
 مراحل ارزشیابی مدرک دکتری دندانپزشکی خارج از کشور

 

توجه به ضوابط  های معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت در کشور چین و پس از فارغ التحصیلی از یکی از دانشگاه

 ارزشیابی یعنی

  و پیش دانشگاهیطه داشتن دیپلم کامل متوس -

بیرستان مدرک و به دانش آموزان در سال چهارم د حذف شدهپیش دانشگاهی  مقطعدر سال های اخیر  نکته:)

 دیپلم اعطا می کنند(

ع دکترای ططول مدت دوره تحصیلی در مق %80) تطابق حداقل توجه به طول و محتوای برنامه ی تحصیلی  -

  دندانپزشکی در خارج از کشور با طول دوره در داخل کشور در هر دو دوره ی بالینی و علوم پایه(

 .(سال باشد 5سال است طول دوره ی خارج باید حداقل حدود  6طول دوره ی داخل وقتی برای مثال )

 محتوای دروس اختصاصی با محتوای آموزشی دوره داخل کشور %80تطابق حداقل  -

وزارت الزم به ذکر است که   ،وهشی بوده یا آموزشی و یا...(ژوضعیت یا پوزیشن متقاضی طی دوران تحصیل )پ -

بهداشت به کورس هایی که کامال پژوهشی هستند در مقاطع باالتر معادل پوزیشن پژوهشی داخل را می دهد 

منظور این دوره ها و این پوزیشن یک سری دوره ها ی خارج از کشور پوزیشن متقاضی ریسرچر است  برای مثال

 .گذرانده باشد نه پژوهشیحتما باید دوره های اموزشی را هاست برای ارزیابی رشته های بالینی متقاضی 

  :در وزارت بهداشت اقدام شودطبق دستورالعمل زیرنسبت به تشکیل پرونده 

 صورت به باید و است کاغذی و سنتی صورت به فرم کردن پر واقع در)  ( پر کردن فرم تقاضانامه ی ارزشیابی1

 .(شود انجام خانه وزارت خارج اموختگان دانش قسمت در حضوری

 ( تهیه ی مدارکی که باید به فرم تقاضانامه ی ارزشیابی پیوست شود: ) مدارک مورد نیاز(2

تصدیق و تایید مهر و امضای سفارت جمهوری اسالمی ایران در  اصل مدرک تحصیلی که در سامانه ی تاک به -

   چین رسیده باشد.



 فتوکپی از رو و پشت اصل مدارک تحصیلی -

ریز نمرات تحصیلی )اگر دانشگاه ریز نمرات را صادر نمی کند باید یک گواهی مبنی بر تاریخ شروع و کپی اصل  -

 چین در ایران اسالمی جمهوری سفارت امضای و مهر تایید و تصدیق به و پایان دوره ی تحصیلی ضمیمه شود( که

 باشد. رسیده تهران در خارجه امور وزارت تایید به سپس و

 دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی و یا هر مقطع قبلی(قبلی اخذ شده در ایران یا خارج )اصل و کپی مدرک  -

 که مقطع دو این نمرات ریز کپی و لیسانس فوق و لیسانس مدرک کپی ی برای دارندگان مدرک پی اچ دی ارایه

 است. الزامی، رسیده باشندید تای به

در صورت عدم ارایه پایان نامه در خارج از کشور دانش آموخته با نظر ) :یک نسخه از پایان نامه ی تحصیلی -

 .(می باشدهای داخل کشور  کمیسیون مربوطه ملزم به تدوین پایان نامه در یکی از دانشگاه

 خالصه از پایان نامه ی تحصیلی حداکثر در دو صفحه به زبان فارسی -

 فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کپی از کارت ملی -

 شده نویسی پشت عکس قطعه یک -

 دایم معافیت یا خدمت پایان کارت از فتوکپی -

و هرسال قیمت جدید و به روز اعالم قیمت بسته به هر سال متفاوت است  .فیش پرداخت هزینه ی ارزشیابی -

)نسیم( خزانه داری کل بانک مرکزی قابل پرداخت در  4001033101012781به شماره حساب پرداخت میشود.

