


خاص و عام کیفیت سیستم آموزشی انگلستان زبانزد

ای است، زمانی که صحبت از تحصیل در دانشگگا   گ

، انگلسگگتان مگگی شگگود نگگام دانشگگگا   گگای آکسگگفورد

ی کمبریج و منچستر در خاطر  ر دانشجویی زند  مگ

د دانشگا  در انگلسگتان مگورد تا یگ۱۲۹تعداد . شود

وزارت علگگوم ایگگران مگگی باشگگند کگگه در  گگرو   گگای 

.مختلف از لحاظ کیفی قرار دارند

ه  گای انتخاب دانشگا   ای انگلستان یکگی از  زینگ

بگه برتر برای دانشجویان می باشد تگا از ایگط طریگ 

مگگام ایگگط کشگگور فیشگگروته اروفگگا ی ورود و فگگ  از ات

ت تحصیل با کگار در ایگط کشگور اقامگت آن را دریاوگ

.  نمایند

دانشگاه های انگلستان



انگلیسیزبانبهدنیا ایدانشگا بهتریطدرتحصیل

تحصیل،ازف مناسبشغلی ایورصتبا

حصیلتجهتارجح ای زینهازیکیبهراانگلستان

.استکرد تبدیل

ورکش رمانندنیزانگلستانمدارسو ادانشگا 

یمتقسیمدولتیوخصوصیبخشدوبهدیگری

ردراکمتری ای زینهدولتی ایدانشگا شوند،

هک رددمیاورادیشاملالبتهکه یرندمیبر

ازهکاورادی.باشندمیداراراانگلستاندا ماقامت

میکشورایط ایدانشگا واردانگلستانخارج

راباالبهفوند۵۰۰۰از اییشهریهباید ردند

.نمایندفرداخت



دانشگاه های معتبر انگلستان

تورصمعنایبهانگلستان ایدانشگا درتحصیل
در.اشدبمیدنیاآموزشیمراکزمعتبرتریطدرتحصیل

باا یدانشگباشیدداشتهتحصیلقصدکهمقطعی ر
.داشتخوا دوجودشمانیاز ایبهتوجه
ییواکتور ابهبایدکشورازخارجدرتحصیلبرای
یطبدانشجویاننظر،موردشهردانشگا ،اعتبارمانند
.کردتوجه ا زینهکمکوالمللی

