دانشگاه های انگلستان
کیفیت سیستم آموزشی انگلستان زبانزد خاص و عام
است ،زمانی که صحبت از تحصیل در دانشگگا
انگلسگگتان مگگی شگگود نگگام دانشگگگا

گای

گگای آکسگگفورد،

کمبریج و منچستر در خاطر ر دانشجویی زند مگی
شود .تعداد  ۱۲۹دانشگا در انگلسگتان مگورد تا یگد
وزارت علگگوم ایگگران مگگی باشگگند کگگه در گگرو

گگای

مختلف از لحاظ کیفی قرار دارند.
انتخاب دانشگا

ای انگلستان یکگی از زینگه گای

برتر برای دانشجویان می باشد تگا از ایگط طریگ بگه
ایگگط کشگگور فیشگگروته اروفگگا ی ورود و ف گ

از اتمگگام

تحصیل با کگار در ایگط کشگور اقامگت آن را دریاوگت

نمایند.

تحصیل در بهتریط دانشگا
با ورصت

ای دنیا به زبان انگلیسی

ای شغلی مناسب ف

از تحصیل،

انگلستان را به یکی از زینه ای ارجح جهت تحصیل
تبدیل کرد است.

دانشگا

ا و مدارس انگلستان نیز مانند ر کشور

دیگری به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم می
شوند ،دانشگا

ای دولتی زینه ای کمتری را در

بر می یرند که البته شامل اورادی می ردد که

اقامت دا م انگلستان را دارا می باشند .اورادی که از
خارج انگلستان وارد دانشگا

ای ایط کشور می

ردند باید شهریه ایی از  ۵۰۰۰فوند به باال را
فرداخت نمایند.

دانشگاه های معتبر انگلستان

تحصیل در دانشگا ای انگلستان به معنای ورصت
تحصیل در معتبرتریط مراکز آموزشی دنیا می باشد .در
ر مقطعی که قصد تحصیل داشته باشید دانشگا ی با
توجه به نیاز ای شما وجود خوا د داشت.
برای تحصیل در خارج از کشور باید به واکتور ایی
مانند اعتبار دانشگا  ،شهر مورد نظر ،دانشجویان بیط
المللی و کمک زینه ا توجه کرد.
در ادامه دانشگا ای معتبر انگلستان را معروی خوا یم
نمود.

دانشگاه های معتبر انگلستان
از نگاه QS
QSوبسایتی معتبر جهت معروی رنگینگ دانشگا

ای

مختلف از مه کشور ای جهان می باشد و ساالنه
تعدادی از دانشگا

ا را از نظر سطح کیفی و علمی

رتبه بندی می نماید.
در بیط تمامی دانشگا

ای معتبر انگلستان تعدادی از

آنها از رتبه ای باالتری برخوردارند که چندی از آنها
را معروی می کنیم.
م چنیط می توانید با مراجعه به وبسایت  QSرتبه

مه دانشگا

ا را ببینید.

دانشگاه آکسفورد

دانشگا آکسفورد قدیمی تریط دانشگا انگلیسی
زبان دنیا می باشد و شاید برایتان جلب باشد که
بدانید برخی از قسمت ای ویلم ری فاتر نیز در ایط
دانشگا ویلمبرداری شد است.

یک سوم دانشجویان دانشگا آکسفورد بیط المللی
می باشند و بیش از نیمی از دانشجویان در مقاطع
تحصیالت تکمیلی از خارج از بریتانیا وارد ایط
دانشگا شد اند.

دانشگاه منچستر
ایط دانشگا با حدود  ۸۰۰۰دانشجوی بیط المللی یکی از
بیشتریط جمعیت ای دانشجویی را بیط دانشگا

ای

انگلستان دارد.
منچستر شهری فر جنب و جوش و زند در شمال غربی
انگلستان می باشد .ووتبال در منچستر از بارز

ای

شناخته شد ایط شهر برای توریست ا و البته کسانی
است که در ایط شهر زند ی می کنند.

تنوع رشته ای دانشگا ی و کیفیت تحصیل در ایط
دانشگا  ،آن را به انتخاب بسیاری از اوراد تبدیل نمود
است.

