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تحصیل پزشکی در انگلستان



انح اس ی ه یلانش  ه هاریکلسصیلزشاما ط

زشصیللساش ط هز سدغبنمیندههمراه  جه ط

سدا ریکصص  ض یراشیان  ساان بها طلسی دان

سل.ا  نمولهصبدیشکشوسایکلسصیلزبنه ی

لسانی دصیلزشقوانزک درایط  مطببایکالام 

.دداواهزممدن  زشاران بها ط



شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان 

Conditions for studying medicine in the

UK

درپزشکیتحصیلنیازهایپیشکلیطوربه

کمیمتقاضیافرادشرایطبهتوجهباانگلستان

زشیآموسیستمقوانینطبقبود،خواهدمتفاوت

حتیدتواننمیالمللیبیندانشجویانانگلستان

برایسالگی۱۶سنازدیپلمدریافتازقبل

قداماپزشکیرشتهمقدماتیهایدورهدرتحصیل

مدرکدارایکهافرادیهمچنین.نمایند

رایبکهدارندرافرصتاینهستندکارشناسی

باالبته.نماینداقدامانگلستاندرپزشکیتحصیل

رایبپزشکیرشتهمقدماتیدورهکهتفاوتاین

زاقبلیاهستنددیپلممدرکدارایکهافرادی

ساله۲نماینداقدامدارندقصددیپلمدریافت

.بودخواهد

https://www.studymedicineeurope.com/undergraduate-medicine-new-vision-university-uk?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbCgo5MnlzF4exQlpY-O84j_g_JOTdpdrNFZq7pWnpYUnRfB-HCkNE3xoCLmgQAvD_BwE