وا یمخمعرویراانگلستانمعتبر ایدانشگا ادامهدر
.نمود



ان دانشگاه های معتبر انگلست
QSاز نگاه 

QSایگا دانشرنگینگمعرویجهتمعتبروبسایتی 

ساالنهوباشدمیجهانکشور ای مهازمختلف

یعلموکیفیسطحنظرازرا ادانشگا ازتعدادی

.نمایدمیبندیرتبه

ازعدادیتانگلستانمعتبر ایدانشگا تمامیبیطدر

آنهاازچندیکهبرخوردارندباالتری ایرتبهازآنها

.کنیممیمعرویرا

رتبهQSوبسایتبهمراجعهباتوانیدمیچنیط م

.ببینیدرا ادانشگا  مه

https://www.topuniversities.com/university-rankings


دانشگاه آکسفورد

یسیانگلدانشگا تریطقدیمیآکسفورددانشگا 

کهباشدجلببرایتانشایدوباشدمیدنیازبان

ایطدرنیزفاتر ریویلم ایقسمتازبرخیبدانید

.استشد ویلمبرداریدانشگا 

لمللیابیطآکسفورددانشگا دانشجویانسومیک

عمقاطدردانشجویانازنیمیازبیشوباشندمی

طایواردبریتانیاازخارجازتکمیلیتحصیالت

.اندشد دانشگا 



دانشگاه منچستر

زایکیالمللیبیطدانشجوی۸۰۰۰حدودبادانشگا ایط

ای دانشگا بیطرادانشجویی ایجمعیتبیشتریط

.داردانگلستان

غربیشمالدرزند وجوشوجنبفرشهریمنچستر

ای بارز ازمنچستردرووتبال.باشدمیانگلستان

انیکسالبتهو اتوریستبرایشهرایطشد شناخته

.کنندمیزند یشهرایطدرکهاست

طایدرتحصیلکیفیتودانشگا ی ایرشتهتنوع

مود نتبدیلاورادازبسیاریانتخاببهراآندانشگا ،

.است



دانشگاه کینگستون

دقیقه۳۰معادلایواصلهدرکهکینگستوندانشگا 

تانیابری ایدانشگا تریطمطرحازداردقرارلندنبا

.باشدمی

برایاربسیاریتحصیلی ایبورسیهدانشگا ایط

درمیلیتکتحصیالتمقاطعدرالمللیبیطدانشجویان

.است روتهنظر



امپریال کالج لندن

 ایدانشگا تریطمحبوبازیکیدانشگا ایط

رایبرازیادیمندانعالقهساالنهکهاستانگلستان

.کندمیجذبخودسویبهتحصیل

ربرت ایدانشگا بندیرد درساله رلندنکالج

ازدرصد۳۰حدود.داردقرارد متایکمرتبهدردنیا

ایطواردلندنازخارجازدانشگا ایطدانشجویان

.اندشد دانشگا 



دانشگاه بریستول

فایهتولبریسدانشگا دربریتانیادرامدفارتماناولیط

کهتاسبریتانیاییدانشگا اولیطواستشد  ذاری

تحصیلاجاز برابرحقوقیباآندرمردانوزنان

.اندداشته

یتوعالمنظوربهجملهازمتعددیجوایزدانشگا ایط

.استنمود خودآنازرازیستیمحیط ای

ازتونساوتهمپوناتینگهامباکینگهام، ایدانشگا 

کهندباشمیلیستایطدرمعتبر ایدانشگا دیگر

گا دانشازفذیرشاخذقصدکهزمانیشودمیتوصیه

تانانتخابهایاولویتدرراآنهاداریدراانگلستان ای

.د یدقرار



دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم

طیفن،انگلستادرتحصیلمثبتنکاتازیکی

معلووزارتتا یدمورد ایدانشگا  سترد 

ازیلیستقسمتایطدرکهباشدمیآندرایران

.ایمنمود  ردآوریرا ادانشگا ایط

دستهسهبهرا ادانشگا ایطعلوموزارت

 ردرواستکرد تبدیلمتوسطوخوبممتاز،

اب.استنمود معرویراآنهاازتعدادیدسته

اطالعاتعلوموزارتوبسایتبهمراجعه

.وریدآبدستتوانیدمیزمینهایطدرراکاملتری

https://www.msrt.ir/fa


ممتاز-دانشگاه های گروه الف

رسدمیدانشگا ۵۰ازبیشتربه ادانشگا ایطتعداد

:ازاندعبارت اآنازتعدادیکه

• Cardiff University

• Heriot-watt University

• Durham University

• Lancaster University

• Imperial college London

• London business school

• Goldsmiths,University of London

• Keele University

• University of stirling

• University of Salford



خوب-بدانشگاه های گروه 

• Aston University

• Bangor University

• Kingston University

• Glasgow University

• Middlesex University

• Royal agricultural University

• University of Hull

• University of Ulster



