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ان بی  تحصیل در دوره کارشناسی  ررشید در رلست ی 

وجیود عنورن یک  رز برترین برلام  هیا  تحصییت  م

رز سیاییال  تدیدرد زییاد . در دلیا شناخ   می  شیود

درلشیییویان بییین ری تتیی  در ررسیی ا  رخیی  مییدر  

ت ی ان تحصیت  مد بر برر  درلشساه ها  کشیور رلس

؟رما چرر. رقدرم م  ل ایند

 ان بی  شرریط تحصیل دوره فوق یی یال  در رلست ی

چ  صورت رست؟ آیا م  تیورن بیدون میدر  زبیان 

  برر  دوره ها  کارشناس  ررشد رقدرم کرد؟ هزینی

ررلی  ها  تحصیل در رلست  ان بیرر  درلشییویان ری

  ها  چ  مقدرر م  باشد؟ برترین درلشساه ها و رش 

تحصیت  در مقطع فوق یی ال  کدرمند؟

در انگلستانکارشناسی ارشد 



شرایط تحصیل کارشناسی ارشد در 
انگلستان

Postgraduate study conditions in the UK

تانانگلسدرارشدکارشناسیتحصیلیهایدوره

ارائهبادانشجویان.انجامدمیطولبهسالیک

قادرنیازموردزبانمدرکوآموزشسوابق

اقدامتحصیلیهایدورهاینبرایبودخواهند

کارشناسیمدرکاخذبرایدانشجویان.نمایند

آموزشیواحد۱۸۰بایستمیانگلستاندرارشد

DتاAازمقطعایندرنمرات.نمایندسپریرا

واحدیکدرقبولیبرای.شودمیبندیدرجه

میالزامینمرهدرصد۷۰حداقلکسبآموزشی،

.باشد

لزممستارشدکارشناسیهایدورهدرتحصیالت

انندتومیدانشجویانکهباشدمیهزینهپرداخت

جوییدانشکاریاوتحصیلیبورسیهدریافتبا

.هنددپوششراتحصیلیهایهزینهاینازبخشی

https://www.postgrad.com/study-in-uk/uk-postgraduate-study/entry-requirements/


رر برلست  انها درلشساهب ورودزمال بازهس 

.ترسشدهگرف  لظردرری تت بیندرلشیویان

زرتحصیت ویزر رخ صورتدرم اهلدرلشیویان

برخوردررسال۱۸زیرفرزلدرنوه  ره رره حق

مزریا برترینرزیک عنورنب لک  رین.باشندم 

رذکب الزم.رودم ش ارب مقطعریندرتحصیل

 انرلست کشوردرتورلدم درلشیوه  رک رست

.شودکارب مشغولوقتت امصورتب 

دورهندرلشیویارلست  ان،دویتقورلینب توج با

یلتحصرت امرزپ کشورریندرررشدکارشناس 

درش  حضورکشورریندرسال۲مدتب تورلندم 

برر شدهگرف  لظردرفرصترین.باشند

روه ینرز.باشدم ررزش ندب یاردرلشیویان

یزر وتبدیلوکارکردنپیدربرر آلریدهفرص  

.رستکارویزر ب تحصیت 



انواع دوره های کارشناسی ارشد انگلستان

رطوبهانگلستاندرارشدکارشناسیهایدوره

ومحورآموزشهایدورهصورتدوبهمعمول

هبتوجهبادانشجویان.شودمیارائهپژوهشی

برایندتوانمینظرمورددانشگاهوتحصیلیرشته

ادامهدر.نماینداقدامشدهعنوانهایدورهاین

رارقبررسیمورداختصارصورتبهبرنامهدواین

.گیردمی



محورهای آموزش دوره -1

ترینمد ولررشدکارشناس درمحورآموزشها دوره

ها ازهب.باشدم رلست  انکشوردرتحصیت ها دوره

برر ریررل درلشیویان.رستسالیکدورهرینزمال 

 هادورهریندرشرکتب متزمرلست  اندرتحصیل

.باشندم تحصیت 

