


محبوبمقاصدازیکیهموارهانگلستان
بهکشورازخارجدرتحصیلادامهمتقاضیان

.رودمیشمار

میهکانگلستاندرتحصیلمحبوبیتدالیلاز
ویعلمسطحبودنباالنمود،اشارهآنهابهتوان

.استکشوراینهایدانشگاهرنکینگ

برترینجزوهموارهانگلستانهایدانشگاه
وآموزشکیفیتلحاظازجهانهایدانشگاه
بهرتجدیدتریندر.شوندمیشناختهامکانات
۹۱تعداد۲۰۱۹سالدرQsسایتبندی

هایگاهدانشبرترینمیاندرانگلستاندانشگاه
.دارندقرارجهان

تحصیل در انگلستان



انگلستانآموزشیسیستم

.تاسمنظمیویکپارچهآموزشینظامدارایانگلستان

اغلبابدانشگاهیمقاطعدرانگلستانآموزشیسیستم
دورهطولمثالطوربهدارد،هایتفاوتجهانکشورهای
هایکشوراکثردرارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلی
مقطعاینانگلستاندرحالیکهدراست،ساله۲جهان

یآموزشسیستمکلیطوربه.باشدمیساله۱تحصیلی
.باشدیمدکتراتادبستانیپیشمقاطعشاملانگلستان

مقاطع قبل دانشگاه

دارسمبهتریندردبیرستانودبستانمقاطعدرتحصیل
ازبرایکشوراینواستمیسرانگلستاندولتیوخصوصی

انآموزدانشتربیتورشددرهاخانوادهدغدغهبردنبین
.استنمودهفراهمرامطلوبیشرایطبیگانه،محیطیدر

غذایتهیهپیشرفته،امکاناتباآموزیدانشهایخوابگاه
برااولیمستمرنظارتبسترکردنفراهمحالل،واسالمی
لقابامکاناتاز…وآموزدانشزندگیوتحصیلیروند



سطحقاارتوبهبودجهتانگلستانکشورکهاستتوجهی
ارکتدآموزاندانشبرایتحصیلحیندرزندگیکیفی
.استدیده

اینانگلستانمدارسدرتحصیلچگونگیازاطالعبرای
انگلستانمدارس:فرماییدمطالعهرامطلب

نمقاطع تحصیلی قبل از دبیرستا

پیشهایدورهواردسالگی۳ازانگلستانکشوردرکودکان
.شوندمیدبستانی

هایزمینهدرکودکانتقویتباارتباطدرهادورهاین
برایکودکانآمادگیاجتماعی،روابطبرقرارینظیرمختلف
.گرددمیبرگزار…وطلبیاستقاللمدرسه،بهورود

باشد،میسالگی۵انگلستانمدارسدرتحصیلشروعسن
ردراخودکودککهداردوجودوالدینبرایامکاناینالبته
صیلیتحمقطعدورهطول.نمایندنامثبتمدرسهدرسالگی۴
یهادبستاندرتحصیلهایهزینهواستسال۶دبستاندر

.باشدمیپوندهزار۲۰تا۱۵بینسالیانهانگلستان

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


تحصیل در دبیرستان

دورهدرانگلستاندرزندگیوتحصیلهایهزینه
انگلستانپوندهزار۲۵تا۲۰حدودسالیانهدبیرستان

غذا،خوابگاه،مدرسه،هزینهشاملهزینهاینکهاست
ازسپآموزاندانشکهاستگفتنی.باشدمی…وبیمه

بهرودوامکانانگلستاندردبیرستاندورهکردنسپری
توجهباداشت،خواهندراکشوراینهایدانشگاهبهترین

بههکانگلستانکشوردرکردهتحصیلقشردرآمدبه
فصرباشد،میماهیانهصورتبهپوندهزار۶تا۵میزان
سرمایه،انگلستاندرفرزندانتانتحصیلجهتهزینهاین

.اشدبمیآنهاآیندهراستایدرارزشمندیبسیارگذاری

گواهی عمومی آموزش متوسطه 
(GCSE)

