبتارشته فیزیوتراپی در انگلستان را انتخاب می کنند می 

هر چقدر تجربه کار آنها در این رشته بیشتر شود درآمد باالتری خواهند داشت. به طور متوسط یک فیزیوتراپ 

پوند است که فیزیوتراپیست های  21.999ساعت در هفته کار می کند و میانگین میزان درآمد سالیانه او  37

ن عدد هم همچنان با افزایش تجربه کاری و پوند در سال درآمد داشته باشید و ای 36.644ارشد می توانند تا 

 تخصص قابل افزایش خواهد بود. 

 یوتراپیزیف لیتحص انیانگلستان پس از پا تیدائم و تابع اقامت

دانشجویان بین المللی که از دانشگاه های انگلستان فارغ التحصیل می شوند می توانند تا دو سال پس از اتمام 

و در صورتی که بتوانند قرارداد کاری با یک کارفرما منعقد کنند ن تمدید کنند تحصیل اقامت خود را در انگلستا

سال با پرداخت مالیات در کشور انگلستان سابقه کار  5اقامت کاری انگلستان را دریافت می کنند. افرادی که تا 



 

 

ند و با توجه به اینکه تمام وقت داشته باشند می توانند برای اخذ تابعیت و پاسپورت کشور انگلستان اقدام نمای

بازار کار خوبی برای رشته فیزیوتراپی در انگلستان وجود دارد اغلب فارغ التحصیالن این رشته وارد بازار کار و در 

 نهایت اخذ اقامت کشور انگلستان می شوند.

 

 در انگلستان یوتراپیزیمتداول در رابطه با رشته ف سواالت

 در انگلستان مدرک زبان الزم است؟ آیا برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی

الزامی است اما  6.5برای تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان مدرک زبان انگلیسی آیلتس با نمره حداقل 

 می توانند نمره پایین تری ارائه کنند. A Levelدانش آموزان برای ورود به دوره 

 ست؟هزینه تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان چقدر ا

هزینه تحصیل در رشته فیزیوتراپی نسبت به دانشگاه و مقطع تحصیلی متفاوت است اما به طور کلی شهریه 

 پوند در سال در نظر گرفت. 30.000تا  10.000تحصیل در این رشته را می توان 

 آیا برای ثبت نام در رشته فیزیوتراپی در انگلستان آزمون ورودی برگزار می شود؟

برای  A Levelرشته فیزیوتراپی در انگلستان آزمون ورودی برگزار نمی شود اما اخذ مدرک دیپلم برای ورود به 

 ثبت نام در این رشته الزامی است.

 آیا امکان اخذ اقامت پس از تحصیل در رشته فیزیوتراپی در انگلستان وجود دارد؟

سال اقامت خود را در این کشور  2د تا افرادی که از دانشگاه های انگلستان فارغ التحصیل می شوند می توانن

 تمدید کنند و در صورت عقد قرارداد کاری می توانند اقامت دائم این کشور را پس از چند سال دریافت نمایند.

 

 یانیپا سخن

در این مقاله به بررسی رشته فیزیوتراپی در انگلستان پرداختیم و عالوه بر مدارک الزم برای تحصیل فیزیوتراپی 

شرایط مهاجرت فیزیوتراپیست به انگلستان را بررسی کردیم که شما عزیزان با کسب این اطالعات در انگلستان، 

با موضوع مقاله  نیمطالب نوشته شده در انبال کنید. می توانید رشته فیزیوتراپی را در دانشگاه های انگلستان د

کشور( و پس از جستجو در  نیا یمحل ی)وکال انگلستان یپس از مشورت با وکالرشته فیزیوتراپی در انگلستان 



 

 

تحصیل فیزیوتراپی  نهینگارش شده است. ارائه اطالعات در زمدانشگاه های انگلستان جمع آوری و معتبر  یتهایسا

 زانیجهت کسب اطالعات الزم از م باشد؛یخصوص نم نیدر ا زانیبه مفهوم ارائه خدمات به شما عز اندر انگلست

با مشاوران موسسه تماس گرفته و پس از مشاوره  یستیبا برای پذیرش و ویزای تحصیلی انگلستان خدمات ما

 .دییاتخاذ نمابرای ادامه رشته فیزیوتراپی در انگلستان  یدرست میتصم گانیرا

 

 


