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کارشناسی ارشد در انگلستان

تحصیل در دوره کارشناسی ررشید در رلست ی ان بی

عنورن یک رز برترین برلام هیا تحصییت موجیود
در دلیا شناخ می شیود .سیاییال تدیدرد زییاد رز
درلشیییویان بییین ری تتیی در ررسیی ا رخیی مییدر
تحصیت مد بر برر درلشساه ها کشیور رلست ی ان

رقدرم م ل ایند .رما چرر؟
شرریط تحصیل دوره فوق یی یال

در رلست ی ان بی

چ صورت رست؟ آیا م تیورن بیدون میدر

زبیان

برر دوره ها کارشناس ررشد رقدرم کرد؟ هزینی
ها تحصیل در رلست ان بیرر درلشییویان ریررلی
چ مقدرر م باشد؟ برترین درلشساه ها و رش ها
تحصیت در مقطع فوق یی ال

کدرمند؟

شرایط تحصیل کارشناسی ارشد در
انگلستان
Postgraduate study conditions in the UK

دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد در انگلستان

یک سال به طول می انجامد .دانشجویان با ارائه
سوابق آموزش و مدرک زبان مورد نیاز قادر
خواهند بود برای این دوره های تحصیلی اقدام
نمایند .دانشجویان برای اخذ مدرک کارشناسی

ارشد در انگلستان می بایست  ۱۸۰واحد آموزشی
را سپری نمایند .نمرات در این مقطع از Aتا D
درجه بندی می شود .برای قبولی در یک واحد
آموزشی ،کسب حداقل  ۷۰درصد نمره الزامی می
باشد.
تحصیالت در دوره های کارشناسی ارشد مستلزم
پرداخت هزینه می باشد که دانشجویان می توانند
با دریافت بورسیه تحصیلی و یا کار دانشجویی
بخشی از این هزینه های تحصیلی را پوشش دهند.

رلست ان برر

س بازه زمال ورود ب درلشساه ها

درلشیویان بین ری تت در لظر گرف شده رست.
درلشیویان م اهل در صورت رخ ویزر
حق ه رره ه
م باشند .رین لک

تحصیت رز

ر و فرزلدرن زیر  ۱۸سال برخوردرر
ب عنورن یک رز برترین مزریا

تحصیل در رین مقطع ب ش ار م رود .الزم ب ذکر
رست ک ه

ر درلشیو م تورلد در کشور رلست ان

ب صورت ت ام وقت مشغول ب کار شود.
با توج ب قورلین دویت رلست ان ،درلشیویان دوره

کارشناس ررشد در رین کشور پ

رز رت ام تحصیل

م تورلند ب مدت  ۲سال در رین کشور حضور درش
باشند .رین فرصت در لظر گرف
درلشیویان ب یار ررزش ند م

فرص

شده برر

باشد .رز ه ین رو

ریده آل برر پیدر کردن کار و تبدیل ویزر

تحصیت ب ویزر کار رست.

انواع دوره های کارشناسی ارشد انگلستان

دوره های کارشناسی ارشد در انگلستان به طور
معمول به دو صورت دوره های آموزش محور و

پژوهشی ارائه می شود .دانشجویان با توجه به
رشته تحصیلی و دانشگاه مورد نظر می توانند برای
این دوره های عنوان شده اقدام نمایند .در ادامه
این دو برنامه به صورت اختصار مورد بررسی قرار

می گیرد.

-1دوره های آموزش محور

دوره ها آموزش محور در کارشناس ررشد مد ول ترین
دوره ها تحصیت در کشور رلست ان م باشد .بازه ها
زمال

رین دوره یک سال رست .درلشیویان ریررل

برر

تحصیل در رلست ان متزم ب شرکت در رین دوره ها
تحصیت م باشند.

 -2دوره های تحقیقاتی

دوره ها کارشناس ررشد مب ن بر تحقیق مد وال بین ۱۸
تا  ۲۴ماه ب طول م رلیامد .درلشیویان رر متزم ب رلیام
تحقیقات م قل در یک زمین خاص و در لهایت رررئ پایان
لام م کند .درلشیویال ک دوره ها کارشناس خود رر
در کشور رلست ان سپر کرده باشند ،م تورلند برر رین
دوره رقدرم ل ایند.

نحوه اقدام جهت تحصیل کارشناسی
ارشد در انگلستان
در این مرحله تصمیم برای ادامه تحصیل در کشور
انگلستان از جانب فرد متقاضی اتخاذ شده است .اما

اکنون چگونه می توان برای دوره های کارشناسی
ارشد در انگلستان اقدام کرد؟ در این بخش  ۶مرحله
برای چگونگی درخواست برای دانشگاه های
انگلستان ارائه شده است.

