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انگلستان همواره یکی از کشورهایی است که هم به دلیل باال بودن سطح کیفی آموزش و نظام آموزشی آن و هم به
دلیل امکان اخذ اقامت دائم این کشور مورد توجه متقاضیان تحصیل در خارج بوده است .تحصیل در انگلیس از  5سالگی
آغاز شده و تا مقطع دکترا می تواند ادامه داشته باشد.
تحصیل در انگلیس مزایای زیادی برای دانشجویان خارجی دارد که امکان اخذ بورس تحصیلی بسته به رزومه و رشته
متقاضی مقدار متفاوتی می تواند داشته باشد .بورس تحصیلی در میان متقاضیان دبیرستانی رواج بیشتری دارد .نزدیکی
مسافت بین ایران و انگلستان که حدود  6ساعت است با وجود پرواز مستقیم بین این دو کشور موجب شده است تا
متقاضیان بسیاری از ایران برای تحصیل در کشور انگلستان اقدام کنند.
دالیل بسیار زیادی برای تحصیل در انگلستان وجود دارد که ما در اینجا به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

هر ساله رتبه بندی هایی از سوی منابع علمی و تحقیقاتی مهم جهان منتشر میشود .طبق این رتبه بندی ها
دانشگاه های انگلستان همواره در رتبه های برتر دانشگاه های دنیا قرار دارند .خواه این رتبه بندی ها به صورت
کلی بوده و خواه بر مبنای یک رشته خاص و یا سایر معیارهای مهم لحاظ شده در این رتبه بندی ها.
انگلیسی زبان بودن یک کشور یک امتیاز بسیار مهم برای دانشجویان خارجی آن کشور است .زبان انگلیسی به
عنوان زبان مشترک در دنیا همواره از دالیل انتخاب دانشجویان است.
افرادی که در دانشگاه های انگلستان تحصیل کرده اند امکان کار در هر نقطه ای از جهان را خواهند داشت و
این به دلیل اعتبار باالی مدرک این دانشگاه هاست .امکان کار جهانی.
وارد شدن به دانشگاه های انگلستان با داشتن معدل حداقل ( 14و در برخی موارد کمتر) و نمره زبان حداقل
 5آیلتس امکان پذیر است.
اکثر دانشگاه های انگلستان در رده بندی وزارت علوم ایران جایگاه خوبی دارند و قابل ارزشیابی هستند .البته
دانشجو پیش از درخواست پذیرش باید از طریق سامانه وزارت علوم این مورد را بررسی کند.
بر اساس گزارش گاردین کشور انگلستان پس از آمریکا رتبه دوم اولویت دانشجویان خارجی برای تحصیل در
این کشور است.
یکی از مزیت ها و امتیازات تحصیل در انگلستان کوتاه بودن طول دوره تحصیل است .کارشناسی در این کشور
 3سال و کارشناسی ارشد  1ساله است.
متقاضیان میتوانند با داشتن معدل باالی  18و آیلتس حداقل  6.5از دانشگاه ها کمک هزینه تحصیلی دریافت
کنند .حال این کمک هزینه بر اساس قوانین دانشگاه ها میتواند  1000پوند بوده و یا کل شهریه و هزینه های
زندگی را پوشش دهد .این موارد تا حد بسیار زیادی به رزومه ،معدل و سطح زبان متقاضی بستگی دارد.
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برترین دانشگاه های انگلستان
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شده است نظام ها ی رتبه یندی مختلفی هر ساله در سراسر جهان دانشگاه های دنیا
را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس معیارهای مختلفی که تعریف کرده اند رتبه بندی آن ها را منتشر میکنند.
معروفترین نظام رتبه بندی ,رتبه بندی  QSاست که دانشگاه های دنیا را رتبه بندی کرده است.
اما در مورد کشور انگلستان مهمترین رتبه بندی از سوی  guardianاعالم شده است که متقاضیان تحصیل در انگلستان
الزم است تا رتبه بندی کلی و همینطور رتبه بندی موضوعی (بر اساس رشته) را از طریق این سایت استخراج کنند.
برترین دانشگاه های انگلستان دانشگاه های کمبریج) ، (university of Cambridgeامپریال کالج لندن (Imperial
) ،college Londonیو سی ال ) (University College Londonو دانشگاه آکسفورد )(university of Oxfordو
London business schoolمی باشند.
البته بسیاری از دانشگاه های دیگر نیز وجود دارند که رتبه باالیی در رنکینگ دانشگاه ها دارند .برای کسب اطالعات بیشتر
می توانید از لینک زیر استفاده کنید.
جهت ورود کلیک کنید
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هزینه های تحصیل در انگلستان
هزینه های تحصیل در انگلستان نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر باالتر است .اما این تفاوت نیز وجود دارد که طول
مدت زمان تحصیل در دوره های مختلف تحصیلی کمتر از دیگر کشورهاست .به عنوان مثال کارشناسی در انگلستان سه
سال و کارشناسی ارشد یک ساله است.
هزینه سالیانه (پوند)
20.000 – 11.000

