
 

 

 مدرسه باکسوود

 مقدمه 

کشور انگلستان به علت سیستم آموزشی قوی که دارد، دارای مدارس معتبر زیادی با اساتید مجرب 

و خبره می باشد. از این رو عده زیادی از خانواده های ایرانی تمایل دارند که فرزندان خود از دوران 

سطح  مدرسه برای تحصیل به کشور انگلیس بفرستند. مدرسه باکسوود یکی از مدارس معروف با

علمی قوی در انگلستان می باشد که هر سال توسط عده کثیری به عنوان مقصدی برای ادامه 

تحصیل در نظر گرفته می شود. به همین منظور ما تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی علمی و 

دقیق شرایط تحصیل در مدرسه باکسوود انگلستان بپردازیم و چگونگی اخذ پذیرش از این مدرسه 

سال به تفصیل خدمت  18مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی انگلیس را برای افراد زیر  و

شما عزیزان شرح دهیم. چنانچه شما عالقه مند به تحصیل در مدرسه باکسوود انگلیس هستید و 

مشاوره موسسه  تمایل دارید دوران تحصیل خود را در این مدرسه بگذرانید، می توانید با کارشناسان

تماس تلفنی بگیرید و شرایط خود را به صورت تخصصی و کامال رایگان برای مهاجرت  ملک پور ای

 تحصیلی به انگلستان و تحصیل در این کشور بررسی نمایید.

 

 معرفی مدرسه باکسوود انگلستان 

 شرایط تحصیل در مدرسه باکسوود 

 درسه باکسوود انگلستانهزینه تحصیل در م 
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 خوابگاه دانشجویی در مدرسه باکسوود 

 امکانات ورزشی و رفاهی در مدرسه باکسوود 

 مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش از مدرسه باکسوود 

 مزایای تحصیل در مدرسه باکسوود 

 سواالت متداول در رابطه با تحصیل در مدرسه باکسوود 

 سخن پایانی 

 

 انگلستانمعرفی مدرسه باکسوود 

در شهر کراولی که یکی از شهرهای استان ساسکس غربی در کشور  1933مدرسه باکسوود در سال 

انگلیس می باشد، راه اندازی شد. هدف اصلی از تأسیس این مدرسه در آن منطقه از کشور انگلستان، 

گلستان زندگی تربیت و آموزش بچه هایی بود که خانواده آن ها یعنی پدر و مادرشون در خارج از ان

می کردند. یکی از مزیت های تحصیل در مدرسه باکسوود، یادگیری زبان های خارجی مختلف بود. 

عالوه بر زبان، دو ورزش سوارکاری و تیراندازی همیشه جزء برنامه های آموزشی این مدرسه بوده 

اوکفیلد انتقال  است. با رخ دادن جنگ، مدرسه باکسوود از شهر کراولی تغییر مکان داد و به شهر

یافت. در حال حاضر، مکان فعلی این مدرسه شهر هاستینگ در استان ساسکس شرقی است. این 

مدرسه انگلستان به عنوان یک مدرسه خصوصی بین المللی در این کشور شناخته می شود. مانند 

و دانش  موزان روزانهآ سایر مدارس خصوصی کشور انگلیس، دانش آموزان این مدرسه را نیز دانش



 

 

نفر از بچه های محلی به عنوان دانش آموز روزانه  200آموزان بین المللی تشکیل داده اند. تقریباً 

نفر دانش آموز بین المللی نیز در این مدرسه به  200در این مدرسه تحصیل می کنند و حدود 

 صورت شبانه روزی درس می خوانند.

 شرایط تحصیل در مدرسه باکسوود

سالگی می توانند برای تحصیل وارد مدرسه باکسوود شوند و تحصیالت خود را در این  10بچه ها از 

سال واجد شرایط برای تحصیل در  18تا  10مدرسه شروع کنند. پس دانش آموزان با رنج سنی 

 Junior)این مدرسه انگلستان هستند. دوره های آموزشی مختلفی از قبیل مدرسه نوجوانان

school ) دوره ،GCSE دوره  وSixth Form  در این مدرسه ارائه می شوند که در ادامه به تفصیل

نامیده می   Junior schoolبه بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت. مدرسه نوجوانان که 

که در واقع همان دوره  Junior schoolسال می باشد. در  14تا  10شود، مختص افراد با سن 

آماده  GCSEا دروس مختلفی را فرا می گیرند و برای ورود به دوره ابتدایی محسوب می شود، بچه ه

سال باشد و دانش آموزان در پایان این  2یا  1می تواند  GCSEمی شوند. طول تحصیل در دوره 

است، شامل چند  GCSEکه دوره آموزشی بعد از  Sixth Formدوره دیپلم دریافت می کنند. دوره 

اد در طول این دوره ها به صورت تخصصی آموزش می بینند و سطح مختلف آموزشی است که افر

 برای ورود به دانشگاه های کشور انگلستان آماده می شوند.