 -1دانشگاه و برنامه تحصیلی را
انتخاب نمایید.

رویین کار ک ش ا باید رلیام دهید رین رست ک هدف
خود رر تدریف کنید :چ چیز

و کیا م خورهید ب

تحصیل بپردرزید .خوشبخ ال گزین ها ب ش ار در

دس رس ش ا رست زیرر در حال حاضر در رلست ان
حدود  ۲۰۰مرکز آموزش عای در رلست ان مشغول ب
فداییت م باشند .در حای ک تنوع دوره ها تحصیت
موجود رز آن بیش ر رست.
 -2مدارک مورد نیاز دانشگاه را
آماده کنید.

با توج ب رل خاب درلشساه مورد لظر ،مدرر

مورد لیاز

برر

رخ پ یرش رر فررهم ل ایید .سوربق تحصیت ،

مدر

زبان ،رلسیزه لام  ،توصی لام و رزوم رز مد ول

ترین مدرر

مورد لیاز برر رخ پ یرش رز درلشساه

ها رلست ان م باشد .ل ره مورد لیاز برر دوره ها
کارشناس ررشد در رلست ان ،ل ره  ۶٫۵آزمون آیت
م باشد.

-3ارائه درخواست به دانشگاه
برای اخذ پذیرش

با توج ب بازه ها

زمال ررسال مدرر  ،درخورست

خود رر برر دریافت لام پ یرش ررسال ل ایید .ددالین
درلشساه ها

رلست ان م فاوت م باشد وی ب طور

کت  ۳ری  ۴ماه قبل رز شروع دوره م تورن برر آلها
رقدرم ل ود.
 -4منتظر نامه پذیرش باشید.

ب محض رینک درلشساه ش ا درخورست ش ا رر دریافت
کرد ،آلها یک ری یل برر تأیید آن برر ش ا ررسال م

کنند .یک دوره زمال

منظم وجود لدررد ک ک ی

پ یرش م ندرت مربوط ب درخورست ش ا رر مورد
بررس قررر دهد و ب ش ا پاسخ دهد .ب طور میالسین
رین رولد بین  ۲تا  ۴هف ب طول م رلیامد.

-5تمکن و گردش مالی خود
را مرتب کنید.

یک رز فاک ورها تاثیرگ رر برر رخ پ یرش در دوره
ها

کارشناس ررشد در رلست ان مبحث رررئ ت کن و

گردش مای

م

باشد .درلشیویان باید میزرن شهری

درلشساه ب ه رره هزین ها زلدگ رر در ح اب بالک
خود رررئ دهند.
-6برای ویزای دانشجویی
اقدام نمایید.

پ
برر

رز تایید درخورست ش ا رز جالب درلشساه ،لام CAS
درلشیو ررسال م شود .درلشیویان بین ری تت با

رررئ مدرر

مورد لیاز سفارت برر تدیین وقت و مررجد

ب سفارت رقدرم م ل ایند.

هزینه تحصیل کارشناسی ارشد در
انگلستان

هزینه های تحصیل در دوره کارشناسی ارشد
انگلستان متناسب با رشته تحصیلی و دانشگاه
انتخابی متفاوت می باشد .به صورت کلی هزینه
های این دوره شامل رشته تحصیلی ،منطقه انتخابی
برای تحصیل ،هزینه بیمه و هزینه درخواست می
شود .یکی از فاکتورهای تاثیرگذار برای تعیین نرخ
هزینه های دوره های کارشناسی ارشد در
انگلستان ،انتخاب نوع دوره تحصیلی در این کشور
می باشد .در جدول زیر میانگین هزینه های

تحصیل در دوره های مختلف آمده است.

هزینه تحصیل در مناطق
مختلف بریتانیا
م وسط هزین ها

تحصیل در مناطق مخ تف بری الیا

م فاوت م باشد .رین لرخ هزین ب صورت کت و ت ام

رش ها رر در بر م گیرد .ریریند ش ای با م وسط هزین
 ۵٫۹۰۰پولد در سال ،پایین ترین لرخ تحصیل در
رلست ان رر ب خود رخ صاص درده رست.

امکان دریافت بورسیه تحصیلی انگلستان
در مقطع کارشناسی ارشد

بورس های تحصیلی انگلیس برای دانشجویان بین
المللی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
بورس های دولتی و بورس های غیر دولتی .بورس
های دولتی به عنوان قانون کلی برای همه
دانشجویان در نظر گرفته می شود.
مراحل درخواست بورس های تحصیلی برای
دانشجویان بین المللی در انگلستان شامل مجموعه
ای از اسناد استاندارد نیست .مدارک مربوط به

درخواست بورس تحصیلی به عواملی مانند نوع
بورسیه تحصیلی که دنبال می کنید یا سازمانی که
آنرا اهدا می کند بستگی دارد .در ادامه مقاله قصد
داریم برخی از بورسیه های تحصیلی انگلستان در

مقطع کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار دهیم.

