
 

 شرایط اخذ ویزای تحصیلی انگلستان
 

 این مردمان برای که است زبانی انگلیسی شوند. می محسوب بریتانیا جز شمالی ایرلند و اسکاتلند ولز، همراه به که است پادشاهی کشوری انگلستان

 و روپاا در کشور این اقتصادی قدرت است. لندن شهر انگلستان پایتخت باشد. می پوند انگلستان پول واحد است. شده شناخته رسمیت به کشور

 یبرا مختلفی های روش است. نموده تبدیل مهاجرین بین در محبوب کشوری عنوان به را آن انگستان، پاسپورت باالی قدرت و ارزش کنار در جهان

 تحصیلی ویزای هستند. مهاجرت کلی های روش از پناهندگی و تولد ازدواج، گذاری، سرمایه کار، تحصیل، دارد. وجود انگلستان به مهاجرت

 شود. می تعریف صورت دو به انگلستان
 

 ویزای تحصیلی انگلستان در مدارس

 سیستم کلی، طور به است. مشهور جهان سراسر در خود باالی استانداردهای و کیفیت دلیل به انگلستان پرورش و آموزش سیستم

 عالی آموزش و (FE) تکمیلی تحصیالت متوسطه، ابتدایی، دبستانی، پیش است؛ آموزش مرحله پنج دارای انگلیس عالی آموزش

 (HE) مدرسه در شرکت به اجباری( )آموزش موظف نیز سالگی 61 تا و شوند می آموزشی سیستم وارد سالگی سه سن از ها انگلیسی 

 سیستم از بخش دو شامل زمانی دوره این کنند. شرکت مدرسه در موظفند سال 61 زیر و سال 5 باالی افراد همه انگلستان در هستند.

 .متوسطه و دبستان است؛ انگلیس در آموزش

 در ها دانش ترین ابتدایی از برخی با آموزان دانش اول، مرحله در اصوالً هستند. ساله 7 تا 5 دبستان در آموزان دانش اول مرحله در

 یزانم سنجش هدف با شوند. می آشنا موسیقی و تاریخ غرافیا،ج بدنی، تربیت تاریخ، ریاضیات، انگلیسی، زبان مانند موضوعاتی مورد

 .شود می برگزار آزمونی علوم و ریاضیات انگلیسی، های زبان به آنها پیشرفت

 کسب جهت را آنها که است این درسی برنامه هدف اکنون بود. خواهند اجباری آموزش اصلی مرحله در آموزان دانش سال 66 تا 7 بین

 .شد خواهند تست زیر موضوعات در آنها مرحله، این پایان در دهد. سوق اصلی موضوعات مورد در بیشتر کمی دانش

 علومو   ریاضیات – نگارش انگلیسی  - امر انگلیسیگر - خواندن انگلیسی

 را آموز دانش هر پیشرفت سطح معلم که حالی در شود، می انجام ملی ارزیابی های تست طریق از آزمایش ریاضیات، و انگلیسی زبان در

 .کند می ارزیابی مستقل طور به

 چند تنها زیرا است مهم بسیار آنها تحصیالت از دوره این حدودی، تا هستند. اجباری آموزش سوم مرحله در ساله 61 تا 66 آموزان دانش

 خواهد جدیدی موضوعات شامل آموزش از مرحله این در درسی برنامه کنند. می شرکت GCSE آزمون در شرکت برای آنها بعد سال

  کنند. کسب بنیادی دانش آموزش، بعدی مراحل به ورود از قبل است قرار آموزان دانش که بود

 آزمون توانند می موزانآ دانش که است زمانی دوره ترین معمول این انجامد. می طول به سالگی 61 تا 61 از اجباری، آموزش آخر مرحله

 شامل مرحله این در درسی برنامه شود. ملی تحصیلی مدارک سایر یا GCSE مدرک گرفتن به منجر که دهند انجام را ملی ارزیابی های

 .است ”پایه“ و ”اصلی“ موضوعات

 یم پیروی انگلیس در یآموزش سیستم مراتب سلسله از متوسطه دوره از که است آموزشی سطح انگلیس عالی آموزش تعریف، طبق

 دامها عدم یا بودن شرایط واجد که ، کنند شرکت استاندارد امتحان یک در باید ها بریتانیایی رسید، پایان به دبیرستان وقتی کند.

 و الجک بین متحده، ایاالت عالی آموزش برخالف انگلیس آموزش سیستم در شود. می بررسی آنها تحصیالت از باالتر سطح در تحصیل

  دارد. وجود تفاوت دانشگاه

 کی که حالی در کند، می آماده مدرک کسب برای را خود دانشجویان که است تکمیلی تحصیالت موسسه یک کالج یک انگلستان، در

 به بسته آموزان دانش تحصیل انتهای در معموال کنند. می دریافت مدرک یک آن پایان در بنابراین است، عالی مجوز دارای دانشگاه

 دانش سایر نمایند. اقدام پزشکی گروه های رشته برای توانند می مدرک این با واقع در و نمایند می کسب دیپلم خود تحصیل فهد