دانشکدههاازبرخیدرمتوسطهآموزشعمومیگواهی
میرافرصتیساله۱۳افرادبهبرایتونوبلربیزهمچون

ارالزمآمادگیدانشگاهبهورودبرایبتوانندکهدهد
دانشبرایدورهمعروفترینGCSEدوره.کنندکسب

وندداررامتوسطهدورهدرتحصیلقصدکهاستآموزانی
ورهداینشروعبرای.استتاییدمورددیگرکشورهایدر

.باشندداشتهسال۱۶تا۱۳بینسنبایدآموزاندانش
شرکتدورهدوبرایتوانیدمیدورهایناتمامازپس
درGCSEهایدوره.A-levelیاFoundation:کنید

.شودمیشروعسالهرژانویهوسپتامبر



۴ودخعالقهبهتوجهباتوانندمیمقطعاینآموزاندانش
اهدرساینامتحاناتدروکنندانتخابرادرسیعنوان
.کنندشرکت

اندگذراندهراایراندردهمکالسکهآموزانیدانش
.شوندمیاولیهسطحتعیین

-Aدورهبتوانندکهبودمقداریبهآنهاعلمیسطحاگر

Levelsهایدورهدرنیستنیازدیگرکنندآغازرا
GCSEشوندحاضر.

A-levelدوره

درآموزاندانشبرایاصلیدورهA-levelدوره
.تاسدانشگاهیمقاطعدرتحصیلادامهبرایانگلستان

بهورودبرایسنحداقلواستسالدودورهاینطول
.استتمامسال۱۶دورهاین
دانشتوسطدرس۵تا۴معموالدورهایناولسالدر

رادرس۴تا۳دومسالدروشودمیانتخابآموزان
درآموزاندانشسالدوپایاندر.کنندمیانتخاب
یمشرکتانگلستانممتازهایدانشگاهورودیامتحان
.کنند
رادرس۸بایدکلدرکهباشدمی۴ازدرسهرنمره

.دهندامتحان



FOUNDATIONدوره 

بهورودبرایآمادگیدورهA-levelدورهمانندنیزدورهاین

.استانگلیسبرترهایدانشگاه

Foundationترمسهشاملکهاستماهه۱۲دورهیک

.شودمیشروعسالهرژانویهوسپتامبردرکهاستتحصیلی

تحصیالتسطحوسندرFoundationباA-levelتفاوت

.استدبیرستانی

نیازواستتمامسال۱۷دورهاینبهورودبرایسنحداقل

دورهبهورودبرای.دارددبیرستانسالهسهدیپلمبه

Foundationداریدآیلتس۵نمرهحداقلبهنیاز.

۴دومترمواستITوزباندروسشاملدومواولترم

رایدانشگاهرشتهنوعحسببراختصاصیدروسازعنوان

.گیردمیبردر



مقطع کارشناسی

صدهادورهکارشناسیموجوددرمجموعهایازدانشگاهها،
مقطعکارشناسیبهطور.درموضوعاتمختلفوجوددارد

کلیبه
:چهارنوعتقسیممیشود

BAلیسانسهنر•
(کارشناسی)لیسانسعلوم•
BEdلیسانسآموزش•
BEngلیسانسمهندسی•

در،استسالهسهانگلستانکشوردرکارشناسیدوره
میساله۴جهانکشورهایاکثردردورهاینحالیکه
.باشد

ازنکتهاینانگلستاندرتحصیلمتنوعهایمزیتکناردر
راانیفراودانشجویانتوجهواستبرخوردارباالییاهمیت
راداف.نمایدمیجلبخودبهکشورایندرتحصیلجهت

انزبمدرکبهکارشناسیدورهبهورودبرایمتقاضی
IELTSداشتخواهندنیاز۶-۵٫۵نمرهبا.