بورسیه Chevening
رز سال  ۱۹۸۳میالد
سطح عت

رعطا

رین بورسی برر

درلشیویان با

باال و ریده آل در لظر گرف شده رست .شرط

بورسی

ب

رلست ان رررئ مدر
ه رره مدر

درلشیویان کارشناس

ررشد در

کارشناس  ،دو سال سابق کار ب

زبان م باشد.

بورس تحصیلی گیتس
کمبریج
درلشساه ک بریج ب عنورن یک رز برترین درلشساه ها
دلیا یک طرح ج رب برر درلشیویان بین ری تت در لظر
گرف

رست .درلشیویان در صورت رخ

درلشساه ک بریج قادر خورهند بود برر
تحصیت

رین بورسی

رقدرم ل ایند .در صورت تایید بورسی ،

درلشیویان رز پردرخت هزین ها
شولد.

پ یرش رز

تحصیل مداف م

بورسیه های دانشگاه
بریستول
درلشساه بری ول پنج بورس تحصیت رر برر درلشیویان
مقطع کارشناس

ررشد بین ری تت

در لظر گرف

رست.

مبتغ بورسی  ۸٫۵۰۰پولد رست.
بورسیه های دانشگاه
کینگستون در لندن
دف ر بین ری تت در درلشساه کینس ون یندن بورس ها
تحصیت رر ب ه

خارج ها ک مایل ب شرکت در دوره

کارشناس ررشد در رین درلشساه ه ند ،رررئ م دهد.

رین بورس تحصیت جزئ رست و  ۴۰۰۰پولد تحصیل رر
شامل م شود.

بورسیه های بین المللی
دانشگاه ساسکس
درلشیویان غیر رتحادی رروپا ک در یک دوره کارشناس
ررشد ت ام وقت در درلشساه ساسک

م

تورلند برر

بورس تحصیت

شرکت م کنند،

رررئ شده توسط رین

درلشساه رقدرم ل ایند .رین بورسی ها برر
تحصیت رعطا م شود و لی

یک سال

رز هزین شهری درلشساه رر

تأمین م کند.
بورس های تحصیلی دیگر
تددرد زیاد

رز بورس ها

تحصیت

برر

دوره ها

کارشناس ررشد در رلست ان در دس رس درلشیویان بین
ری تت م باشد .رقابت ب یار زیاد برر رخ رین بورسی

ها وجود دررد .در ه ین ررس ا قبل رز رقدرم برر تحصیل
در رلست ان رین شرریط رر مورد بررس قررر دهید .در
ردرم

ب

تددرد دیسر

رلست ان رشاره شده رست.

رز بورسی

ها

تحصیت

در

ری نافع

بورسی ها مش ر
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برترین دانشگاه های انگلستان در
مقطع کارشناسی ارشد
در حال حاضر در حدود  ۱۷۰دانشگاه در کشور
انگلستان دوره های کارشناسی ارشد را ارائه می دهند.
از همین رو دانشجویان محدودیتی برای انتخاب
دانشگاه در این کشور نخواهند داشت .این فاکتور به

عنوان یکی از برترین مزایای تحصیل در دوره فوق
لیسانس در انگلستان می باشد.
بیش از  ۴۴۰هزار دانشجوی بین المللی در دانشگاه
های دولتی و خصوصی انگلستان مشغول به تحصیل می
باشند .دانشگاه های انگلستان از رتبه های علمی بسیار
مناسبی در جهان برخوردار می باشند و مدارک این
دانشگاه ها مورد قبول تمامی کشورهای دنیا است.

بهترین رشته های برای تحصیل
کارشناسی ارشد در انگلستان
به صورت کلی دانشجویان ،دوره های کارشناسی ارشد
را به یک دلیل مهم سپری می کنند :افزایش چشم
انداز شغلی .از همین رو ده رشته برتر برای ورود به
بازار کار را مورد بررسی قرار می دهیم .این رشته

متناسب با درصد ورود به بازار کار طبقه بندی شده اند.