 باید انجام شود.کله شعب بانک ملی )ارایه ی اصل و دو کپی از فیش(

 )طی سال های تحصیل( صفحات پاسپورتارایه اصل و فتوکپی   -

ول مقاله ی تحقیقاتی در ئمتقاضی اگر به عنوان نفر اول یا نویسنده مس) :بودن رزومه، ارایه ی آندر صورت دارا  -

باشد، با نظر کمیسیون مربوطه، مقاله می تواند جایگزین  ISIیا  Pub Medیکی از مجالت معتبر نمایه شده در 

 .(پایان نامه باشد

 زبان  انگلیسی غیر کشورهای برای مدارک کلیه رسمی ترجمه -



 

 نکته ی مهم:

 .تحویل مدارک فقط توسط خود شخص متقاضی و یا وکیل قانونی او با وکالت نامه ی معتبر قابل قبول است

 نظر از آموختگان دانش امور کل اداره کارشناسان توسط ابتدا ارزشیابی متقاضی آموختگان دانش تحصیلی مدارک

 کمیسیون به ارزش تعیین جهت تایید صورت در و بررسی تحصیل محل دانشگاه بودن معتبر صدور، صحت

 درآزمون شرکت شرایط واجد متقاضیان و گردد می ارجاع آموختگان دانش امور کل اداره دندانپزشکی ارزشیابی

 .گردند می شناخته جایابی یا و ملی

دوره بر عهده در خصوص افرادی که از مقطع کارشناسی وارد دوره ی دکترای دندانپزشکی می شوند، تطابق طول 

 ی کمیسیون مربوطه می باشد.

به  باشد. ساله   5باید  ع کارشناسیطمق طول دوره سال قابل ارزشیابی نمی باشند حداقل 6دوره های کمتر از 

 سال قابل ارزشیابی نمی باشند.  5نظر می رسد دوره های کمتر از 

 

 :آزمون ملی

  نظری ی مرحله

 دانشجویان قبولی نصاب حد کمترین با مطابق دوره هر در بخش این در قبولی . حدنصاب پایه علوم دروس 25% ( 1

ی دانشجویان دندانپزشکی داخل در پایان سال دوم تحصیلدر واقع  باشد. می قبل ی دوره دو در کشور داخل

و به کلیه ی واحدهایی که دانشجویان دندانپزشکی در آزمونی را می دهند به همین نام یعنی :آزمون علوم پایه 

درصد سواالت این  25در واقع منبع طی این دو سال اول تحصیلشان می گذرانند ، دروس علوم پایه می گویند. 

 زمون ازین واحدهای علوم پایه می باشند.آ

ن نمرات قبول شدگان میانگی %75. حد نصاب قبولی در این قسمت از آزمون کسب دروس اختصاصی  75%(  2

      در آزمون دستیاری همان دوره / سال می باشد.



 

 : نمره کل بخش نظری

مجموع نصاب قبولی در دو بخش اول و دوم )بااحتساب درصد مربوطه( به عنوان حد نصاب قبولی کل آزمون 

   مرحله ی نطری محاسبه خواهد شد.

 

 مرحله ی نظری دو نوبت در سال برگزار می شود:  

 همزمان با آزمون دستیاری دندانپزشکی-1

 پزشکی  سه ماه ی سوم همان سال بر اساس جدول زمان بندی اعالم شده توسط سازمان سنجش-2

  

  .نظری منطبق بر محتوای آزمون جامع علوم پایه داخل کشور می باشداول مرحله ی  سواالت بخش 

 دروس اختصاصی رشته ی دندانپزشکی عمومی است.و سواالت بخش دوم مرحله ی نظری برگرفته از کلیه ی 

 (.ی سایت سنجش پزشکی منتشر می شود"ها  منابع آزمون ")منابع به صورت جداگانه هر سال در قسمت

  

به  کتبی درخواست ی ارائه با اند، شده قبول و کرده شرکت پایه علوم جامع آزمون در این از پیش که داوطلبانی

 .نکنند شرکت آزمون ی پایه علوم بخش در و استفاده قبلی قبولی ی نتیجه از میتوانند آموزشی، خدمات مرکز

 

  عملی ی مرحله 

 ( مرحله ی پره کلینیک1

بصورت ساختارمند و بر اساس چک لیست استاندارد کمیته آزمون ملی سازمان سنجش پزشکی و با ذکر دقیق  -

 ارتودنتیکس و پروتزهای ثابت و متحرک برگزار می گردد.رشته ی ترمیمی، اندودنتیکس،  4ریکوارمنت در 



 دو نوبت این آزمون در هر سال تحصیلی برگزار می شود.-

 می باشد. 20از  12حدنصاب قبولی در این آزمون کسب حداقل نمره 

و یا باالتر  شوند از امتحانات کلینیکی  17موفق به کسب معدل  داوطلبانی که در این مرحله )پره کلینیک(تبصره: 

امتحان را پرداخت نخواهند  3خواهند شد. و هزینه ی این  معافبخش با تشخیص کمیته آزمون ملی  3حداکثر 

 کرد. و با نظر کمیته ی آزمون ملی امکان ورود به مرحله ی بعدی را در همان ترم تحصیلی خواهند داشت.