 هزینه تحصیل در مدرسه باکسوود انگلستان



 

 

یکی از موضوعاتی که برای کسانی که عالقه مند به تحصیل در مدرسه باکسوود انگلستان هستند، 

است، بحث هزینه تحصیل در این مدرسه و شهریه مدرسه باکسوود می از اهمیت ویژه ای برخوردار 

باشد. به صورت کلی هزینه ای که دانش آموزان تنها بابت تحصیل در مدرسه پرداخت می کنند و 

یورو برای هر ترم می باشد.  5.000می توان به عنوان شهریه مدرسه روزانه در نظر گرفت، حدودًا 

ته باشید در آکادمی ورزشی مدرسه مشغول به تحصیل شوید، تقریباً در صورتی که شما تمایل داش

یورو در هر ترم بابت شهریه مدرسه باید پرداخت کنید. عالوه بر این، چنانچه شما عالقه  6.000

یورو برای هر  8.000دارید از امکانات مختلف این مدرسه استفاده کنید، موظف به پرداخت حدود 

هزینه تحصیل یا شهریه مدرسه توسط فرد متقاضی پرداخت شود، شخص  ترم هستید. قبل از اینکه

یورو هم به عنوان دیپازیت یا سپرده به مدرسه  250یورو و  100باید بابت ثبت نام در مدرسه 

 پرداخت نماید.

 خوابگاه دانشجویی در مدرسه باکسوود

د انتخاب می کنند، پیش یکی از سواالتی که برای افرادی که مدرسه باکسوود را برای تحصیل خو

می آید، این است که آیا مدرسه باکسوود انگلستان خوابگاه دارد و بچه هایی که در این مدرسه 

 Buckswoodتحصیل می کنند، برای اسکان جایی برای آنان در نظر گرفته شده است؟ بله مدرسه 

می باشد. خوابگاه مدرسه دارای چندین خوابگاه و اقامتگاه با امکانات مختلف برای دانش آموزان 

Buckswood  ساختمان می باشد که در هر یک از آن ها تعداد محدودی دانش آموز  7شامل

زندگی می کند. خوابگاه این مدرسه دارای اتاق های تک نفره و چند نفره می باشد. کسانی که سن 



 

 

نفره به صورت  باالتری دارند و دانش آموز ارشد حساب می شوند، می توانند در اتاق های تک

جداگانه زندگی کنند. بچه هایی که دارای سن پایین تری هستند می توانند در اتاق های چند نفره 

دارای سالن های غذا خوری و چندین  Buckswoodبه صورت گروهی زندگی کنند. مدرسه 

. تمامی رستوران می باشد که دانش آموزان می توانند وعده های غذایی خود را در آن ها بگذرانند

قسمت های مختلف این مدرسه اعم از محوطه مدرسه، خوابگاه، رستوران، کالس ها و ... مجهز به 

دوربین های فیلمبرداری هستند و همین موضوع نشان دهنده امنیت باالی مدرسه باکسوود انگلیس 

 می باشد.

 

 امکانات ورزشی و رفاهی در مدرسه باکسوود

کسوود را متمایز می کند و همین موضوع سبب شده است عده یکی از ویژگی هایی که مدرسه با

زیادی از دانش آموزان این مدرسه را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب کنند، امکانات متنوع و 

مختلفی است که این مدرسه برای دانش آموزان فراهم کرده است. مدرسه باکسوود برای تدریس 

لفی مرتبط با بحث آموزشی در نظر گرفته است. مباحث مختلف، دپارتمان های آموزشی مخت

دپارتمان های آموزشی این مدرسه عبارتند از : دپارتمان زبان انگلیسی، دپارتمان زبان های خارجه، 

دپارتمان هنر، دپارتمان موسیقی، دپارتمان علوم، دپارتمان تجارت. با توجه به اینکه ورزش و 

ویژه ای دارد، سالن های ورزشی مختلفی، باشگاه، اسطبل تندرستی در این مدرسه انگلستان جایگاه 

برای سوارکاری و استخر در این مدرسه قرار دارند. از امکانات دیگر این مدرسه می توان به داشتن 



 

 

کتابخانه، گالری هنر، مرکز فرهنگی خالقیت اشاره کرد. عالوه بر موارد ذکر شده، درمانگاه پزشکی 

 انگلیس وجود دارد.  Buckswoodن نیز در مدرسه برای حفظ سالمت دانش آموزا

 

 مدارک مورد نیاز اخذ پذیرش از مدرسه باکسوود

از مدارکی که برای اخذ پذیرش از مدرسه باکسوود انگلستان مورد نیاز است، می توان به مدارک 

هویتی مثل شناسنامه، پاسپورت، عکس پرسنلی و مدارک تحصیلی یعنی مدارک سه سال آخر 

ی به همراه ریز نمرات اشاره کرد. بعد از اینکه مدارک تحصیلی و مدارک هویتی فرد متقاضی تحصیل

برای تیم پذیرش مدرسه باکسوود ارسال شد، مدارک توسط این تیم بررسی می شود و در صورت 

تأیید بودن مدارک، تایمی جهت مصاحبه با دانش آموز تعیین و در نظر گرفته می شود. هدف از این 

به، بررسی سطح زبان دانش آموز می باشد. چنانچه تیم پذیرش سطح زبان دانش آموز را مصاح

مناسب دانستند، پذیرش اولیه برای فرد صادر می شود. پس از صدور پذیرش اولیه از طرف مدرسه، 

هزینه یک سال تحصیل به اضافه هزینه خوابگاه و زندگی که به عنوان شهریه ساالنه مدرسه نامیده 

ی ت شهریه ساالنه مدرسه، پذیرش نهاید، باید توسط دانش آموز پرداخت شود. بعد از پرداخمی شو

 برای دانش آموز صادر می شود.