دوره های تحقیقاتی-2

۱۸ینبمد والتحقیقبرمب ن ررشدکارشناس ها دوره

رلیامب متزمرردرلشیویان.رلیامدم طولب ماه۲۴تا

پایانرررئ لهایتدروخاصزمین یکدرم  قلتحقیقات

رردخوکارشناس ها دورهک درلشیویال .کندم لام 

رینبرر دتورلنم باشند،کردهسپر رلست  انکشوردر

.ل ایندرقدرمدوره



نحوه اقدام جهت تحصیل کارشناسی 
ارشد در انگلستان

ورکشدرتحصیلادامهبرایتصمیممرحلهایندر

اما.استشدهاتخاذمتقاضیفردجانبازانگلستان

کارشناسیهایدورهبرایتوانمیچگونهاکنون

مرحله۶بخشایندرکرد؟اقدامانگلستاندرارشد

هایدانشگاهبرایدرخواستچگونگیبرای

.استشدهارائهانگلستان



دانشگاه و برنامه تحصیلی را-1
.انتخاب نمایید

دفهک رستریندهیدرلیامبایدش اک کار رویین

ب خورهیدم کیاوچیز چ :کنیدتدریفررخود

در ار شب ها گزین خوشبخ ال .بپردرزیدتحصیل

رلست  اندرحاضرحالدرزیرررستش ادس رس

 بمشغولرلست  اندرعای آموزشمرکز۲۰۰حدود

صیت تحها دورهتنوعک حای در.باشندم فداییت

.رستبیش رآنرزموجود

مدارک مورد نیاز دانشگاه را -2
.آماده کنید

لیازموردمدرر لظر،مورددرلشساهرل خابب توج با

ت ،تحصیسوربق.ل اییدفررهمررپ یرشرخ برر 

ولمد رزرزوم ولام توصی لام ،رلسیزهزبان،مدر 

اهدرلشسرزپ یرشرخ برر لیازموردمدرر ترین

ها دورهبرر لیازموردل ره.باشدم رلست  انها 

آیت  آزمون۶٫۵ل رهرلست  ان،درررشدکارشناس 

.باشدم 



درخواست به دانشگاه ارائه -3
برای اخذ پذیرش

درخورستمدرر ،ررسالزمال ها بازهب توج با

الیندد.ل اییدررسالپ یرشلام دریافتبرر ررخود

طور بوی باشدم م فاوترلست  انها درلشساه

آلهابرر تورنم دورهشروعرزقبلماه۴ری ۳کت 

.ل ودرقدرم

.منتظر نامه پذیرش باشید-4

افتدریررش ادرخورستش ادرلشساهرینک محضب 

م الررسش ابرر آنتأییدبرر ری یلیکآلهاکرد،

ک ی  ک لدرردوجودمنظمزمال دورهیک.کنند

دمورررش ادرخورستب مربوطم  ندرتپ یرش

ینمیالسطورب .دهدپاسخش اب ودهدقررربررس 

.رلیامدم طولب هف  ۴تا۲بینرولدرین



دورهدرپ یرشرخ برر تاثیرگ ررفاک ورها رزیک 

ونت کرررئ مبحثرلست  اندرررشدکارشناس ها 

 شهریمیزرنبایددرلشیویان.باشدم مای گردش

 بالکح ابدرررزلدگ ها هزین ه ررهب درلشساه

.دهندرررئ خود

و گردش مالی خود تمکن -5
.را مرتب کنید

ویزای دانشجویی برای -6
.اقدام نمایید

CASلام درلشساه،جالبرزش ادرخورستتاییدرزپ 

باری تت بیندرلشیویان.شودم ررسالدرلشیوبرر 

رجد مرووقتتدیینبرر سفارتلیازموردمدرر رررئ 

.ل ایندم رقدرمسفارتب 



هزینه تحصیل کارشناسی ارشد در 
انگلستان

ارشدکارشناسیدورهدرتحصیلهایهزینه

نشگاهداوتحصیلیرشتهبامتناسبانگلستان

زینههکلیصورتبه.باشدمیمتفاوتانتخابی

خابیانتمنطقهتحصیلی،رشتهشاملدورهاینهای

یمدرخواستهزینهوبیمههزینهتحصیل،برای

نرخیینتعبرایتاثیرگذارفاکتورهایازیکی.شود