 

 ( مرحله ی کلینیک2

)شامل: دندانپزشکی ترمیمی، اندودنتیکس، پریودنتیکس،  رحله متقاضی در تمامی بخش های آموزشیدر این م -

پروتزهای دندانی، جراحی فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، ارتودنتیکس، بیماری های دهان و تشخیص و 

بخش به عهده داوطلب می ولیت تامین بیمار در هر ( به درمان بیماران پرداخته و مسئرادیولوژی دهان و دندان

 باشد.

 معرفی جهت این مرحله دو نوبت در سال تحصیلی می باشد.

 متقاضی موطف است پس از قبولی در مرحله پره کلینیک در آزمون این مرحله شرکت کند.

 براساس:است که  20از  12نمره حدنصاب قبولی در این آزمون 

 (کیفیت درمان انجام شده 1

            می باشد. وسط اساتید در حین و پایان این مرحله ت (مشاهده و مصاحبه 2

 

 ( مرحله ی درمان جامع بیماران )ارایه ی خدمات در فیلد(3

ماه در کلینیک های دندانپزشکی یا کلینیک های منتخب زیر مجموعه  6متقاضی در این مرحله حداقل به مدت  -

موزش دندانپزشکی و تخصصی( به منطور ارتقا مهارت دانشگاههای علوم پزشکی )منتخب دبیرخانه ی شورای آ



های ضروری وآشنایی با نطام سالمت کشور زیر نظر هیات علمی مشخص شده به فعالیت می پردازد و ارزیابی 

 متقاضی در این دوره طی دستورالعمل تنظیمی کمیته آزمون ملی انجام خواهد شد.

 کمیته تشخیص با شوند  باالتر یا و 17 معدل کسب به موفق( کلینیک) مرحله این در که داوطلبانی :تبصره

 شد. خواهند معاف ملیاز گذراندن بخشی از این مرحله )درمان جامع بیماران(  آزمون

دانش آموختگان رشته ی دندانپزشکی دانشگاههای خارج از کشور که دارای گواهی قبولی در امتحانات 

آمریکا یا کانادا  باشند از شرکت در امتحان ملی و کلیه ی  جامع معادل امتحانات فوق مانند بورد ملی

 .مراحل این آزمون معاف خواهند شد

در مرحله ی نظری آزمون و طرفیت اعالم شده از طرف دانشکده های منتخب از جمله نمرات مکتسبه داوطلب  -

     ن خواهد بود.مالک های کمیته ی آزمون جهت توزیع داوطلبین برای معرفی به مرحله ی عملی آزمو

پس از معرفی به دانشکده ی منتخب امکان تغییر محل آزمون وجود ندارد و عدم حضور به منزله ی انصراف  -

 خواهد بود.

در صورت عدم قبولی در آزمون ملی، در صورت درخواست ارزشیابی در مقطع لیسانس بر اساس ضوابط و شرایط  -

 کشور در مورد آنان عمل خواهد شد.انتقال همانند دانشجویان مردودی داخل 

 

 

 مرحله ی بعد از آزمون:

مون ، نتایج توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت طرح آزپس از طی موفقیت آمیز مراحل 

 مدارک متقاضی به مرکز خدمات آموزشی اعالم خواهد شد. و تایید نهایی در کمیسیون مربوطه و ارزشیابی



محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد اما در صورت عدم موفقیت داوطلب در  تبصره:

امتحانات  عملی مدرک وی قابل ارزشیابی یا معادل سازی نبوده و جهت این گونه افراد هیچگونه دوره ی تکمیلی 

 در نطر گرفته نخواهد شد.

 %25ماید جهت شرکت در نوبت های بعدی آزمون هربار اگر داوطلب در نوبت اول آزمون ها موفقیت حاصل نن -

  به هزینه ی شرکت در آزمون سال مورد نظر برای آن داوطلب افزوده خواهد شد.