دانشگاه کینگستون

دانشگا کینگستون که در واصله ای معادل  ۳۰دقیقه
با لندن قرار دارد از مطرح تریط دانشگا

ای بریتانیا

می باشد.
ایط دانشگا بورسیه ای تحصیلی بسیاری را برای

دانشجویان بیط المللی در مقاطع تحصیالت تکمیلی در
نظر روته است.

امپریال کالج لندن

ایط دانشگا یکی از محبوب تریط دانشگا

ای

انگلستان است که ساالنه عالقه مندان زیادی را برای
تحصیل به سوی خود جذب می کند.

کالج لندن ر ساله در رد بندی دانشگا

ای برتر

دنیا در رتبه یکم تا د م قرار دارد .حدود  ۳۰درصد از
دانشجویان ایط دانشگا از خارج از لندن وارد ایط
دانشگا شد اند.

دانشگاه بریستول

اولیط دفارتمان درام بریتانیا در دانشگا بریستول فایه
ذاری شد است و اولیط دانشگا بریتانیایی است که
زنان و مردان در آن با حقوقی برابر اجاز تحصیل
داشته اند.
ایط دانشگا جوایز متعددی از جمله به منظور وعالیت
ای محیط زیستی را از آن خود نمود است.
دانشگا

ای باکینگهام ،ناتینگهام و ساوتهمپتون از

دیگر دانشگا

ای معتبر در ایط لیست می باشند که

توصیه می شود زمانی که قصد اخذ فذیرش از دانشگا

ای انگلستان را دارید آنها را در اولویت انتخابهایتان
قرار د ید.

دانشگاه های مورد تائید وزارت علوم

یکی از نکات مثبت تحصیل در انگلستان ،طیف
سترد دانشگا

ای مورد تا ید وزارت علوم

ایران در آن می باشد که در ایط قسمت لیستی از

ایط دانشگا

ا را ردآوری نمود ایم.

وزارت علوم ایط دانشگا

ا را به سه دسته

ممتاز ،خوب و متوسط تبدیل کرد است و در ر

دسته تعدادی از آنها را معروی نمود است .با
مراجعه به وبسایت وزارت علوم اطالعات
کاملتری را در ایط زمینه می توانید بدست آورید.

ممتاز-دانشگاه های گروه الف

 دانشگا می رسد۵۰ ا به بیشتر از

تعداد ایط دانشگا

:که تعدادی از آن ا عبارت اند از
• 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-دانشگاه های گروه ب

• 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

تحصیل در انگلستان ارزان نیست و هزینه های
زندگی در این کشور نیز ساالنه به حدود ۱۲۰۰۰
پوند می رسد که برای دانشجویان بین المللی
هزینه کمی نیست.
در زیر ارزان ترین دانشگاه های انگلستان را
معرفی می نماییم تا اگر به دنبال هزینه های
مقرون به صرفه تر هستید از بین این گزینه ها
انتخاب مناسبی داشته باشید.

دانشگاه بدفوردشر

شهریه ایط دانشگا برای دانشجویان بیط المللی
ساالنه  ۹۷۵۰یورو می باشد.
ایط دانشگا دو فردی

اصلی در دو شهر دانشجویی

لوتون و بدوورد دارد و حدود  ۲۴۰۰۰دانشجوی بیط
المللی در آن مشغول به تحصیل می باشند و نرخ
استخدام وارغ التحصیالن آن باالی  ۹۰درصد است.

دانشگاه لیدزبکت

ایط دانشگا ارزانتریط دانشگا برای دانشجویان بیط
المللی است و حدود  ۱۰۰۰۰یورو

زینه برای

دانشجویان دارد.
دانشگا لیدز بکت به دلیل نرخ باالی استخدام ف

از

تحصیل و امکاناتی که دارد از رتبه قابل توجهی
برخوردار است.

دانشگاه سنت جان یورک

ایط دانشگا در قسمت شمالی شهر یورک قرار دارد و
از زینه مناسب  ۱۰۰۰۰یورو ی برای دانشجویان بیط
المللی برخوردار می باشد.
دانشگا سنت جان یورک حدود  ۶۰۰۰دانشجو دارد و
از نرخ استخدام باالی  ۹۰درصد را از آن خود کرد
است.