موالتحمعلاسندی ی  بوملزه نسک افرالی رای لن

.  ددمن  ل ۱م دم صنل سهایک

سق  انهز س صیلزبنسدا یکان بها طلسی دان

صوجهنق  شنمرا اشافرالاگر اقعلسا   

  اساولان ز ه  الق  اوانند   دند راوسلاس

سدا ل اسصوانندمنساحان  نم ینداثب  ی دان

طعم لسصیلزش رایح ضرح للس.دوندی دان

  دانی ک سدن  نمدسکی دان سدا صامزبن

جر  صهمچنزک موفقدغبنیزشزن    لننمرا 

لسم ه ۶ل سه رایهفا لسس شیکمز اط  ک سی

راقبانمه یمیزط  یری م  یش  ه زم س ا ط یک

دهلانشا   س ل رایفرلنز  قلدلهندهنش ط

ادم  م زها  مدن ین.  ددمننظرموسلی دان

 رایمطک سکرلنیوه (NHS)ان بها طلسم نن

. ولاواهدحز صنالمببن زکما  ضز ط



ن نحوه ورود به رشته پزشکی در انگلستا

لستانانگدرپزشکیرشتهبهورودبرایکهآنجااز

یازنپیشواستانداردهادارد،وجودشدیدیرقابت

تمامیبرایپذیرشدریافتجهتنیازموردهای

حساسودقیقبسیارانگلستاندرپزشکیمدارس

سبتاًنپزشکیدورهدرپذیرشمصاحبه.بودخواهد

جلسهایندرمعموالًباشد،میدشواروسخت

وابقسفردی،انگیزهخصوصدرسواالتیمصاحبه

فردییتوانایهمینطوروشخصیعالیققبلی،کاری

موارداینبرعالوه.شودمیمطرحدانشجویان

تظارانانگلستانپزشکیهایدانشکدهازبرخی

دانشجویانازنیزراUKCATآزمونگذراندن

.دارند



پیش نیازهای ورود به رشته 
پزشکی در انگلستان 

د مشک A-Levelم طعلسAAAنمرا کهبمعموالتح

IBلس۳۸نمرهی دول مندن  نشیه ی دزمنلس س

م طعلسصیلزش رایمک لمزک۷میباسنمره 

.  ددمننز شموسلی دانک سدن  ن

  سااول  ل ۱۲صیلزبنل سهک افرالیهمچنزک

لانش  بمنه یمه س  لناندگذسانده  لننمرا 

نک سدن  ل سه   س ل راینز شموسلان بزهنش  ط

 دان یی ی ل سهگذساندط  صوانندنداسند منسای دان

درایططان بها ه یک لجلس هدادان بوم مدیا ل زو

.نم یندفراهمسای دانه یل سه   س ل



نمرهحداقشفرلاگر  ل ۱صیلزبنل سهاشیس

د   دلادا موف نمل حب  نم یدکهبسا۷۵%

رلفاگرهمچنزک.دولمنی دان  ل ۶ل سه اسل

 زو بوم  ل ۳ل سه اسلنم ید کهبسا%۶۵نمره

سدا    س لجه کبنطوس  .دولمنمدیا ل

  ک لاسل جولاصبنس ش۳ان بها طلسی دان

.  دندمنذیشدرح

GCSEل سه•

A-Levelل سه•

Foundationل سه•

 رایماف  صندرایطلاسایفوقه یس شاشهریک

 اقعسل.  دندمنی دانسدا   لانشجوی ط س ل

  وج ص  ان بها طلسی دانصیلزشما  ضز ط

ی راساس ش هاریکصوانندمناولفرلیدرایط

.نم ینداناخ یی دانسدا    س ل



 GCSEدوره 

لسصیلزشا ل  ل۲مع لل اقعلسل سهایک

ش  طمدسکف قدک مموشاننلانش  دد منل زر ا ط

 اسلوانندصمننز لاسندش  ط  نهبنصهبطام ههاند

لانش  هی ک لجش  طه یل سهلس دوندل سهایک

 یذیرشصد سلسا لوی البا .نم ینددرک 

من  ال  ۴٫۵ایباسمدسکلاسندگ ط   ی السی ف 

شلانک لهدصشخزصنظرموسلک لجچن نچ .  دد

س راوسلاقبولنق  ش بمن طحاشما  ضنمموش

۱مد   GCSEل سهگذساندط  مب مسا ینزه 

.گزرلفرا هارسای ی لس سص نم یدمن  ل

مم لگنک ا  افرالی رایGCSEل سه اقعلس

نداسند ساA-Levelل سهگذساندط رایالشم بمن

مب جاش… دن  نشیه دزمن سی ضن ش  ط لس س

ی لگزری  موظفمموشاطلانشک ههاندلس  ن

  یه منمموشاطلانش.  دندمنل سهایکلسمنه 

دف هن کابنه یمشموطلسل سهی ی طاشیس

.نم ینددرک 



  ددمنGص AاشGCSEل سهلسلهننمره زهام

م له۵حداقشلسساCص Aنمرهمموشاطلانشاگرک 

A-Level  ل ۲ل سه اسلنم یندکهبلس ن

الافرمخاصل سهایکا  ذکر  الشم.دداواهند

.  ددمن  ل۱۷شیر



 A-Levelدوره 

A-Levelنو ن  ک ا    ل ۲صیلزبنل سهیک

 ا طل زر  ومصیلزبنم  طعمع للگف صواطمن

من  بمعموالتل سهایک  دد منلانش  هنیزش

لسی ف سااوللیپبمک  ولاواهدمموشاننلانش

 رانصوانندمنل سهایکلسمموشاطلانشاند نموله

اناخ یاااز سیصوس   سالس ن احده یاش

ل سهایکلسمموشاطلانشک لس  ن اقعلسنم یند 

الام دقلک ا  ایسدا  ز ن رکنندمناناخ ی

مموشاطلانشنمرا چ هر لاسندسامطلسصیلزش

 ینهلانش  ه   س لد نس  دد  الصرل سهایکلس

اواهدر زشاههاند راوسلاس هاریسنازنگاشک 

.دد

ایکلسسالس ن نواط۴الن۲مموشاطلانشاغبب

  مموشاطلانش.گذسانندمن  ل ۲صیلزبنکوسس

ص A)صوج ق  شه ینمرهکهب ل سهایکلسصیلزش

D)انی ده یلانش  ه هاریکلسصیلزشد نس

.لاد اواهندساان بها ط



-Aل سه   س ل رایمموشاطلانشا  ذکر  الشم

Levelرای البا   دندلادا ۵٫۵ایباسمدسک  ید

ااذاما طلاسند ک  ل۱۸اشکمارک افرالی

لانشصوس ایکلس.لاسل جولمشر طیذیرش

طصهبصوانندمنش  طه یل سهگذساندط  مموشاط

.نم یندکهبساشمزن ایکلسک فن



Foundationافرالک ا    ل ۱صیلزبنل سهیک

 صیلزبنکوسسایکگذساندطاشیساواهندق لس

ه یلانشاده اسلمر وط ه یمشموطلسموف ز 

 اوانند طما  ضزک صوسصنلس.دوندان بها طی دان

 سهل اسلصوانندمن دهندصیزحی  خ واال ۷۵%  

 واال %۶۵  دوندموفقاگر دوندی دان  ل ۶

 زوک سدن  نل سه اسلصوانندمن دهندصیزحی  خ

 ی طیلسص لاسندساد نسایکل مل ا .دوندمدیا ل

اسل مشموطگذساندط  مدیا ل زول سهلساولصیلزش

ل سه   س ل رای.دوندی دان  ل ۴ل سه

Foundationدزدلادا ۵ایباس  ید  .