 شروع تاریخ که آموختگانی دانش کلیه. شد برگزار 1397 تابستان دندانپزشکی جایابی آزمون دوره آخرین -

 جایابی آزمون در قبولی و شرکت به ملزم خود مدارک ارزشیابی جهت و بوده 2009 آگوست از آنان قبل تحصیل

 موفق) جایابی آزمون برگزاری دوره آخرین)  1397 تابستان تا چنانچه بودند، تکمیلی می های واحد گذراندن و

 بود خواهند ملی آزمون در قبولی و شرکت به ملزم خود ارزشیابی مدارک جهت نشدند مذکور آزمون در قبولی به

متبوع طبق آنچه که در باال به تفصیل  وزارت «آموزشی خدمات مرکز» در باید اینترنتی، نام ثبت از پیش داوطلبان

 دبیرخانه ی به آموزشی خدمات مرکز توسط که افرادی فقط. کنند تکمیل را آن یا داده پرونده تشکیل گفته شد،

 آزمون در شرکت به مجاز و نام ثبت شرایط واجد باشند، شده معرفی تخصصی و دندانپزشکی آموزش شورای

 هستند. 

 

 درمکتسبه در این آزمون  نمره اساس بردانشجویان  برگزار می شد، این از پیش که جایابی امتحاندرنکته: 

 راه تنها بنابراین و شودنمی برگزار دیگر آزمون این. گذراندندمی تکمیلی هایدوره و شدندمی توزیع هادانشکده

 المللبین پردیس در هم آزمون این که بود خواهد ملی آزمون در شرکت کشور، از خارج آموختگاندانش ارزشیابی

 شودمی برگزار دی و مرداد یعنی نوبت، دو در سال هر ملی آزمون. است شده متمرکز تهران پزشکی علوم دانشگاه

 دوره که هستند آزمون این در شرکت صالحیت دارای کسانی و کنندمی شرکت آن در نفر 700 تا مجموعاً و

منظور از دکترا اینجا همان دوره ی عمومی دندنپزشکی است که ) .اندکرده تمام کشور از خارج را خود دکترای

 (فرد در خارج گرفته که در چین معادل همان دوره ی کارشناسی دندانپزشکی است.



 .شد خواهد اعالم پزشکی آموزش سنجش مرکز اینترنتی سایت در شدگان قبول اسامی

 

 آزمون عملی مرحله ی در شرکت جهت آزمون، نظری مرحله ی در شدگان قبولنظری  ی مرحله آزمون از سپ

 از یکی که شامل بخش های کلینیک، پره کلینیک و درمان جامع )ارایه ی خدمات در فیلد( می باشد( به)

 و ها آن مدارک تایید صورت درشد. در نهایت  خواهند معرفی بهشتی شهید یا تهران علوم پزشکی دانشگاههای

 .کنندمی پیدا را کشور در کار مجوز ملی نظری و عملی آزمون این در موفقیت

 

 دندانپزشکی تخصصی مختلف هایرشته آموختگاندانش تحصیلی مدارک ارزشیابیومراحل ضوابط

دوره های تخصصی بالینی دندانپزشکی دانشگاههای خارج از مراحل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان 

      کشور

سی مدارک در کمیسیون ارزشیابی مدارک تخصصی از نظر معیارهای ذکر شده در باال و تایید آنها پس از برر

 مراحل ارزشیابی بدین گونه اند:

 تخصصی ی دوره تحصیل محل دانشگاه بودن ( معتبر1

 

 وی پوزیشن) تخصصی دوره طی در متقاضی سمت و آموزشی های برنامه محتوای و تحصیلی رشته دوره طول( 2

 (2 باشد کلینیکال باید حتما

        است گردیده مدرک اخذ به منجر ک شده گذرانده امتحانات نوع و تخصصی مدرک اخذ نحوه و مشخصات (3

 ارزشیابی علمی، عملی و بالینی در سه مرکز (4

 ارزشیابی امتحان در ( قبولی5

 ایج این آزمون به شرح زیر می باشدشرکت و قبولی در آزمون بورد تخصص که مدرک اعطایی بر اساس نت (6

 70الف(  اعطای دانشنامه تخصصی در صورت کسب نمره 



 69تا  60ب( اعطای گواهینامه تخصصی در صورت کسب نمره ی 

کشور در داخل وره ی تکمیلی در دانشگاههای برای دانش آموختگان دوره ی تخصصی خارج از کشور هیچگونه د

دندانپزشک عمومی  بورد تخصصی می توانند فقط بعنوان نظر گرفته نمی شود و در صورت عدم قبولی  در آزمون

 .فعالیت نمیایندو هیچگونه گواهی یا مدرک تخصصی به آنها اعطا نمی شود.