متوسط-دانشگاه های ج

• Anglia Ruskin University

• Bath spa university

• Birmingham City University

• London Metropolitan University

• Leeds Trinity University

• Liverpool Hope University

• Robert Gorden University

• University of Chichester

• University of Chester



بهترین دانشگاه ها از نظر هزینه

ایههزینهونیستارزانانگلستاندرتحصیل

۱۲۰۰۰حدودبهساالنهنیزکشورایندرزندگی

یالمللبیندانشجویانبرایکهرسدمیپوند

.نیستکمیهزینه

راانگلستانهایدانشگاهترینارزانزیردر

هایهزینهدنبالبهاگرتانماییممیمعرفی

هانهگزیاینبینازهستیدترصرفهبهمقرون

.باشیدداشتهمناسبیانتخاب



دانشگاه بدفوردشر

لیالملبیطدانشجویانبرایدانشگا ایطشهریه

.باشدمییورو۹۷۵۰ساالنه

وییدانشجشهردودراصلیفردی دودانشگا ایط

بیطدانشجوی۲۴۰۰۰حدودوداردبدووردولوتون

خنروباشندمیتحصیلبهمشغولآندرالمللی

.استدرصد۹۰باالیآنالتحصیالنوارغاستخدام



لیدزبکتدانشگاه 

بیطدانشجویانبرایدانشگا ارزانتریطدانشگا ایط

برای زینهیورو۱۰۰۰۰حدودواستالمللی

.دارددانشجویان

ازف استخدامباالینرخدلیلبهبکتلیدزدانشگا 

توجهیقابلرتبهازداردکهامکاناتیوتحصیل

.استبرخوردار



دانشگاه سنت جان یورک

وداردقراریورکشهرشمالیقسمتدردانشگا ایط

طبیدانشجویانبراییورو ی۱۰۰۰۰مناسب زینهاز

.باشدمیبرخوردارالمللی

ودارددانشجو۶۰۰۰حدودیورکجانسنتدانشگا 

کرد خودآنازرادرصد۹۰باالیاستخدامنرخاز

.است



دانشگاه سافک

ستانانگلکشور ایدانشگا تریطارزانازدیگریکی

شهردرآناصلیفردی کهباشدمیساوکدانشگا 

.داردقرارایپسویچ

تعدادودارددانشجو۵۰۰۰حدوددانشگا ایط

.استبیشترآقایانازآنخانمدانشجویان



دانشگاه چستر

درواستشد تاسی ۱۸۳۹سالدردانشگا ایط

ایط.کردخودآنازرادانشگا عنوان۲۰۰۵سال

خودوچسترشهراطرافدرفردی ۵دارایدانشگا 

بهنزدیکحاضرحالدروباشدمیچسترشهر

.دارددانشجو۲۰۰۰۰

طنتیسلکشاورزیولز،دانشگا کامبریا، ایدانشگا 

نیزدیگردانشگا چندیطو السکودانشگا انگلستان،

نهاآاطالعاتدریاوتبرایکهدارندقرارلیستایطدر

.یدنمایمراجعه ادانشگا  ایوبسایتبهتوانیدمی



ر بهترین دانشگاه های انگلستان د
اعطای بورسیه

کمکیمبالغساالنهانگلستان ایدانشگا ازبرخی

نظردرالمللیبیطدانشجویانبرایبورسیهو زینه

میا داهبورسیدریاوتمتقاضیانبهکهاند روته

.کند

وا دانشگشهریهتمامی ابورسیهایطازبرخیدر

.شودمیتامیطوردزند ی ای زینه



بورسیه تحصیلی دانشگاه 
کمبریج

هکگرددمیاعطادانشجویانیبهبورسیهنوعاین

ونندکمیزندگیانگلستانازخارجباشند،مینخبه

درلتحصیقصددکتریولیسانسفوقمقطعبرای

.دارندراانگلستان

بهدتواننمیبورسیهنوعایندریافتباافراداین

هایهزینهوکنندتحصیلرایگانکامالصورت

.دنماینتامینبورسیهطریقازنیزراخودزندگی



بورسیه دانشگاه ادینبورگ

بهولیسانسفوقدورهمختصدانشگاهاینبورسیه

.باشدمیتحصیلیسالیکدرپوند۳۰۰۰میزان

بهرادخوبورسیهدرخواستتوانندمیمتقاضیافراد

ازقتموافصورتدرونمایندارائهادینبورگدانشگاه

.بریدبهرههاهزینهکمکاین



بورسیه دانشگاه بریستول

میرائهانیزلیسانسمقطعدردانشگاهاینهایبورسیه

میبردرراپوند۸۰۰۰مبلغمعمولصورتبهوشود

میبردرکاملصورتبهرادانشگاهشهریهکهگیرد

.گیرد



بورسیه دانشگاه لندن

پوند۵۰۰۰میزانبهمبلغیدانشگاهاینهایبورسیه

ارائهلیسانسفوقولیسانسمقاطعدرکهباشدمی

میهزینهایندریافتبادانشجویانوگرددمی

.ندنمایپرداخترادانشگاهشهریهازبخشیتوانند



مراحل اقدام برای دانشگاه های 
انگلستان

تحصیلانانگلست ایدانشگا دربتوانیداینکهبرای

.نماییدورا مرامقدماتیبایدکنید