 در تحصیل ههزین کنند. تمام Foundation دوره با را خود دیپلم توانند می ها رشته دیگر برای انگلستان تحصیلی ویزای برای آموزان



 را وزشآم و خدمات کیفیت با مدارس کیفیت به توجه با المللی بین آموزان دانش برای مدرسه کیفیت و خدمات به بسته انگلیس مدارس

 . میباشد متفاوت

 ویزای تحصیلی انگلستان در مقطع کارشناسی

 مقطع در اصلی تمایز دو کشد. می طول تحصیلی رشته به بسته سال 1 تا 3 عموما کارشناسی مقطع در انگلستان تحصیلی ویزای

 برخی و انسانی علوم هنر، به که موضوعی های رشته در هنر لیسانس معموالً است. (BSc) پایه علوم لیسانس و (BA) هنر لیسانس

 رد.گی می تعلق علوم با مرتبط مدرک هر برای علوم لیسانس معموالً که حالی در شود. می اعطا پردازند، می اجتماعی علوم مثل ها رشته

 ورود شرایط دارد. وجود (BEng) مهندسی و (LLB) قانون ، (MBBS)پزشکی مانند ها دوره برخی برای خاصی درجه این، بر عالوه

 فندموظ متقاضیان انگلستان، در کارشناسی مدرک دریافت متقاضیان برای بود. خواهد متفاوت شما نظر مورد دانشگاه و دوره به بسته

 عموما مقطع این به ورود برای الزم زبان مدرک باشد. کشور این تایید مورد باید شما دیپلم بگذارند. سر پشت موفقیت با را دبیرستان

 Pre-دوره در تا دارید را امکان این باشید 5.5 شما زبان نمره کارشناسی مقطع در و انگلستان تحصیلی ویزای برای اگر است. 1 آیلتس

 Pourse sessionalمقطع در انگلستان در تحصیل هزینه نمایید. آغاز را خود تحصیلی اصلی دوره سپس و نموده جبران را خود کمبود 

 .بود خواهد پوند هزار 61 تا 8 حدود دانشگاه و رشته به بسته سال هر در کارشناسی

 ویزای تحصیلی انگلستان در مقطع کارشناسی ارشد

 زمانی ظرن از کشورها سایر با مقایسه در که نمایید تحصیل باید سال یک عموما ارشد کارشناسی مقطع در انگلستان تحصیلی ویزای با 

 سایر از کمتر گاهی و برابر مجموع در اما باشد می پوند به انگلیس در ها شهریه اینکه با هزینه نظر از و بود خواهید جلوتر سال یک

 شما اگر باشد. می 1.5 آیلتس زبان مدرک ارائه به نیاز ارشد کارشناسی مقطع در انگلستان تحصیلی ویزای برای بود. خواهد کشورها

 یا سازی آماده دوره یک توانید می است 1.5 از کمتر ارشد کارشناسی مقطع به ورود برای شما زبان نمره یا و دارید کاردانی مدرک

 دوره در تحصیل جهت الزم دانش نمودن تکمیل برای آل ایده شرایط یک واقع در دوره این بگذارید. سر پشت را master-Pre همان

 با تحصیل هزینه نمایید. ارائه 1 آیلتس باید شما دوره این برای بدانید است الزم باشد. می فرد زبان سطح ارتقاء و ارشد کارشناسی

 .باشد می متغیر پوند هزار 65 تا 8 بین دانشگاه رشته به بسته ارشد کارشناسی مقطع در انگلستان تحصیلی ویزای

 نگلستان در مقطع دکتریویزای تحصیلی ا

 رشدا و کارشناسی تحصیلی مدارک باید شما باشد. می اهمیت حائز شما علمی رزومه دکتری، مقطع در انگلستان تحصیلی ویزای برای

 هدور یدبیاب دانشگاهی از راهنما استاد یک بتوانید تا دارید نیاز رشته نوع به بسته باال به 7 آیلتس زبان مدرک و نمایید ارائه را خود

 است 7 از تر پایین شما زبان نمره اگر باشد. می ساله 3 دوره این عموما و باشد محور آموزش یا محور پژوهش تواند می انگلیس در دکترا

 عموما نمایید. آغاز را دکتری اصلی دوره سپس و نمایید تحصیل PhD-Pre در سال یک توانید می دارید سازی آماده دوره به نیاز یا و

 یم دانشجو کلی طور به اما نماید. دریافت حقوق تواند می دکترا دانشجوی و باشد می تحصیل با همرا دانشجویی کار دکترا مقطع در

 .کند کار هفته در ساعت 33 مدت به وقت پاره صورت به تواند

 ویزای تحصیلی انگلستان و بورسیه تحصیلی

 

 اختپرد توان که المللی بین استعداد با دانشجویان به کمک برای خاص های نهاد ای و ها دانشگاه برخی شده، ذکر های بورسیه بر عالوه

 ند.ک می اهدا تحصیلی بورسیه خاص شرایط اساس بر ندارند، را خود زندگی های هزینه تامین توان یا و انگلستان در تحصیل های هزینه

 .باشند داشته را زیر شرایط باید باشند بورسیه دریافت شرایط واجد توانند می که افرادی

 
 
 