 

 :دندانپزشکی تخصص دوره به ورود شرایط

 و ارزشیابی انجام به منوط دندانپزشکی تخصصی های رشته آموختگان دانش تحصیلی مدارک ارزشیابی و بررسی

 دکترای مقطع در تحصیل از فراغت گواهی ارائه نتیجه در و متقاضی عمومی دندانپزشکی دکترای دوره مقطع تایید

 مقطع در دندانپزشکی رشته آموختگان دانش پرونده تشکیل جهت نیاز مورد مدارک. باشد می عمومی دندانپزشکی

 آموزش و درمان و بهداشت وزارت تایید مورد معتبر دانشگاههای از یکی از آنان مدارک که کشور از خارج تخصصی

 .باشد گردیده صادر پزشکی

 

 :مورد نیاز جهت ارزشیابی مدرک تخصصی مدارک

 امضاء و مهر) تایید و تصدیق به شخص به  آن تعلق و صدور صحت که خارجی تحصیلی مدرک آخرین اصل -

    )اپلود مدارک در سامانه ی تاک و تایید از طریق سامانه ی تاک(.باشد رسیده مربوطه کشور در( ا.ا.ج نمایندگی

 تخصصی تحصیلی مدرک آخرین اصل روی و پشت از فتوکپی -

 تایید به که نمایند می صادر نمره ریز دانشگاه طرف از که کشورهایی برای تحصیلی ریزنمراتو کپی  اصل -

 .باشد رسیده مربوطه کشور در( ا.ا.ج) نمایندگی

 

 به و باشد شده صادر تحصیل محل دانشگاه طرف از که آموزشی برنامه ذکر با دوره طول فتوکپی و گواهی اصل -

 .باشد رسیده مربوطه کشور در( ا. ا.  ج) نمایندگی تایید



 مراکز از که مربوطه کشور در تحصیل حین در پست یا عنوان داشتن صورت در آن فتوکپی و گواهی اصل ارائه -

 .باشد رسیده مربوطه کشور در( ا.ا.ج) نمایندگی تایید به و صادر پزشکی نظام سازمان یا دانشگاه آموزشی معتبر

 .آن فتوکپی و برگ دو در حداکثر آن از ای خالصه و( تز) تحصیلی نامه پایان اصل -

( ا.ا.ج) نمایندگی تایید به که تحصیل محل دانشگاه از صادر تخصصی دوره به ورود شرط و گواهی فتوکپی و اصل -

 .باشد رسیده مربوطه درکشور

 .تحصیل محل دانشکاه کاتالوگ -

 دارا صورت در) آقایان مورد در دائم معافیت یا وظیفه خدمت پایان کارت و شناسنامه صفحات تمام فتوکپی -

 (بودن

 خارج یا ایران در( دندانپزشکی دکتری) قبلی مدرک فتوکپی و اصل -

 صادره آنان قبلی مدرک صورتیکه در تخصص مقطع دندانپزشکی رشته کشور از خارج آموختگان دانش: تبصره

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت قانونی ضوابط اساس بر کشور از خارج در معتبر دانشگاههای از یکی از

 از پس که باشند می عمومی مقطع در دندانپزشکی رشته ارزشیابی برای نیاز مورد مدارک کلیه ارائه به ملزم باشد

 .باشد می پذیر امکان تخصصی مدرک بررسی مربوطه های کمیسیون نظر برابر عمومی مقطع ارزشیابی

 مربوطه کشور در ایران اسالمی جمهوری نمایندگی( امضاء و مهر) تایید از پس خارجی تحصیلی مدارک کلیهنکته:

 و تاک ی سامانه در مدارک اپلود)  .باشد رسیده نیز ایران خارجه امور وزارت( امضاء و مهر) تایید به بایست می

 تاک ی سامانه طریق از تایید

 

 :دوره های زیر قابل ارزشیابی نمی باشند

 دوره هایی که صرفا ریسرچ می باشند. -



دوره هایی ست در دندانپزشکی  از دیپلما منظور)  مدرک دیپلما میشوند. دوره هایی که نهایتا منتهی به اخذ -

در خارج از کشور که طی گذراندن ان به داوطلب مدرک دیپلمای آن دوره را اعطا می کنند. برای مثال مدرک 

 (دوره ی دندانپزشکی ترمی یا و... دیپلمای

 سایر دوره های یکساله -

 

در صورتیکه کمیسیون مربوطه محتوای دوره ی یک ساله را تایید کند می تواند جایگزین تمام یا بخشی  تبصره:

 از کورس های مقطع پی اچ دی شود.