قطعمدرپذیرشاخذمتقاضیدانشجویاناستگفتنی
ینادرهمراهداشتنمجوزانگلستانکشوردرلیسانس
.داشتنخواهندرامقطع



ر مقطع کارشناسی ارشد د
انگلستان

لستانانگدرارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلشکبدون

افرادآرزوهایتحققوموفقیتبهرودریچهتواندمی

.گرددمحسوب

برتانانگلسدرارشدکارشناسیمقطعتحصیلیدورهطول

.استساله۱جهانکشورهایاغلبخالف

اعتباروتانانگلسآموزشیسیستمباالیکیفیتبهتوجهبا

لمللیابیندانشجویانکشور،اینهایدانشگاهالعادهفوق

مینانگلستادرارشدکارشناسیمدرکاخذبهموفقکه

یاربسشغلیهایموقعیتبهیابیدستفرصتشوند

صورتایندرکهداشتخواهندراباالدرآمدبامناسب

فردبراینیزانگلستانشهروندیودائماقامتاخذامکان

.بودخواهدمیسرراحتیبهویخانوادهو

نزبامدرکبایددورهایندرتحصیلبرایمتقاضیهر

.باشدداشتهرا۶٫۵-۶نمرهباIELTSانگلیسی



جایاصالندارندراIELTSنمرهاینکهکسانیبرایپاما

نمرههککسانیبرایایویژههایدورهزیرانیستنگرانی

یاوPre-masterدورهبهکهشدهفراهمدارندرا۵٫۵

Pre-sessionalتنهانههادورهاینشوند،میشناخته

دارندریباالتزباننمرهکسببهنیازکهاستافرادیبرای

رشتهدارندقصدکهاستمندانیعالقهبرایمناسببلکه

ابراحتیبهتوانندمیودهندتغییرراخودتحصیلی

.کننداقداملیسانسفوقبرایماهه۶دورهاینگذراندن

مقطعدانشجویانبرایتوجهقابلمزایایدیگراز

است،اربرخوردباالییبسیاراهمیتازکهارشدکارشناسی

۱۸زیرفرزندانوهمسر)دانشجوهمراهوروداجازه

انشجودخانوادهواقعدر.باشدمیانگلستانکشوربه(سال

ندتوانمیویباهمزمانطوربهارشدکارشناسیمقطعدر

فردهمسرکهاستذکربهالزمشوند،کشوراینوارد

ورداربرخوقتتمامکاراجازهازانگلستاندرنیزمتقاضی

.است



رشته های پزشکی و دندانپزشکی

وپزشکیهایرشتهازیکیدربخواهندکهافرادی
هبتوجهبادهند،تحصیلادامهداروسازیودندانپزشکی

مدارکBMATیاUKCATامتحانبرایبایدموردنظردانشگاه
رهدوواردخواهندمیایرانازکهافرادی.باشندداشتهراالزم

A-levelرادبیرستاندوممدرکوتمامسال۱۶بایدشوند
.باشندداشته

گذراندنهبنیازپیراپزشکیوپزشکیهایرشتهبهورودبرای
داشتهسنسال۱۷زیرشماچنانچه.استدورهایندرسال۲

بایدسال۱۷باالیولینداریدنیازیزبانمدرکبهباشید
.باشیدداشته۵٫۵آیلتسمدرک

درصیلتحقصدکهمندانیعالقهبرایآریاناپارسیتحریریه
درداروسازیعنوانبامطالبیدارندراداروسازیرشته

میآنبهمراجعهباکهاستنمودهگردآوریراانگلستان
.ویدشمطلعرشتهایندرتحصیلشرایطوجزئیاتازتوانید