درارشدکارشناسیهایدورههایهزینه

کشورایندرتحصیلیدورهنوعانتخابانگلستان،

هایهزینهمیانگینزیرجدولدر.باشدمی

.استآمدهمختلفهایدورهدرتحصیل



الیابری مخ تفمناطقدرتحصیلها هزین م وسط

 ام توکت صورتب هزین لرخرین.باشدم م فاوت

هزین م وسطباش ای ریریند.گیردم بردرررهارش  

درتحصیللرخترینپایینسال،درپولد۵٫۹۰۰

.رستدردهرخ صاصخودب رررلست  ان

هزینه تحصیل در مناطق 
مختلف بریتانیا



تان امکان دریافت بورسیه تحصیلی انگلس
در مقطع کارشناسی ارشد

بیناندانشجویبرایانگلیستحصیلیهایبورس

:ردکتقسیمعمدهگروهدوبهتوانمیراالمللی

سبور.دولتیغیرهایبورسودولتیهایبورس

همهبرایکلیقانونعنوانبهدولتیهای

.شودمیگرفتهنظردردانشجویان

برایتحصیلیهایبورسدرخواستمراحل

جموعهمشاملانگلستاندرالمللیبیندانشجویان

بهمربوطمدارک.نیستاستاندارداسنادازای

وعنمانندعواملیبهتحصیلیبورسدرخواست

کهازمانیسیاکنیدمیدنبالکهتحصیلیبورسیه

صدقمقالهادامهدر.داردبستگیکندمیاهداآنرا

درتانانگلستحصیلیهایبورسیهازبرخیداریم

.مدهیقراربررسیموردراارشدکارشناسیمقطع



ابدرلشیویانبرر بورسی رینمیالد ۱۹۸۳سالرز

رطش.رستشدهگرف  لظردرآلریدهوباالعت  سطح

درررشدکارشناس درلشیویانب بورسی رعطا 

ب ارکسابق سالدوکارشناس ،مدر رررئ رلست  ان

.باشدم زبانمدر ه رره

Cheveningبورسیه 

بورس تحصیلی گیتس
کمبریج

ها اهدرلشسبرترینرزیک عنورنب ک بریجدرلشساه

لظردرری تت بیندرلشیویانبرر ج ربطرحیکدلیا

رزپ یرشرخ صورتدردرلشیویان.رستگرف  

 بورسیرینبرر بودخورهندقادرک بریجدرلشساه

بورسی ،تاییدصورتدر.ل ایندرقدرمتحصیت 

م مدافتحصیلها هزین پردرخترزدرلشیویان

.شولد



رلشیویاندبرر ررتحصیت بورسپنجبری  ولدرلشساه

.رستگرف  لظردرری تت بینررشدکارشناس مقطع

.رستپولد۸٫۵۰۰بورسی مبتغ

بورسیه های دانشگاه 
بریستول

بورسیه های دانشگاه 
کینگستون در لندن

ها بورسیندنکینس  وندرلشساهدرری تت بیندف ر

ورهددرشرکتب مایلک هاخارج ه  ب ررتحصیت 

.هددم رررئ ه  ند،درلشساهریندرررشدکارشناس 

ررتحصیلپولد۴۰۰۰ورستجزئ تحصیت بورسرین

.شودم شامل



اس کارشندورهیکدرک رروپارتحادی غیردرلشیویان

ند،کنم شرکتساسک درلشساهدروقتت امررشد

ینرتوسطشدهرررئ تحصیت بورسبرر تورلندم 

سالیکبرر هابورسی رین.ل ایندرقدرمدرلشساه

ررساهدرلششهری هزین رزلی  وشودم رعطاتحصیت 

.کندم تأمین

بورسیه های بین المللی 
دانشگاه ساسکس

بورس های تحصیلی دیگر

ها دورهبرر تحصیت ها بورسرززیاد تددرد

بینیاندرلشیودس رسدررلست  اندرررشدکارشناس 

بورسی رینرخ برر زیاد ب یاررقابت.باشدم ری تت 

لتحصیبرر رقدرمرزقبلررس اه یندر.درردوجودها

رد.دهیدقررربررس موردررشرریطرینرلست  اندر

درتحصیت ها بورسی رزدیسر تددردب ردرم 

.رستشدهرشارهرلست  ان



ری نافعمش ر ها بورسی 1.