 م ای A-Levelل سه  م  یه لسFoundationل سه

Foundationل سهمث ل نواط  .لاسلینلسسامع یبن

 ویاش  دد منA-Levelل سهاشصر  له صرکوص ه

اشکمارمراصب  Foundationل سهه یه ین لی ر

ا   A-Levelل سه

 Foundationدوره 



ایکFoundationل سهمع یب  سگاریکاشیان

ین گ   ل سهایکگذساندطاشیسلا طبب طک ا  

ه یلانشادهاکثر دداواهندمواج مید لیه ی

یذیرشمبن یساA-levelل سهان بها طلسی دان

.لهندمنقراساول



هزینه های تحصیل پزشکی در انگلستان

ورکشدرزندگیوتحصیلهایهزینهشکبدون

کلیهاصلیهایدغدغهازیکیانگلستان

رونایازآید،میشماربهالمللیبیندانشجویان

ههزینمیزانباارتباطدرکاملاطالعاتدریافت

زیادیبسیاراهمیتاززندگیوتحصیلهای

درپزشکیتحصیلهایهزینه.استبرخوردار

رنظمورددورهودانشگاهبهبستهانگلستان

.بودخواهدمتفاوت

وعضکشورهایوانگلستانشهروندانهمچنین

بهستانانگلدرپزشکیتحصیلبرایاروپااتحادیه

دانشهرونبهنسبتراکمتریهایهزینهمراتب

کلیطوربه.نمایندمیپرداختکشورهاسایر

ایهدورهدرتحصیلسالیانههایهزینهمیانگین

.باشدمیذیلشرحبهانگلستاندرپزشکیمختلف



ی برترین دانشگاه های پزشک 
در انگلستان 

کاوسه یف ی دانه یلانش  ه هاریکاناخ ی رای

والتحمعملال قراساسشی  نموسل  یه منسامخابفن

من بجوای ه  لانش  هلانشجوی ط یر نشصعدال

 دم قمموشدن اما ن  لانش  ه صو طددهکهب

لسر رصه یلانش  هاناخ یاصبنمالک… دهر 

.  دندمنمخابفه یسدا 

همچنزک QSجه نن  شم ط ندیسصب ا  س ر

ب سا الی ظاشص یم مجب اشی فا اناش ساطال   

 رصرکشوس۳ زکلسهمواسهان بها طلانش  هن

.لاسلقراسجه ط

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


ها طان بکمبریج مکهفوسله یلانش  هالوص ت

شمزن لسجه ط رصرلانش  ه۵ج  اازر  له یطن

  مطبباش خشایکلس.اندگرفا قراسی دان

اواهزم مدنان بها طلسی دان رصره یلانش  ه

.دد



جه طسلش  طان بزهنلانش  هصریکقدیمنمکهفوسل

داسل ن جوللانش  هایکص  زساشلقزقص سیخن.ا  

س ند۱۰۹۶  لاشموجولدواهد ا ن لطبقام 

شامکهفوسل.ا   ولهلایرلانش  هایکلسمموشدن

یدممندم س  جه طه یلانش  هیرافاخ سصریکجمب 

وفقملانش  هایکا  صزد لانشجوی طاشنفر۴۶اش زش

 شیرنخه ۲۶همچنزکاند ددهنو شجوای کهب  

 زش وام مجبسا ض یاشنفر۱۰۰اش زشان بها ط 

اشنفر۳۰اش زش  سشدنالمپزکمدالٔ   رنده۵۰اش

 زکلسنز کشوسه لی راشلنز  ز  نسهبراط

رلی  ویاش.لاسندقراسلانش  هایکحممواا  طلانش

اما ن  صریکمدسط  هاریکاشمکهفوسللانش  ه

 ک  سگاریلاسایلانش  هایکا    راوسلاسمموشدن

۱۱اشزش   دد من ریا نز کشلسکا  خ ن صریکغنن

(الاار نزاننشری ۸۰۰۰۰د مش)کا یجبدمزبزوط

۲ زکایکلسک ا   ددهگرلم سیکا  خ ن ۳۰لس

ه یا سد  مر وط  لزنن ی دانمط لع  کا  خ ن 

.  دندمنی دان

دانشگاه آکسفورد 