https://arianaabroad.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/


مقطع دکترا

درتحصیلوپذیرشاخذبرایمتقاضیدانشجویانمعموالً

.داشتدخواهننیازتوجهیقابلتحصیلیرزومهبهدکترامقطع

وتالیفیهایفعالیت،ISIالمللیبینمقاالت،۱۷باالیمعدل

راهنمااستادودانشگاهنظرجلببرایراافرادشانس…

(Supervisor)افزایشدکترامقطعدرپذیرشاخذجهت

.دادخواهد

ساله۵-۴ایدورهدکترادورهکشورهاتمامیدرکلیطوربه

طولانانگلستدرحاکممتفاوتآموزشینظامبدلیلامااست

یاوانگلستاندرچهکهکسانی.استسال۳-۲٫۵دکترادوره

شدهلالتحصیفارغلیسانسفوقمقطعدردیگریکشورهر

.کننداقدامدورهایندرپذیرشبرایتوانندمیباشند

IELTSدکترادورهبراینیازموردزبانمدرک .است7-6.5



Pre-PhDدوره

داردودوجدکترامقطعازقبلانگلستاندرفوقالعادهدورهیک
کهکسانیبرایماهه۶دورهاین،Pre-PhDنامبه

proposalهرابطایندرزیادیدانشواندننوشتهحالبهتا
ایدورهندارند،ایتجربههمنویسیمقالهمورددروندارند
دکتراعمقطتوانندمیدورهاینگذراندنباواستمفیدبسیار

.بگذراننداحسننحوبهرا

طهواسبهتوانندمیدکترامقطعدرتحصیلبهمندانعالقه
یهاهزینهازتوجهیقابلبخشهفتهدرکارساعت۳۰انجام
یتموقعبهتریندکترادورهکهبساچهدهند،پوششراخود
یمدانشگاهاساتیدباهمکاریباوداردافرادبرایراکاری
.نمایندسپریکاریدورهبهشبیهراتحصیلیدورهاینتوانند

دکترادورهدر(سال۱۸زیرفرزندانوهمسر)همراهداشتن
کاراجازهازگذشتهواستمیسرارشدکارشناسیدورهمانند
هبتوانندمینیزویفرزنداندانشجوهمسربهوقتتمام