کارشناسی

20.000 – 11.000

کارشناسی ارشد

20.000 – 15.000

دکترا

هزینه زندگی در انگلستان
اگر بخواهیم نگاه درستی به هزینه ها در انگلستان داشته باشیم باید گفت هزینه های زندگی در انگلستان زیاد است و
عموما انگلستان کشوری گران و پرهزینه است .بنابراین تنها افرادی که مصمم به تحصیل در دانشگاه های انگلستان و
بهره گیری از کیفیت آموزشی باالی آن داشته باشند و بخواهند برای آینده خود سرمایه گذاری کنند این هزینه ها را تقبل
کرده و در این کشور تحصیل می کنند.
به طور کلی هزینه های زندگی افراد با توجه به عواملی مانند شهر محل زندگی ،استفاده از خوابگاه دانشگاه و یا عدم
استفاده از آن و به خصوص سبک زندگی افراد تخمین زده می شود.
یکی از مهمترین عواملی که هزینه های زندگی یک دانشجو را مشخص می کند زندگی در شهر محل تحصیل است .بر
این اساس هزینه های زندگی در انگلستان بر اساس محل زندگی به دو دسته تقسیم می شود .زندگی در لندن و یا در
خارج از لندن.
هزینه های زندگی در لندن از نظر سفارت انگلستان ماهیانه چیزی حدود  1200پوند و در خارج از لندن ماهیانه 1000
پوند در نظر گرفته می شود.
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انتخاب لندن برای تحصیل و زندگی مزایا و معایبی دارد .از طرفی به دلیل پایتخت بودن و داشتن زرق و برق بسیار برای
دانشجویان جالب توجه بوده و از طرفی شهری بسیار شلوغ و پر هزینه است.

کارشناسی در انگلستان
به کارشناسی ارشد در انگلستان معموال (Bachelor) BAو یا ) BSC(Bacherlor of Scienceگفته می شود .
BAمخصوص رشته های علوم انسانی مانند علوم اجتماعی و زبان های خارجی است و  BSCمخصوص رشته های
مهندسی است .دوره کارشناسی در انگلستان در اکثر رشته ها سه سال و در برخی رشته چهار سال است.
متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی انگلستان در دو ترم سپتامبر و ژانویه می توانند وارد دانشگاه شوند .متقاضیان
ایرانی تحصیل در دوره کارشناسی انگلستان با داشتن مدرک پیش دانشگاهی می توانند وارد این مقطع شوند .در صورتی
که در سال دوم دبیرشتان مشغول به تحصیل باشند ابتدا وارد یک دوره دو ساله  A-Levelشده و پس از قبولی و اخذ
حد نصاب الزم در نمرات آزمون ها می توانند وارد دوره کارشناسی شوند.
در صورتی که فرد سال سوم دبیرستان را گذرانده باشد ابت دا وارد یک دوره یک ساله فاندیشن ) (Foundationشده و
سپس می تواند برای دوره کارشناسی درخواست دهد.

دوره Pre-Master
دوره پری -مستر دوره ای است که برخی متقاضیان تحصیل در خارج برای شروع دوره تحصیلی خود بایستی این دوره
را بگذرانند تا بتوانند وارد دوره کارشناسی ارشد شوند .در برخی شرایط دانشگاه فرد را ملزم به گذراندن این دوره می
کند و در برخی موارد نیز خود فرد به دالیل مختلف صالح می بیند که این دوره را بگذراند .حال این دوره مناسب چه
افرادی است؟
•