.2Rhodes House Scholarships

.3MBA Skoll Scholarships

.4Edinburgh Global Research

Scholarships

.5Denys Holland Scholarship

.6Cardiff University Scholarships



در برترین دانشگاه های انگلستان
مقطع کارشناسی ارشد

کشوردردانشگاه۱۷۰حدوددرحاضرحالدر

.هنددمیارائهراارشدکارشناسیهایدورهانگلستان

انتخاببرایمحدودیتیدانشجویانروهمیناز

بهرفاکتواین.داشتنخواهندکشورایندردانشگاه

قفودورهدرتحصیلمزایایبرترینازیکیعنوان

.باشدمیانگلستاندرلیسانس

دانشگاهدرالمللیبیندانشجویهزار۴۴۰ازبیش

مییلتحصبهمشغولانگلستانخصوصیودولتیهای

بسیاریعلمهایرتبهازانگلستانهایدانشگاه.باشند

اینمدارکوباشندمیبرخوردارجهاندرمناسبی

.استدنیاکشورهایتمامیقبولموردهادانشگاه



بهترین رشته های برای تحصیل
کارشناسی ارشد در انگلستان

رشداکارشناسیهایدورهدانشجویان،کلیصورتبه

مچشافزایش:کنندمیسپریمهمدلیلیکبهرا

هبورودبرایبرتررشتهدهروهمیناز.شغلیانداز

رشتهاین.دهیممیقراربررسیموردراکاربازار

.اندشدهبندیطبقهکاربازاربهوروددرصدبامتناسب



ردرر وتیار مطایداتدرتک یت تحصیالتمدر 

،کاروک بتوسد زمین درش اک شودم باعث

 کافدرلشدیسرمورردوح ابدرر رطالعات،مدیریت

 هابخشدرر حرف ب تورلدم رین.باشیددرش  

ع وم مدیریتوساختمای ،رمورج ت رزمخ تف 

.شودمنیر

٪۷۲:ررشدکارشناس دورهدرزری رش غال•

Business and 
Administrative Studies

Mass Communication 
and Documentation

   بچسولس مطاید شاملم  ندرتوج د ررتباطات

ورسترلبوهبازرریکتوسطمح ورمصرفوبند 

گرررین.پردرزدم رطالعاتذخیرهچسولس ب ه چنین

روزلام لشر،رسال ،درر حرف زمین درر گزین 

ب تورلدم باشد،رطالعاتمدیریتیاتدری لسار ،

.شودشناخ  مناسب گزین عنورن

٪۷۲:ررشدکارشناس دورهدرزری رش غال•



پیوترهاکامدس کار وطررح لحوهکامپیوترعتومرش  

رد.گیرلدم یادومطاید ررمحاسبات فرآیندها و

 زمینریندرتخصصدررر رفرردرمروز،دییی العصر

رین.شولدکارب مشغولزمین هردربودخورهندقادر

.ددرررلست  انکشوردرررمناسب کاربازرررش  

٪۷۳:زری رش غالدرصد•

Computer Science

Engineering and 
Technology

رش  ردرلست  اندرررشدکارشناس درلشیویانشال 

 رحرف سطحدرشغلیاف نبرر مهندس فن ها 

صورتدر.رستزیادب یارفارغ ری حصیت رزپ 

ک،مکالیمهندس برق،مهندس ها رش  درتخصص

اًمط ئندیسر،ها مهندس وهوری شی یای ،خودرو،

رزوسید طیف.بودخورهدتقاضاموردش اها مهارت

.گیرلدم قرررگروهریندردرلشیویان

٪۷۳:ررشدکارشناس زری رش غال•



رینتگررنرزیک دلدرلپزشک وپزشک ها رش  

م انرلست  یی ال فوقدورهدرتحصیت ها رش  

دریالنری حصفارغبرر کارب رش غالدرصدوی باشد،

صورتدردرلشیویان.رستزیادب یارتخصصرین

ی  محدودهیچبدونتورلندم هارش  ریندرتحصیل

.شولدکاربازرروررد

٪۷۶:کاربازررب وروددرصد•

Medicine and Dentistry

Veterinary Medicine

بدداصت بالفدرمپزشک ها رش  درلشیویانرزب یار 

.شولدم کارب مشغولری حصیت فارغرز

٪۷۹:ررشدکارشناس زری رش غال•



شاملبطمرتپزشک ب ک تک یت تحصیالتموضوعات

آور فنررتوپد ،وپزشک چشمرپ وم ر ،آلاتوم ،

بهدرش  ها مررقبترینک ب توج با.باشندم پزشک 

ک رستدر قابلرست،جامد مهمها جنب رز

برر ی باالب یارشال تحصیلرت امرزپ درلشیویان

.درشتخورهندکاربازررب ورود

٪۸۱:ررشدکارشناس دورهرزپ رش غالدرصد•

Medicine-related degrees

Architecture, Building and 
Planning

مدر ب باشیدم مد ار رش  درکارفکرب رگر

.درریدلیازکار پیشرفتبرر ررشدکارشناس 

٪۸۲:رش غالدرصد•



وضوعمحوزهیکرزبیشک تک یت تحصیالتها دوره

.گیرلدم قرررگروهریندرشودم شاملرر

٪۹۰:کاربازررب وروددرصد•

Combined/dual degrees

Education

رش  نبه ریعنورنب آموزشبخشبامرتبطها رش  

ینر.شودم شناخ  کاربازررب ورودبرر تحصیت 

پ ندتورلم باالی ب یاردرصدبادرلشیویانرزگروه

ویزر رلست  ان،درررشدکارشناس دورهرت امرز

.ل ایندتبدیلکارویزر ب ررخودتحصیت 

٪۹۳:ررشدکارشناس دورهرزپ رش غالدرصد•
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