بهوکردهاستفادهانگلستانپیشرفتهآموزشینظامازراحتی
.بپردازندتحصیل



حق کار و هزینه های تحصیل در 
انگلستان

درتحصیلوزندگیبرایدانشجویانمعمولصورتبه
.باشندمیهزینهپرداختبهملزمانگلستانکشور

جهتدانشجویانکارتسهیلبرایانگلستاندولت
کاراجازهازگذشتهتحصیلوزندگیهایهزینهپرداخت

جودانشهمسربهتحصیلحیندردانشجوبهوقتپاره
.نمایدمیاعطا(ساعت۴۰هفته)وقتتمامکاراجازهنیز

حق کار

باستقیممارتباطانگلستانکشوردردانشجوییکاراجازه

.داردافراداینتحصیلیمقطع

طعمقدردانشجویانانگلستانکشوردرکلیطوربه

وساعت۲۰ارشدکارشناسیساعت،۱۰کارشناسی

.داشتخواهندکاراجازهساعت۳۰دکترا



افراداینحقوقمیانگینتحصیلیمقطعبهتوجهبا

باشدمیساعتهرازایبهپوند۱۲تا۸بینحدوداً

میدانشجوییکارازحاصلهدرآمدهایمجموعکه

رادفرتحصیلوزندگیهایهزینهازبخشیتواند

.دهدپوششسالیکدر

بهکشوریهردردانشجوییکارکردنپیدا

بانزازفردآگاهیسطحنظیرمتفاوتیپارامترهای

فرد،شخصیهایویژگیکاری،تجربهکشورها،

دیگرعاملچندینوکشوربهشخصورودزمان

.استوابسته



هزینه های تحصیل

درالمللیبیندانشجویاناصلیدغدغهتردیدبدون

.استکشورایندرتحصیلبهمربوطهایهزینهانگلستان

صیلیتحرشتهومقطعباانگلستاندرتحصیلهایهزینه

نیزشورکاینهایدانشگاهشهریهالبتهدارد،مستقیمارتباط

راواحدیهزینهتواننمیرواینازداردتفاوتیکدیگربا

طشرایاینبهتوجهباگرفتنظردرهادورهتمامیبرای

برایگینمیانطوربهسالیانهانگلستاندرتحصیلهایهزینه

تحصیالتبرایپوند،هزار۲۰حدودکارشناسیهایدوره

پوندهزار۱۷تا۱۲حدوددرارشدکارشناسیهایدورهدر

.باشدمی

وکیدندانپزشپزشکی،همچونهاییرشتهاستذکرقابل

دارد،ریبیشتهایهزینهها،رشتهسایربهنسبتداروسازی

الی۲۰بهسالیانههادورهایندرتحصیلبرایدانشجویان

.داشتخواهندنیازپوندهزار۲۵



زندگیهزینه های 

وامتاقمحلشهربهبستهانگلستاندرزندگیهایهزینه

مثالعنوانبهبود،خواهدمتفاوتافرادزندگیشرایط

ترگراندرصد۳۰الی۲۰بینلندندرزندگیهایهزینه

.استانگلستاندیگرشهرهایاز

بیناندانشجویماهانهزندگیهزینهمیانگینصورتبهولی

مسکن،هایهزینهشاملکهباشدمیپوند۹۰۰تا۸۰۰

دانشجوکه.استهاهزینهسایروبیمهآمد،ورفتغذا،

تانانگلسکشوردرتحصیلزماندرآنهاپرداختبهملزم

.باشدمی

اینبهانانگلستدرزندگیشرایطبابیشترآشناییبرای

انگلستاندرزندگی:فرماییدمراجعهمطلب

https://arianaabroad.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


نحوه درخواست ویزای 
تحصیلی انگلستان

ازرشپذیدریافتانگلستاندرتحصیلبراینخستقدم
.استکشوراینمعتبرهایدانشگاهسوی

tierعنوانتحتانگلستانتحصیلیویزای 4 visa

studentاستمجموعهزیردودارایوشودمیشناخته.

قصدوباشدمیسال۱۷تا۴بینآنهاسنکهافرادی
یزایوجهتتوانندمیدارندراانگلستانمدارسدرتحصیل

child tire آنهاسنکهافرادیمقابلدرونماینداقدام4
میانگلستاندرتحصیلادامهبرایاستسال۱۷ازبیشتر
generalویزایتوانند tier .نماینددریافترا4

نخستدمقدرانگلستانتحصیلیویزایدریافتمتقاضیان
مالیتمکندهندهنشانکهدهندارائهرامدارکیباید

ردتحصیلوزندگیهایهزینهکلیهوباشدمتقاضی
.دهدمیقرارپوششتحتراانگلستان



برایرندداراانگلستاندرتحصیلادامهقصدکهدانشجویانی

اقدامورکشاینتحصیلیویزایبرایبایدکشوراینبهورود

کشورهایمیاندرانگلستانکشورکهزمانیتاالبته)نمایند

ادامهبرایحوزهایندانشجویانداردقراراروپااتحادیه

اینجوییدانشویزایدریافتبهاحتیاجانگلستاندرتحصیل

.(ندارندکشور

اقدامات الزم برای دریافت 
ویزای تحصیلی

درخواستانگلستاندرتحصیلمتقاضیانچنانچه
childویزای tier دهشاعالمبانکیحسابباشندداشتهرا4
.دباشویوالدینازیکییاومتقاضیشخصنامبهباید
tierویزایدرخواستصورتدرکهاستحالیدراین 4

generaایووالدینمالیتمکنازاستفادهامکانمتقاضی
.داشتخواهدراخودسرپرست

تحصیلیویزاهایاینازهرکدامدرخواستصورتدر
عبارتندهکشودارائهمتقاضیانسویازمدارکیبایدانگلستان

:از
متقاضیفردشناسنامهارائه•
خواندگیفرزندمدرکارائه•



نآدروشدهصادردادگاهسویازکهمعتبرسندارائه•
.باشدشدهعنوانمتقاضیسرپرستاننام

طتوسپولازاستفادهجهتوالدینرضایتنامهارائه•
انگلستاندرتحصیلمتقاضیدانشجوی

درخواستبایددارندسال۱۲ازکمترسنیکهاشخاصی
Parentویزای of a tier 4 (child) visaوالدینسویاز
ارائهرامدارکیبایدوالدینحالتایندر.شودارائهآنها
هکمدارکیارائه.کندمشخصراآنهامالیتمکنکهدهند
ازغیرکشوریدروالدینزندگیوکاردهندهنشان