دانشگاه سافک

یکی دیگر از ارزان تریط دانشگا

ای کشور انگلستان

دانشگا ساوک می باشد که فردی

اصلی آن در شهر

ایپسویچ قرار دارد.
ایط دانشگا حدود  ۵۰۰۰دانشجو دارد و تعداد
دانشجویان خانم آن از آقایان بیشتر است.

دانشگاه چستر

ایط دانشگا در سال  ۱۸۳۹تاسی

شد است و در

سال  ۲۰۰۵عنوان دانشگا را از آن خود کرد .ایط
دانشگا دارای  ۵فردی

در اطراف شهر چستر و خود

شهر چستر می باشد و در حال حاضر نزدیک به
 ۲۰۰۰۰دانشجو دارد.
دانشگا

ای کامبریا ،ولز،دانشگا کشاورزی سلطنتی

انگلستان ،دانشگا

السکو و چندیط دانشگا دیگر نیز

در ایط لیست قرار دارند که برای دریاوت اطالعات آنها
می توانید به وبسایت ای دانشگا

ا مراجعه نمایید.

بهترین دانشگاه های انگلستان در
اعطای بورسیه
برخی از دانشگا

ای انگلستان ساالنه مبالغی کمک

زینه و بورسیه برای دانشجویان بیط المللی در نظر
روته اند که به متقاضیان دریاوت بورسیه ا دا می

کند.
در برخی از ایط بورسیه ا تمامی شهریه دانشگا و
زینه ای زند ی ورد تامیط می شود.

بورسیه تحصیلی دانشگاه
کمبریج

این نوع بورسیه به دانشجویانی اعطا می گردد که

نخبه می باشند ،خارج از انگلستان زندگی می کنند و
برای مقطع فوق لیسانس و دکتری قصد تحصیل در
انگلستان را دارند.
این افراد با دریافت این نوع بورسیه می توانند به
صورت کامال رایگان تحصیل کنند و هزینه های
زندگی خود را نیز از طریق بورسیه تامین نمایند.

بورسیه دانشگاه ادینبورگ

بورسیه این دانشگاه مختص دوره فوق لیسانس و به
میزان  ۳۰۰۰پوند در یک سال تحصیلی می باشد.
افراد متقاضی می توانند درخواست بورسیه خود را به
دانشگاه ادینبورگ ارائه نمایند و در صورت موافقت از
این کمک هزینه ها بهره برید.

بورسیه دانشگاه بریستول

بورسیه های این دانشگاه در مقطع لیسانس نیز ارائه می

شود و به صورت معمول مبلغ  ۸۰۰۰پوند را در بر می
گیرد که شهریه دانشگاه را به صورت کامل در بر می
گیرد.

بورسیه دانشگاه لندن

بورسیه های این دانشگاه مبلغی به میزان  ۵۰۰۰پوند

می باشد که در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس ارائه
می گردد و دانشجویان با دریافت این هزینه می
توانند بخشی از شهریه دانشگاه را پرداخت نمایند.

مراحل اقدام برای دانشگاه های
انگلستان

برای اینکه بتوانید در دانشگا

ای انگلستان تحصیل

کنید باید مقدماتی را ورا م نمایید.
مانطور که توضیح دادیم دانشگا

ای ایط کشور

ارزان نیستند و باید ابتدا خود را برای زینه ا آماد
کنید .ما در ایط بخش شرایط عمومی و اختصاصی
مربوط به اقدام را برایتان با جز یات بیشتری شرح
می د یم.

برای اطالع از شرایط تحصیل در انگلستان این مطلب
را مطالعه نمایید :تحصیل در انگلستان

انتخاب دانشگاه

اولیط مرحله برای دریاوت ویزای تحصیلی انگلستان
انتخاب دانشگا مناسب و اقدام برای دریاوت فذیرش
از دانشگا می باشد.
شهریه دانشگا

ا با توجه به رشته و شهر انتخابی

متفاوت می باشند.
برای دریاوت فذیرش از دانشگا

ای انگلستان باید

مدرک بیط المللی زبان انگلیسی داشته باشید.
ف

از انتخاب دانشگا می توانید برای فروسه

فذیرش اقدام نمایید.