•
•

افرادی که قصد تغییر رشته دارند .یعنی دانشجو می خواهد در رشته ای کامال متفاوت از آن چه در دوره
کارشناسی خوانده است به تحصیل خود در کارشناسی ارشد ادامه دهد .مانند دانشجویی که در رشته روانشناسی
تحصیل کرده و می خواهد در رشته تغذیه اداه تحصیل دهد.
دانشجویانی که نمره زبان حد نصاب دانشگاه را کسب نکرده باشند می توانند با گذراندن این دوره مستقیما
وارد دانشگاه شوند.
دانشجویانی که مدت زمان زیادی از اخذ مدرک خود در دوره کارشناسی گذشته باشد.
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کارشناسی ارشد در انگلستان
به کارشناسی ارشد در انگلستان معموال )MSC (master of science) ،MA(master of artو یا MEng (master
)of engineeringو یا ) MBA(master of business administrationمی گویند تحصیل در دوره کارشناسی ارشد
یک ساله است و به دو صورت آموزش محور و پژوهش محور انجام می شود .دوره های آموزش محور بیشتر به صورت
کالسی و پژوهش محور تنها بر اساس تحقیق و پژوهش است.
در رشته هایی که به صورت کالسی برگزار می شوند نیمی از سال به صورت حضور در کالس و نیمی نیز با انجام یک
پروژه پایانی خاتمه می پذیرد .اما در رشته های پژوهش محور از همان ابتدا با راهنمایی استاد راهنما یک پروژه
تحقیقاتی را در دست گرفته و به پایان می رساند.

دوره Pre-PhD
این دوره آمادگی الزم برای تحصیل در مقطع دکترا ایجاد کرده و داشتن یک دوره دکترا خوب را تضمین می کند .این
دوره بهترین فرصت برای آمادگی برای باال بردن سطح مهارت های حرفه ای است که دانشجویان در طی دوره دکترا به
آن نیاز خواهند داشت.
دوره پیش از دکترا شامل کالس های زبان فشرده ای است که با روش های تحقیقی ،آموزش مهارت های مطالعاتی
برای دوره دکترا همراه است .طول دوره شش تا نه ماه است.

دکترا در انگلستان
دوره ی دکترا باالترین مدرک تحصیلی در انگلستان است که از اعتبار بسیار باالیی برخوردار است .دانشگاه های انگلستان
دارای امکانات فوق العاده ای از لحاظ علمی و پژوهشی برای تحصیل در این دوره ها هستند .طول دوره دکترا در
انگلستان سه سال است.
دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا دارند بایستی ابتدا موضوع تحقیقاتی خود را مشخص کرده و پروپوزال
خود را به همراه دیگر مدارک خود آماده کرده و به دانشگاه بفرستند تا اساتید آن را مطالعه کرده و با توجه به زمیته
کاری خود تصمیم بگیرند که آن دانشجو را با توجه موضوع تحقیقاتی او بپذیرند یا نه .قبل از هر چیز دانشجو باید
دانشگاهی را که موضوع او در آن تدریس می شود را یافته و سپس درخواست خود را به آن دانشگاه ارسال کند.
در صورت فرصت داشتن اساتید آن موضوع مطالعه و نسبت به آن اظهار نر خواهد شد .گاهی ممکن است حتی دانشگاه
مدارک را برگردانده و عنوان نماید که هیچ یک از اساتید این دانشگاه در این موضوع کاری انجام نداده اند و یا به دلیل
حجم زیاد درخواست ها فرصت مطالعه آن را ندارند .در این صورت بایستی سریعا با دانشگاه دیگر مکاتبه کرد.
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البته بهترین کار این است که همزمان برای دانشگاه های مختلف اقدام کرد .دانشجویان مقطع دکترا شروع سال تحصیلی
خاصی ندارند و در هر ماهی از سال می توانند پذیرش شده و تحصیل خود را شروع کنند .مدت زمان بررسی یک
درخواست پذیرش دکترا حداکثر سه ماه است.
توجه :البته در تمام مقاطع مختلف تحصیلی ممکن است برخی دانشگاه ها رشته هایی را در ماه های دیگر سال مانند
جون یا آگوست نیز آغاز کنند که با بررسی وب سایت دانشگاه این موضوع مشخص می شود.
باید توجه داشت که برای اخد بورسیه در دوره ی دکتری موارد زیر دارای اهمیت به سزایی هستند:
•
•
•

دارا بودن مقاله های علمی و پژوهشی در نشریات بین المللی ،که نشان دهنده ی اندیشه ی برتر و مهارت های
تحلیل و نوشتاری شما باشد.
ارتباط با اساتید برتر دانشگاه محل تحصیل ،برای گرفتن توصیه نامه ی مناسب که نشان دهد استاد مربوطه
شما را کامال می شناسد و توانایی های شما را تایید می کند.
شرکت در کنفرانس های بین المللی و در صورت امکان ارائه مقاله.