 

 

 مراجع:

1) /http://dandaneh.ir 

2) http://behdasht.gov.ir 

 

http://dandaneh.ir/
http://behdasht.gov.ir/


               

 معیارَای ارسضیابی مذارک تحصیلی داوص آمًختگان

 رضتٍ داريساسی  

 َای خارج اس کطًر در مقاطع مختلف  در داوطگاٌ

زیي ٍ تَخِ ثِ پس اظ فبضؽ التحػیلی اظ یىی اظ زاًطگبُ ّبی هؼتجط ٍ هَضز تبییس ٍظاضت ثْساضت زض وطَض  

 ضَاثظ اضظضیبثی یؼٌی

  زاضتي زیپلن وبهل هتَسغِ ٍ پیص زاًطگبّی -

 % هحتَای زضٍس اذتػبغی ثب هحتَای آهَظضی زٍضُ زاذل وطَض80تغبثك حسالل  -

وِ ٍظاضت ثْساضت ثِ زطا  ٍضؼیت یب پَظیطي هتمبضی عی زٍضاى تحػیل )پژٍّطی ثَزُ یب آهَظضی ٍ یب...  -

هال پژٍّطی ّستٌس زض همبعغ ثبالتط هؼبزل پَظیطي پژٍّطی زاذل ضا هی زّس ثطای هثبل وَضس ّبیی وِ وب

یه سطی زٍضُ ّب ی ذبضج اظ وطَض پَظیطي هتمبضی ضیسطزط است هٌظَض ایي زٍضُ ّب ٍ ایي پَظیطي ّبست 

 (.ثطای اضظیبثی ضضتِ ّبی ثبلیٌی هتمبضی حتوب ثبیس زٍضُ ّبی اهَظضی ضا گصضاًسُ ثبضس ًِ پژٍّطی

لجَلی زض آظهَى اضظضیبثی ٍ یب اضتمب ) آظهَى اضتمبء زاًص آهَذتگبى ضضتِ ی زاضٍسبظی زض همبعغ وبضضٌبسی  -

ٍوبضضٌبسی اضضس ذبضج اظ وطَض عجك هػَثِ ی پٌدبُ ٍ یىویي خلسِ ی ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیــعی ػلَم 

 پعضىی هَضخ

هیالزی زض ذبضج اظ وطَض ضطٍع  2014ثتسای سبل ،غطفبً خْــت زاًص آهَذتگبًی است وِ لجل اظ ا 25/3/93

ثِ تحػیل ًوَزُ ٍ هسضن وبضضٌبسی یب وبضضٌبسی اضضس آًْب هَضز اضظضیبثی ٍ تأییس ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ 

آهَظش پعضىی لطاض گطفتِ است، هبثمی هَظف ثِ لجَلی زض اهتحبى اضظضیبثی ّستٌس. زض ٍالغ ایي زٍ اهتحبى اظ 

 فبٍت آًسٌبًی ثبیىسیگط ًساضًس(.ًظط هٌبثغ ٍ ولی ت

ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی )تْطاى، « هطوع ذسهبت آهَظضی»ثبیس ًسجت ثِ تطىیل پطًٍسُ زض 

، عجمِ ی زٍم،هطوع A ، ثلَاض ایَاًه، ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی، ثلَن5ضْطن لسس )غطة(، فبظ 

ی وِ تَسظ هطوع ذسهبت آهَظضی هؼطفی ضسُ ثبضٌس، ٍاخس ضطایظ ذسهبت آهَظضی( السام ًوبیٌس ٍ فمظ افطاز

 ًبم ًَیسی ایٌتطًتی ٍ ضطوت زض آظهَى اضظضیبثی ّستٌس.

 



رضتٍ داريساسی خارج اس کطًر،در مزکش  مذارک مًرد ویاس بزای تطكیل پزيوذٌ بزای داوص آمًختگان

 خذمات آمًسضی:

حل تحػیل، ضبهل هسضن ًْبیی ٍ ضیع ًوطات ولیِ ی اغل ٍ وپی هساضن تحػیلی زضیبفتی اظ زاًطگبُ ه- 1

 همبعغ تحػیلی وِ غحت غسٍض ٍ تؼلك آى، ثِ تػسیك ٍ تأییس زض سبهبًِ تبن ضسیسُ ثبضس.