آمادگی برای آزمون زبان

به خاطر داشته باشید که دانشگا
نیاز به نمر آزمون آیلت

ای انگلیسی مگی

دارند بنابرایط قبل از اینکه

برای فذیرش از دانشگا اقدام نمایید خود را برای
آزمون آیلت

آماد کنید.

در مقاطع تحصیلی مختلف نمر ی مورد نیاز آزمون
متفاوت می باشد .به عنوان مثال در مقطع لیسان
احتیاج به نمر  ۶و در مقاطع باالتر احتیاج به نمر
باالتر خوا ید داشت.

ای

پرداخت اولیه دانشگاه

بسیاری از دانشگا

ا برای ارا ه بر ه فذیرش از شما

فیش فرداختی را به عنوان شهریه دریاوت می کنند و
باید آماد ی فرداخت آن را داشته باشید.
ایط مبالغ بسته به شهریه کلی که دانشگا در یک سال

دارد متغیر می باشند.

مزیت تحصیل در انگلستان

انتخاب کشور مناسب جهت تحصیل و زند ی یکی از
مهمتریط زینه ا برای مهاجرتی موو می باشد .در
ایط قسمت از مقاله به بخش ایی از مزیت ای
تحصیل در انگلستان می فردازیم تا با آ ا ی بیشتر
کشور مورد نظر خود را جهت تحصیل انتخاب نمایید.
مانطور که اشار کردیم دانشگا
رتبه

ای انگلستان از

ای باالیی در بیط دانشگا

ای جهان

برخوردارند ،بنابرایط انتخاب بسیاری از دانشجویان
از سراسر دنیا می باشند که در ایط بخش بیشتر در
ایط مورد توضیح خوا یم داد.

اعتبار باالی علمی دانشگاه ها

دانشگاه های انگلستان از رتبه های باالی جهانی
برخوردارند و اکثر دانشگاه های آن نیز مورد تائید
وزارت علوم می باشند.
اگر می خواهید در دانشگاه های درس بخوانید که از
نظر علمی در سطح باالیی قرار دارند ،انگلیس گزینه
مناسبی است.

کار دانشجویی

انگلستان از جمله کشورهایی است که به دلیل

گستردگی فضای آموزشی و تعداد زیاد دانشجویان بین
المللی که ساالنه وارد این کشور می گردند ،فرصت
های بهتری را برای یافتن کار دانشجویی در اختیار
دانشجویان قرار می دهد ،دانشجویان پس از ورود به
انگلستان می توانند به مراکز خاصی جهت کاریابی
مراجعه نمایند و درخواست شغل دانشجویی دهند.
مقاله کار در انگلستان شما را با ابعاد مختلف کاری
آشنا می نماید.

کیفیت باالی زندگی در
انگلستان

انگلستان یکی از با کیفیت ترین کشورهای اتحادیه
اروپا می باشد که از استانداردهای مطلوبی برای یک
زندگی ایده آل برخوردار است.
کشور انگلستان یکی از شناخته شده ترین جوامع چند

فرهنگی می باشد که در آن افراد با ملیت های مختلف
با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،بنابراین از
هر کشوری و هر ملیت و قومیتی که باشید ،انگلستان
کشور مناسبی برای ادامه زندگیتان خواهد بود.

برای اطالع از شرایط زند ی در انگلستان ایط مطلب را
مطالعه نمایید :زند ی در انگلستان

آریانافارس به عنوان تنها مرکز مشاور در ایران
که به صورت مزمان دارای دو مجوز اعزام نیروی
کار به خارج از کشور از وزارت کار ،تعاون و روا
اجتماعی و اعزام دانشجو به خارج از کشور از
وزارت علوم ،تحقیقات و وناوری می باشد به شما
دوستان عزیز توصیه می کند که برای انجام مه
امور مهاجرتی خود با وکالی مجرب مشورت
نمایید تا بهتریط مسیر را فیش رویتان قرار د ند.
مشاوریط ما در ساعات مختلفی از روز آماد

فاسخگویی به سواال شما دوستان عزیز می باشند.