انگلستاندرتحصیلمتقاضیانوبودهالزامیاستانگلستان
تانانگلسترکدهندهنشانکهدهندارائهرامدرکیباید
.استتحصیالتاتمامازپس

تانانگلستحصیلیویزایدریافتجهتبایدمتقاضیان
ویزایدرخواستتحصیلیترمآغازازپیشماه۳حداقل
نوعدوهردریافتبرایکهاییههزینه.دهندارائهراخود

پرداختمتقاضیانسویازبایدانگلستانتحصیلیویزای
دریافتقصدکههمراهان.استپوند۳۲۸حدودشود

جهترامبلغاینبایدنیزدارندراانگلستانجنرالویزای
ینابهورودمجوزتابپردازندانگلستانویزایدریافت
.گرددصادرآنهابرایکشور



healthcareدریافت surcharge

انعنوبهرامبلغیبایدانگلستاندرتحصیلمتقاضیان
healthcare surchargeمتقاضیفردهربرایکهبپردازند

یاصلمتقاضیهمراهان.بودخواهدسالطولدرپوند۳۰۰حدود
healthcareدریافتبرایرامبلغهمینبایدنیز surcharge

.بپردازند
دارندراتانانگلسبهتحصیلیمهاجرتقصدکهمتقاضیانیالبته
امااستالسیکبرایشدهتعیینمبلغباشندداشتهنظردرباید

ارائهواستالزامیتحصیلهایسالتمامبرایمبلغاینپرداخت
ریضروویزادرخواستپروندهدرموردنظرمبلغپرداخترسید
.است

ارائهرامدارکیبایدانگلستاندرتحصیلمتقاضیدانشجویان
ایههزینهکلیهپرداختدرآنهاتواناییدهندهنشانکهدهند

.باشدمیانگلیسدرتحصیلوزندگی
نشانوالدییاوخودنامبهبانکیحساببایدکنندگانتقاضا
آندرکیبانموجودیعنوانبهشدهتعیینمبلغکهباشندداشته
تعیینمبلغبایدانگلستاندرتحصیلمتقاضیان.باشدشدهواریز
درنانگلستاتحصیلیویزایدرخواستازپیشروز۳۱راشده

نیزمتوالیروز۲۸مدتبهوباشندکردهواریزبانکیحساب
.باشدداشتهقرارحسابدرباید



مزایای تحصیل در انگلستان

.تاسبرخوردارشماریبیمزایایازانگلستاندرتحصیل
جزوکنونتادورهایگذشتهازهموارهکشوراین

حاضردرحالوگرددمیمحسوبجهاناولترازکشورهای
بیندانشجویانجذبزمینهدرجهاناولکشور۸جزو

.استالمللی
درتحصیلمهممزایایازمورد۳معرفیبهادامهدر

.پرداختخواهیمانگلستان

همراهی خانواده
شدانبرایانگلستاندرتحصیلمزایایترینمهمازیکی

.استهمراهحقالمللیبیندانشجویانوآموزان

خانوادهبرایتوانندمیسال۱۸باالیدانشجویانروایناز
ویزایصدوردرخواست(سال۱۸زیرفرزندانوهمسر)خود

امکاننیزسال۱۳الی۳بینآموزاندانشبرای.نمایندهمراه
.داشتخواهدوجودوالدینبرایهمراهویزایصدور

درسال۱۳زیروسال۱۸باالیافرادهمراهویزایتفاوت
۱۸باالیدانشجویانهمسربه.باشدمیکاراجازهباارتباط
یکهحالدرشود،میدادهوقتتمامکاراجازهانگلستاندرسال
صادرکاراجازهسال۱۳زیرآموزاندانشوالدینبرای