ایکگرلیده ص  زس۱۲۰۹  للسکمبریجلانش  ه

قدیمنلانش  هل مزک نواط  مکهفوسلاشیسلانش  ه

نز  ا ط  لانش  ه  س ایکاشدول منمیهوی ریا نز 

جه ط رصرلانش  ه۵ زککمبریجلانش  ه.لاسلدهر 

اشکمبریج.ا  سا شلانش  هنگر ه ضو لاسلقراس

یکصی هم نک ددهصشازشاولگرلاطلانشاده۳۱

 ا ذکر  الشم.لاسندقراسکمبریج ن م   احدیرچم

  وفقملی ریلانش  ههراش زشارکمبریجلانش  ه

.ا  ددهنو شجوای کهب

شامکهفوسلاولسقزبم نندنز کمبریجلانش  ه

 دد  من راوسلاسایالع لهفوق هز سمموشدناما ن  

مو  مجمجه صریک صریکک مشاشیانکمبریج اقعلس

۱۱۴مجمو  تکمبریجلاسل اس ی کشلسساه کا  خ ن 

 نواط  کمبریجلانش  هکا  خ ن ک لاسلکا  خ ن 

   دولمنمیهویصی ز   میش مرک یکا  خ ن 

.لاسلکا یجبدمزبزوط۸اش زشصنه ین

دانشگاه کمبریج 



   ا  ددهص  زس۱۹۰۷  للسلندطک لجامپری ل

پری لامی دان فن  سی بوم ک لج نواط  س منطوس

   ددمنسا شگر ه ضوامپری ل.منحدولدن اا 

.لاسلقراسجه طلانش  هحه ی هاریکمز طلسهمواسه

دده اقعجنو نکن ین اوطلسلانش  هاصبنمیوط 

 انی دمهند ن  بوم لانشادهچه س  امپری ل.ا  

ر لانش  هص کزد.ا  ددهص هزمک س کهب

.ا  مط مبنک س رل ظهوسح للسصانولوژی

امپریال کالج لندن 



دانشگاه های مورد تایید وزارت 
بهداشت در انگلستان 

حتیوااروپدرهادانشگاهمعتبرتریندارایانگلستان

شتهراغلبدرانگلستانهایدانشگاهباشد،میجهان

شدهیفراوانعلمیجوایزکسببهموفقتحصیلیهای

از.هستندمجهزآموزشیامکاناتترینمدرنبهواند

شکیپزرشتهدرانگلستانهایدانشگاهاغلبرواین

.باشندمیایرانبهداشتوزارتتاییدمورد



نظرموسللانش  هاناخ ی راینا  صریکمهماشیان

 ه ه ین  ر ال هان بها طلسصیلزشالام جه 

اشظرنموسللانش  ه ولطص یزدموسله لانش  هاما ن  

ک افرالی اقعلس.  ددمنایراط بوم شاس  وی

ا طان بهلساولصیلزبنل سهاصم ماشیسلاسندقلد

لس   یهمندوندک س  مشغول  رگرلندکشوس  

.کنندصیلزش بوم شاس ص یزدموسله یلانش  ه

ص هزمگر ه۳   بوم شاس ص یزدموسله یلانش  ه

یه لانش  ه (الفگر ه)مما شه یلانش  هدوند من

سطو  (جگر ه)ماو طه یلانش  ه (یگر ه)اوی

   بوم شاس ص یزدموسله یلانش  هاش رانکبن

:  ددمنذیشدرح

دانشگاه های مورد تایید 
وزارت علوم در انگلستان 



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

دانشگاه های مورد تایید 
(گروه الف)وزارت علوم 



Aston University

Bangor University

Kingston University

Glasgow University

Middlesex University

Royal agricultural University

University of Hull

University of Ulster

دانشگاه های مورد تایید 
(گروه ب)وزارت علوم 



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

دانشگاه های مورد تایید 
(گروه ج)وزارت علوم 