Business and
Administrative Studies
تحصیالت تک یت

مدر
باعث م

در مطایدات تیار

شود ک ش ا در زمین توسد ک ب و کار،

مدیریت رطالعات ،ح ابدرر
درش

باشید .رین م

مخ تف

و ردرر

و موررد دیسر درلش کاف

تورلد ب حرف ر

در بخش ها

رز ج ت رمور مای  ،ساخت و مدیریت ع وم

منیر شود.
•

رش غال زری در دوره کارشناس ررشد۷۲٪ :

Mass Communication
and Documentation
ررتباطات ج د و م ندرت شامل مطاید چسولس ب
بند

و مصرف مح ور توسط یک بازرر رلبوه رست و

ه چنین ب چسولس ذخیره رطالعات م پردرزد .رین رگر

گزین ر

در زمین حرف ر

لسار  ،تدری

در رسال  ،لشر ،روزلام

یا مدیریت رطالعات باشد ،م

تورلد ب

عنورن گزین مناسب شناخ شود.
•

رش غال زری در دوره کارشناس ررشد۷۲٪ :

Computer Science
رش عتوم کامپیوتر لحوه طررح و دس کار کامپیوترها
و فرآیندها

محاسبات

رر مطاید و یاد م

عصر دییی ال رمروز ،رفررد دررر

گیرلد .در

تخصص در رین زمین

قادر خورهند بود در هر زمین مشغول ب کار شولد .رین
رش بازرر کار مناسب رر در کشور رلست ان دررد.
•

درصد رش غال زری ۷۳٪ :
Engineering and
Technology

شال

درلشیویان کارشناس ررشد در رلست ان در رش

ها

فن مهندس برر

یاف ن شغل در سطح حرف ر

پ

رز فارغری حصیت

ب یار زیاد رست .در صورت

ها

مهندس برق ،مهندس مکالیک،

تخصص در رش

خودرو ،شی یای  ،هوری

و مهندس

ها

دیسر ،مط ئناً

مهارت ها ش ا مورد تقاضا خورهد بود .طیف وسید رز
درلشیویان در رین گروه قررر م گیرلد.
•

رش غال زری کارشناس ررشد۷۳٪ :

Medicine and Dentistry
و دلدرلپزشک

یک

رش

ها

پزشک

رش

ها

تحصیت در دوره فوق یی ال

رز گررن ترین
رلست ان م

باشد ،وی درصد رش غال ب کار برر فارغ ری حصیالن در
رین تخصص ب یار زیاد رست .درلشیویان در صورت
تحصیل در رین رش

ها م تورلند بدون هیچ محدودی

وررد بازرر کار شولد.
•

درصد ورود ب بازرر کار۷۶٪ :
Veterinary Medicine

ب یار رز درلشیویان رش ها درمپزشک بالفاصت بدد
رز فارغ ری حصیت مشغول ب کار م شولد.

•

رش غال زری کارشناس ررشد۷۹٪ :

Medicine-related degrees
موضوعات تحصیالت تک یت ک ب پزشک مرتبط شامل
آلاتوم  ،رپ وم ر  ،چشم پزشک و ررتوپد  ،فن آور

پزشک م باشند .با توج ب رینک مررقبت ها بهدرش
رز جنب ها
درلشیویان پ

مهم جامد رست ،قابل در
رز رت ام تحصیل شال

رست ک

ب یار باالی برر

ورود ب بازرر کار خورهند درشت.
•

درصد رش غال پ

رز دوره کارشناس ررشد۸۱٪ :

Architecture, Building and
Planning
رگر ب فکر کار در رش

مد ار

م

باشید ب مدر

کارشناس ررشد برر پیشرفت کار لیاز دررید.

•

درصد رش غال۸۲٪ :

Combined/dual degrees
دوره ها تحصیالت تک یت ک بیش رز یک حوزه موضوع
رر شامل م شود در رین گروه قررر م گیرلد.
•

درصد ورود ب بازرر کار۹۰٪ :
Education

رش ها مرتبط با بخش آموزش ب عنورن به رین رش
تحصیت

برر

ورود ب بازرر کار شناخ

م

شود .رین

گروه رز درلشیویان با درصد ب یار باالی م تورلند پ
رز رت ام دوره کارشناس

ررشد در رلست ان ،ویزر

تحصیت خود رر ب ویزر کار تبدیل ل ایند.
•

درصد رش غال پ

رز دوره کارشناس ررشد۹۳٪ :

نتیجه گیری
با توجه به مطالب عنوان شده ،تحصیل دوره کارشناسی
ارشد در انگلستان موقعیتی ایده آل برای ارتقای سطح
علمی و ایجاد فرصت شغلی می باشد .دانشجویان در
زمان کمتری در مقایسه با سایر کشورهای دیگر به
خواسته خود یعنی اخذ مدرک فوق لیسانس دست
یابند.
از همین رو ویزای تحصیلی انگلستان به عنوان یکی از

روش های ساده برای مهاجرت به انگلستان تلقی می
شود .دانشجویان قادر خواهند بود در صورت پیدا
کردن فرصت شغلی ،ویزای تحصیلی خود را به ویزای
کاری تبدیل نمایند .در صورت احراز شرایط مورد نظر
می توانند اقامت این کشور را دریافت نمایند.