.شدنخواهد



سیستم آموزشی فوق العاده

ستمسیانگلستانآموزشیامکاناتوکیفیتبهتوجهبا
.استبرخوردارالمللیبینشهرتازکشوراینآموزشی

نندماکشورایندانشگاهیمقاطعدرتحصیلیهایدورهطول
ازترکوتاهپزشکیهایدورهوارشدکارشناسیکارشناسی،

.استجهانکشورهایاغلب
اززودترانگلستاندرالمللیبیندانشجویانروایناز

دستنظرموردتحصیلیمدرکبهتوانندمیدیگرکشورهای
.شوندکاربازارواردسریعترویابند

کشور انگلیسی زبان

برگیمزیتانگلیسیزبانباکشوریکدرتحصیلوزندگی
اکثرردتحصیل.آیدمیشماربهالمللیبیندانشجویانبرای

شرایطولیاست،پذیرامکانانگلیسیزبانباجهانکشورهای
ومناسبشغلیهایموقعیتآوردندستبهوزندگی
سیانگلیغیرکشورهایدرافرادباارتباطبرقراریهمچنین

.گرددمیمحسوبدشواریبسیارکارزبان
یانگلیسغیرکشورهایدرکهدانشجویانیمعموالًروایناز

خودزندگیتسهیلبرایشوندمیتحصیلبهمشغولزبان
درهکحالیکهدربود،خواهندکشورآنزبانیادگیریبهملزم

جودومشکلاینانگلستانمانندزبانانگلیسیکشورهای
.داشتنخواهد



معایب تحصیل در انگلستان

هایشچالانگلستان،درتحصیلشماربیمزایایکناردر

جودوکشورایندرتحصیلباارتباطدرنیزمعایبیو

درتحصیلاصلیمعایبمعرفیبهادامهدر.دارد

.پرداختخواهیمانگلستان

هزینه های تحصیل و 
زندگی

لمللیابیندانشجویانرویپیشچالشبزرگترینقطعاً

اینردزندگیوتحصیلهایهزینهپرداختانگلستاندر

زندگیوتحصیلهایهزینهلحاظاز.استکشور

.اشدبمیجهانکشورهایترینهزینهپرجزوانگلستان

گاه،دانشبهانگلستاندرزندگیوتحصیلهایهزینه

ولی،داردارتباطتحصیلیرشتهومقطعاقامت،محلشهر

بینالیانهسانگلستاندرزندگیوتحصیلمیانگینطوربه

.داشتخواهدپیدرهزینهپوندهزار۴۰تا۳۰



شرایط اخذ اقامت دائم پس 
از تحصیل

فاهرامنیت،تحصیل،زندگی،باالیاستانداردهایبهتوجهبا
نهایتدرودائماقامتاخذانگلستاندراقتصادیواجتماعی

.ستاجهانسرتاسرازبسیاریافرادآرزویکشوراینشهروندی
کهیصورتدرانگلستانهایدانشگاهالتحصیالنفارغواقعدر

ائمداقامتتوانندمیموجودقوانینطبقشوندکاربهمشغول
.نماینداخذراانگلستان

اختیاردرفرصتماه۳الی۲تنهاانگلستانکشورمتاسفانهولی
ووندشکاربهمشغولکهدهدمیقراردانشگاهیالتحصیالنفارغ
.باشندداشتهراکشورایندائماقامتدریافتامکان

اروپاییکشورهایکهماهه۶فرصتبامقایسهدرزمانمدتاین
بههیکوتابسیارزماندهندمیقرارالتحصیالنفارغاختیاردر

هایلشچابزرگترینازیکیبهتبدیلموضوعاین.آیدمیشمار
.گرددمیمحسوبکشورایندائماقامتاخذجهتافراد

اهرفوکارتعاون،وزارتمجوزهایدارندهتنهاآریاناپارسبرند
از.دباشمیایراندرآوریفنوتحقیقاتعلوموزارتواجتماعی
رایبتوانندمیانگلستاندرتحصیلبهمندانعالقهروهمین
.ندباشارتباطدرموسسهمشاورینبابیشتراطالعاتکسب