شرایط تحصیل دندانپزشکی در
انگلستان 

بایستمیمتقاضیاندندانپزشکیرشتهبهورودبرای

یاA-level،Foundation)نیازپیشهایدوره

GCSE)سطحدرباالنمراتباراAزیرانمایند،سپری

فراوانیایتقاضبهتوجهباانگلستاندرپزشکیرشته

.باشدمیرقابتیبسیارداردکه

تانانگلسدردندانپزشکیکبهشدنتبدیلبرای

پزشکیهایدانشکدهدرسال۵بایستمیمتقاضیان

سال۲الی۱وباشندتحصیلبهمشغولانگلستان

اندانشجوی.شوندفعالیتبهمشغولنظارتتحت

ایبرالزمآمادگیبایستمیدندانپزشکیرشته

ودهانهایبیماریوانسانبدنآناتومیفراگیری

لیهکفراگیریدیگرسویاز.باشندداشتهرادندان

بههمراهبهبیماریتئوریتغیرودرمانهایروش

التتحصیاتمامازپسحتیافراداطالعاترسانیروز

.شودمیمحسوبضروریامری



بها طان لسلندانپ دانسدا صیلزشه یه ین 

زک   لز ن اس ی اصی لی اشا سجلانشجوی ط رای

 لسی فاما طالبا  ول اواهدیونده اس۴۰الن۲۱

ما  ضز ط رایلانش  هطرفاشم لنه یکمک

بنکطوس  .لاد اواهد جوللندانپ دانسدا 

صشازشمرحب ۳اشان بها طلسلندانپ دانسدا 

:  ددمنذیشدرح  ک دولمن

ک سدن  نلندانپ دانمموشش•

لکاریلندانپ دانمموشش•

ایحرف مدا مصو ع •



ی در شرایط تحصیل تخصص پزشک 
انگلستان

مییانمتقاضپزشکیتخصصمقطعدرتحصیلبرای

ونمودهسپریراپزشکیساله۶الی۵دورهبایست

طعمقدرتحصیلباشند،کردهاخذراپزشکیمدرک

میکنظرموردرشتهبهتوجهباپزشکیتخصص

صتخصدورهطولکلیطوربهولیبودخواهدمتفاوت

کهاست،سال۶الی۵معموالًانگلستاندرپزشکی

آموزشیوعمومیتمرینساله۲دورهیکشامل

(GP)میپیشرفتهآموزشساله۴الی۳دورهیکو

.باشد

ازپسانگلستاندرپزشکیتخصصمتقاضیان

گواهینامهدریافتبهموفقمربوطهدورهگذراندن

(GMC)انمتخصصشورایبهتوانندمیوشدخواهند

.شوندوارد(CCT)انگلستانپزشکی



سدا لسی دانه یل سهشم طمد ح ضرح للس

:  ددمنذیشدرح  مخابفه ی

  ل ۶الن۵ رن م :ی دان1.

  ل ۶ رن م :لامپ دان2.

  ل ۶ص ۵ رن م :لندانپ دان3.

  ل ۶ص ۵ رن م :لاس   شی4.

  ل ۴ص ۳ رن م :یر ا سی5.

  ل ۴ص ۳ رن م :فز یوصراین6.

  ل ۶الن۵ رن م :ی دانصخلص7.



نتیجه گیری

راوانیفهایمزیتانگلستاندرپزشکیتحصیلقطعاً

دقصکهالمللیبیندانشجویانواقعدر.داردپیدر

برالوهعدارند،راانگلستاندرپزشکیرشتهتحصیل

مدارکاخذوجهانهایدانشگاهبهتریندرتحصیل

دورهاتمامازپسمعتبر،العادهفوقدانشگاهی

یدرآمدهاباالایدهشغلیهایموقعیتازتحصیلی

کانامدیگرسویاز.بودخواهندبرخوردارباالبسیار

انوادهخومتقاضیفردبرایانگلستاندائماقامتاخذ

هایهزینهشایداولنگاهدر.داشتخواهدوجودوی

ردچاراافرادکمیانگلستاندرزندگیوتحصیل

زینههکمکدریافتامکانبهتوجهبااماکند،تردید

سویازهکمتنوعتحصیلیهایبورسیهوتحصیلیهای

حینکاراجازههمچنینوگردد،میارائههادانشگاه

همسربهوقتتمامکاراجازهودانشجوفردبهتحصیل

.داشتنخواهدوجودبابتاینازنگرانیوی