اغل ٍ وپی ولیِ ی سَاثك تحػیلی لجلی زض ایطاى )هسضن پیص ًیبظ ثط اسبس هسضن اذص ضسُ زض ذبضج اظ - 2

 فَق لیسبًس، لیسبًس، زیپلن، پیص زاًطگبّی ٍ...( وطَض، اػن اظ زوتطی،

 اغل ٍ وپی وبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفیت-اغل ٍ وپی وبضت هلی -اغل ٍ وپی ضٌبسٌبهِ - 3

 اغل ٍ وپی گصضًبهِ ّبی خسیس ٍ ظهبى تحػیل- 4

  ػىس سِ زض زْبض -5

پبیبى ًبهِ ی تحػیلی ثِ ّوطاُ  :زض غَضتی وِ هسضن زضیبفتی، فَق لیسبًس ٍ ثبالتط ثبضس، اضائِ ی 1وكتٍ ی 

،همبالت هٌتططُ ٍ ولیِ ی CVهحل تحػیل، ذالغِ ای اظ ضسبلِ ثِ ظثبى فبضسی،  تأییسیِ ٍ هْط زاًطگبُ

 .فؼبلیتْبی پژٍّطی العاهی است

  .: اضائِ ی تطخوِ ی ضسوی ولیِ ی هساضن، زٌبًسِ ثِ ظثبًی غیط اظ اًگلیسی ثبضٌس، العاهی است 2وكتٍ ی 

 :ضزايط ضزکت در آسمًن ارتقا 

 ثطذَضزاضی اظ سالهت وبهل تي ٍ ضٍاى ثط اسبس ضَاثظ ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی ػلَم پعضىی  -

هدبظ ثَزى ثِ تحػیل اظ ًظط لَاًیي ٍ همطضات خبضی وطَض ٍ زاضتي ضطایظ ػوَهی ٍضٍز ثِ آهَظش ػبلی، ثطاثط  -

 هػَثبت ضَضای ػبلی اًمالة فطٌّگی

سضن وبضضٌبسی یب وبضضٌبسی اضضس زاضٍسبظی ذبضج اظوطَض وِ هَضز اضظضیبثی ٍ تأییس ٍظاضت زاضتي ه   -

 .ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی لطاض گطفتِ ثبضس

ثِ فبضؽ التحػیالى همبعغ وبضضٌبسی ٍ وبضضٌبسی اضضس زاضٍسبظی ذبضج اظ وطَض وِ لجل اظ اثتسای سبل  -

تحػیل ًوَزّبًس، اخبظُ زازُ هی ضَز پس اظ لجَلی زض آظهَى ٍضٍزی  هیالزی زض ذبضج اظ وطَض ضطٍع ثِ 2014

 زض زٍضُ زوتطی ػوَهی زاضٍسبظی ثب پطزاذت

 ضْطیِ زض یىی اظ زاًطگبّْبی ػلَم پعضىی ازاهِ ی تحػیل زٌّس.



 : مزحلٍ ی وام وًيسی در آسمًن ارسضیابی ي ارتقا

ل پطًٍسُ،  زاًص آهَذتگبى ثبیس آهبزگی ذَز ضا زض غَضت تىویل ثَزى ولیِ ی هساضن هَضز ًیبظ ٍ تطىی-  

وبضضٌبس اضظضیبثی )زض هطوع ذسهبت آهَظضی( اػالم ًوبیٌس تب ًبم آًْب زض لیست هطوع  خْت ضطوت زض آظهَى ثِ

 .ذسهبت آهَظضی ثجت گطزز

  زض ًْبیت، زاًص آهَذتگبى هَظفٌس زض ظهبى تؼییي ضسُ، ًسجت ثِ ًبم ًَیسی ایٌتطًتی زض سبیت    

www.sanjeshp.irوٌٌس السام. 