ورکشایط ایدانشگا دادیمتوضیحکه مانطور

آماد ا  زینهبرایراخودابتدابایدونیستندارزان

اختصاصیوعمومیشرایطبخشایطدرما.کنید

شرحیبیشترجز یاتبابرایتانرااقدامبهمربوط

.د یممی

مطلباینانگلستاندرتحصیلشرایطازاطالعبرای

انگلستاندرتحصیل:نماییدمطالعهرا

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


انتخاب دانشگاه

لستانانگتحصیلیویزایدریاوتبرایمرحلهاولیط

ذیرشفدریاوتبرایاقدامومناسبدانشگا انتخاب

.باشدمیدانشگا از

خابیانتشهرورشتهبهتوجهبا ادانشگا شهریه

.باشندمیمتفاوت

بایدنانگلستا ایدانشگا ازفذیرشدریاوتبرای

.یدباشداشتهانگلیسیزبانالمللیبیطمدرک

هفروسبرایتوانیدمیدانشگا انتخابازف 

.نماییداقدامفذیرش



آمادگی برای آزمون زبان

 مگییانگلیس ایدانشگا کهباشیدداشتهخاطربه

اینکهازقبلبنابرایطدارندآیلت آزموننمر بهنیاز

برایراخودنماییداقدامدانشگا ازفذیرشبرای

.کنیدآماد آیلت آزمون

نآزمونیازموردینمر مختلفتحصیلیمقاطعدر

 لیسانمقطعدرمثالعنوانبه.باشدمیمتفاوت

ای نمر بهاحتیاجباالترمقاطعدرو۶نمر بهاحتیاج

.داشتخوا یدباالتر



پرداخت اولیه دانشگاه

شمازافذیرشبر هارا هبرای ادانشگا ازبسیاری

ونندکمیدریاوتشهریهعنوانبهرافرداختیفیش

.باشیدداشتهراآنفرداختآماد یباید

سالیکدردانشگا کهکلیشهریهبهبستهمبالغایط

.باشندمیمتغیردارد



مزیت تحصیل در انگلستان

ازکییزند یوتحصیلجهتمناسبکشورانتخاب

در.دباشمیموو مهاجرتیبرای ا زینهمهمتریط

 ایمزیتاز اییبخشبهمقالهازقسمتایط

بیشترآ ا یباتافردازیممیانگلستاندرتحصیل

.یدنمایانتخابتحصیلجهتراخودنظرموردکشور

ازنانگلستا ایدانشگا کردیماشار که مانطور

جهان ایدانشگا بیطدرباالیی ایرتبه

جویاندانشازبسیاریانتخاببنابرایطبرخوردارند،

درتربیشبخشایطدرکهباشندمیدنیاسراسراز

.دادخوا یمتوضیحموردایط



هادانشگاهاعتبار باالی علمی 

جهانیباالیهایرتبهازانگلستانهایدانشگاه

یدتائموردنیزآنهایدانشگاهاکثروبرخوردارند

.باشندمیعلوموزارت

زاکهبخوانیددرسهایدانشگاهدرخواهیدمیاگر

زینهگانگلیسدارند،قرارباالییسطحدرعلمینظر

.استمناسبی



کار دانشجویی

دلیلبهکهاستکشورهاییجملهازانگلستان

بیناندانشجویزیادتعدادوآموزشیفضایگستردگی

تفرصگردند،میکشوراینواردساالنهکهالمللی

یاراختدردانشجوییکاریافتنبرایرابهتریهای

بهورودازپسدانشجویاندهد،میقراردانشجویان

ابیکاریجهتخاصیمراکزبهتوانندمیانگلستان

.دهنددانشجوییشغلدرخواستونمایندمراجعه

اریکمختلفابعادباراشماانگلستاندرکارمقاله

.نمایدمیآشنا

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


کیفیت باالی زندگی در 
انگلستان

تحادیهاکشورهایترینکیفیتباازیکیانگلستان

کیبرایمطلوبیاستانداردهایازکهباشدمیاروپا

.استبرخوردارآلایدهزندگی

چندوامعجترینشدهشناختهازیکیانگلستانکشور

لفمختهایملیتباافرادآندرکهباشدمیفرهنگی

ازبراینبناکنند،میزندگییکدیگرکناردرآرامشبا

ستانانگلباشید،کهقومیتیوملیتهروکشوریهر

.بودخواهدزندگیتانادامهبرایمناسبیکشور

رالبمطایطانگلستاندرزند یشرایطازاطالعبرای

انگلستاندرزند ی:نماییدمطالعه

https://arianaabroad.com/living-england/


انایردرمشاور مرکزتنهاعنوانبهآریانافارس

نیرویاعزاممجوزدودارای مزمانصورتبهکه

 رواوتعاونکار،وزارتازکشورازخارجبهکار

ازکشورازخارجبهدانشجواعزامواجتماعی

ماشبهباشدمیوناوریوتحقیقاتعلوم،وزارت

 مهانجامبرایکهکندمیتوصیهعزیزدوستان

مشورتمجربوکالیباخودمهاجرتیامور

.د ندارقررویتانفیشرامسیربهتریطتانمایید

آماد روزازمختلفیساعاتدرمامشاوریط

.اشندبمیعزیزدوستانشماسواالبهفاسخگویی