مدارک زبان در انگلستان
اکثر دانشگاه های انگلستان مدرک آیلتس را قبول دارند اما ممکن است برخی دانشگاه ها نیز تافل را نیز قبول داشته
باشند .معموال برای ورود به دوره کارشناسی داشتن نمره آیلتس حداقل  ، 6کارشناسی ارشد  6.5یا  7و دکترا  7و باالتر
مورد نیاز است .که این با توجه به رشته و دانشگاه متفاوت است.
نکات مهمی در رابطه با نمرات آزمون زبان وجود دارد .معموال دانشجویان نمره کافی برای شروع تحصیل خود ندارند
بنابراین می توانند پس از گذراندن یک دوره یک تا سه ماهه زبان به عنوان پیش نیاز که دانشگاه ارائه می کند بالفاصله
وارد دانشگاه شود.
این دوره کوتاه مدت زیان را که دانشگاه ارائه می کند بر اساس نمره زبان دانشجو و تفاوت آن با نمره ای که دانشگاه
برای شروع تحصیل او عنوان کرده است مشخص می شود .هر چه نمره او از نمره ای که دانشگاه می خواهد کمتر باشد
این دوره طوالنی تر و ریسک ویزای او باالتر خواهد شد.

بورس تحصیلی از دانشگاه های انگلستان
دانشگاه های مختلف در طول سال تحصیلی برای رشته های مختلف بورس هایی چه به صورت بورس کامل و چه به
صورت تخفیف شهریه برای دانشجویان در نظر می گیرند.
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روش معمولی که در اکثر موارد اعمال می شود به این صورت است که فرد ابت دا مدارک و درخواست پذیرش خود را برای
دانشگاه ارسال کرده و سپس دانشگاه با توجه به رزومه ،دانشگاه قبلی ،معدل و دیگر مدارک تصمیم می گیرد که چه
مقدار بورس به او تعلق گیرد .پس از بررسی مدارک فرد اگر قرار باشد که پذیرش برای فرد ارسال شود ،در نامه پذیرش
وی مقدار بورس اختصاص یافته به وی نیز مشخص خواهد شد.

دوره های کوتاه مدت تحصیلی در انگلستان
دوره های کوتاه مدت تحصیلی مخصوص افرادی است که اغلب تحصیالت دانشگاهی خود را به اتمام رسانده و مشغول
کار شده اند اما مایلند سطح مهارت های حرفه ای خود را افزایش داده و آینده و جایگاه شغلی خود را بهبود بخشند .هر
ساله بسیاری از دانشگاه ها دوره های کوتاهی مدتی را معموال در فصل تابستان برگزار می کنندو مدت زمان این دوره
ها می تواند بین یک تا چند ماه (کمتر از یک سال) باشد.

اجازه کار دانشجویی در انگلستان
دانشجویانی بین المللی که در انگلستان مشغول به تحصیل هستند طبق قوانین اجازه دارند حداکثر بیست ساعت در
هفته کار کنند .حتی اگر دانشجو سر کالس نرود اجازه ندارد که این زمان را افزایش دهد در واقع اجازه کار تمام وقت
ندارد .اما در روزهای تعطیل و آخر هفته ها می تواند به صورت تمام وقت کار کند.
دانشجویان دبیرستانی که در کالج در دوره های  A-Levelو یا  Foundationتحصیل می کنند اجازه  10ساعت کار در
هفته و دانشجویان کارشناسی به باال اجازه  20ساعت کار در هفته را دارند.

خوابگاه دانشجویی در انگلستان
اکثر دانشجویان خارجی میتوانند در خوابگاه های دانشگاه اقامت داشته باشند .البته در صورتی که به موقع و پیش از پر
شدن ظرفیت خوابگاه ها درخواست خوابگاه را ارائه کنند.
اماکن دیگری نیز وجود دارد که زیر نظر دانشگاه است در مناطق مختلف شهر و معموال نزدیک به دانشگاه واقع شده اند .
نوع دیگری از اقامت نیز وجود دارد که زندگی در خانواده های انگلیسی است که معموال زیر نظر دانشگاه هستند .قیمت
انواع مختلف خوابگاه ها با توجه به نوع اتاق و تسهیالت و تجهیزات متفاوت خواهد بود.
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