 مزایای تحصیل در مدرسه باکسوود

اصلی ترین مزیت تحصیل در مدرسه باکسوود انگلیس را می توان تحصیل با پیشرفته ترین متد 

یکی از مدارس معتبر کشور انگلستان با امکانات  Buckswoodآموزش دانست. چرا که مدرسه 



 

 

عالی می باشد و کسانی که قصد تحصیل در این مدرسه را دارند، از لحاظ علمی برای ورود به دانشگاه 

های تاپ این کشور آماده می شوند. به عبارتی دیگر، افرادی که دارای مدرک دیپلم از کشور انگلیس 

رد بهترین دانشگاه های جهان که در انگلیس قرار دارند، شوند و تر می توانند وا باشند، هم راحت

هم آینده شغلی آنان تضمین می باشد. تحصیل به زبان انگلیسی یکی دیگر از مزایای تحصیل در 

مدرسه باکسوود می باشد. عالوه بر این، چون کشور انگلستان کشوری انگلیسی زبان می باشد، دانش 

ارتباط برقرار کردن با شهروندان این کشور ندارند. با توجه به اینکه  آموزان دیگر دغدغه ای بابت

نظام آموزشی قوی دارند، کسانی که مدرک  Buckswoodمدارس کشور انگلیس از جمله مدرسه 

دیپلم خود را از این مدارس اخذ کنند، می توانند در دانشگاه های رنک باالی کشورهای کل جهان 

 ادامه تحصیل دهند. 

 سواالت متداول در رابطه با تحصیل در مدرسه باکسوود

 مدرسه باکسوود در کجا واقع شده است؟ .1

 مدرسه باکسوود در استان ساسکس شرقی، شهر هاستینگ قرار دارد.

 انگلستان چقدر می باشد؟ Buckswoodهزینه تحصیل در مدرسه  .2

 هزار پوند در هر ترم است. 6الی  5هزینه تحصیل در این مدرسه 

 آیا امکان تحصیل رایگان یا اخذ بورسیه در مدرسه باکسوود وجود دارد؟ .3



 

 

خیر، کسانی که در این مدرسه تحصیل می کنند، موظف به پرداخت شهریه مدرسه هستند 

 و امکان اخذ بورسیه در مقطع مدرسه برای دانش آموزان بین المللی وجود ندارد.

 وجود دارد؟چه دوره های آموزشی در مدرسه باکسوود انگلیس  .4

دوره های آموزشی هستند که  Sixth Formو دوره  GCSEمدرسه برای نوجوانان، دوره 

 ارائه می شوند. Buckswoodدر مدرسه 

 مدرک زبان مورد نیاز است؟ Buckswoodآیا برای تحصیل در مدرسه  .5

 خیر، ارائه مدرک زبان انگلیسی برای تحصیل در این مدرسه نیاز نیست ولی دانش آموزان

 باید به زبان انگلیسی مسلط باشند. 

 ایانیسخن پ

 18شرایط تحصیل در مدرسه باکسوود انگلستان و چگونگی مهاجرت تحصیلی برای بچه های زیر 

سال را در این مقاله مورد تحقیق و بررسی علمی قرار دادیم. مدرسه باکسوود با داشتن اساتید مجرب 

ی که برای دانش آموزان در نظر گرفته است، می تواند و امکانات آموزشی، ورزشی و تفریحی متنوع

مقصد مناسبی برای تحصیل باشد. امیدواریم شما عزیزانی که قصد اخذ ویزای تحصیلی انگلیس را 

دارید، با خواندن این مقاله اطالعات جامع و کامل در خصوص مهاجرت از طریق تحصیل به کشور 

وود بدست آورده باشید. عالوه بر این، شما متقاضیان انگلیس و شرایط اخذ پذیرش از مدرسه باکس

مهاجرت تحصیلی به انگلیس می توانید با کارشناسان موسسه ملکپور در شعب مختلف تماس تلفنی 



 

 

برقرار نمایید و شرایط خود را به صورت رایگان و کامالً تخصصی برای تحصیل در مدارس مختلف 

در خصوص تحصیل سواالت خود را عزیز می توانید  انگلیس بررسی کنید. همینطور شما همراهان

در قسمت دیدگاه سایت مطرح کنید یگر مدارس کشور انگلستان، در مدرسه باکسوود و همینطور د

 و پاسخ آن ها را دریافت کنید. 

  