زض غَضت تىویل ًطسى هساضن ٍ اتوبم هْلت ثجت ًبم، ایي هطوع ّیر گًَِ هسئَلیتی زض لجبل ػسم  وكتٍ:

)آظهَى . زض آظهَى ضا ًرَاّس زاضت ٍ آًبى هَظفٌس زض آظهَى ثؼسی ضطوت وٌٌس اهىبى ضطوت زاًص آهَذتگبى

 زض پبییع ثطگعاض هی ضَز(زٍ ثبض زض سبل یه ثبض زضتبثستبى ٍ ثبض زیگط 

 : مذارک مًرد ویاسجُت ثبت وام ايىتزوتی آسمًن ارسضیابی ي ارتقا

 ی یه لغؼِ ػىس وِ زض سبل خبضی گطفتِ ضسُ ثبضس تػَیط اسىي ضسُ- 1

 ی غفحِ ی اٍل ضٌبسٌبهِ تػَیط اسىي ضسُ- 2

 تػَیط اسىي ضسُ ی وبضت هلی- 3

ضٌبسی اضضس زاضٍسبظی ذبضج اظ وطَض وِ هَضز اضظضیبثی ٍ تػَیط اسىي ضسُ ی هسضن وبضضٌبسی یب وبض- 4

تأییس ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍآهَظش پعضىی لطاض گطفتِ ثبضس )یب گَاّی اضظضیبثی هسضن تحػیلی وِ تَسظ 

 هطوع ذسهبت آهَظضی ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی غبزض ضسُ است(.

  . ویلَ ثبیت تْیِ ضَز 300تب  100حسٍز  ٍ حدن jpg ّط یه اظ تػبٍیط ثبال ثبیس ثب فطهت

 : ريش ثبت وام

زاٍعلجبى ثبیس ّط یه اظ هساضن ثبال ضا اسىي ًوَزُ ٍ ٌّگبم ثجت ًبم اظ عطیك پیًَس هطثَعِ زضسبیت هطوع 

« آغبظ ثجت ًبم»اضسبل وٌٌس. پس اظ اضسبل هساضن، زووِ ی  www.sanjeshp.ir  سٌدص آهَظش پعضىی

 بضفؼبل هی ضَز ٍ ثب فط

زازى آى، فطم ثجت ًبم زض اذتیبض زاٍعلت لطاض هیگیطز. زاٍعلجبى ثبیس فطم ضا وبهل ًوَزُ ٍ ثب ولیه ضٍی زووِ ی 

 .  ثجت ًْبیی، وس ضّگیطی ضا زضیبفت وٌٌس



تَخِ: زض ًگْساضی اظ وس ضّگیطی وَضب ثبضیس ٍ آى ضا زض اذتیبض زیگطاى لطاض ًسّیس. زاضتي ایي وس ثطای اًدبم 

سی ضطٍضی است . الظم ثِ شوط است وِ ّعیٌِ ی ضطوت زض آظهَى اضتمب ٍ اضظضیبثی زاًص آهَذتگبى هطاحل ثؼ

 وبضضٌبسی ٍ وبضضٌبسی اضضس ضضتِ ی زاضٍسبظی 

عجك لیوت اػالم ضسُ زض ّوبى سبل ثِ عَض ایٌتطًتی ٍ ثب استفبزُ اظ وبضتْبی ثبًىی ػضَ ضتبة پطزاذت هیطَز. 

 وبضت ضطٍضی است . ثطای ایي وبض، زاضتي ضهع زٍم

 

 :مىابع آسمًن ارسضیابی ي ارتقا

ی زاضٍسبظی زض همبعغ وبضضٌبسی ٍ وبضضٌبسی اضضس ذبضج اظ وطَض  هٌبثغ ایي زٍ آظهَى زاًص آهَذتگبى ضضتِ

هٌبثغ »، پیًَس «هٌبثغ آظهًَْب»، پیًَس  www.sanjeshp.irپعضىی سٌدص آهَظش  زض سبیت هطوعّطسبلِ 

 .لبثل زستطسی است« یآظهَى اضتمبی زاضٍسبظ

 : ضزايط قبًلی ي ادامٍ تحصیل افزاد مطمًل آسمًن ارتقا

 ی ول آظهَى % ًوط60ُوست حس ًػبة - 1

 پطزاذت ضْطیِ هغبثك تؼطفِ ٍ همطضات زاًطگبُ هحل تحػیل- 2

اًتربة ٍاحس، حساوثط تب زٍ تطم تحػیلی ضسگبى آظهَى ٍضٍزی هَظفٌس ثطای پصیطش ٍ ًبم ًَیسی ٍ  پصیطفتِ– 3

ی ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی هطاخؼِ  ػلَم پعضىی تبثؼِ ثؼس اظ لجَلی ثِ یىی اظ زاًطگبّْبی

 .ًوبیٌس

ی  ی زوتطی ػوَهی زاضٍسبظی، هغبثك ثب ثطًبهِ تؼساز ٍاحسّبی زضسی الظم خْت فطاغت اظ تحػیل زض زٍضُ- 4

ی ضَضای آهَظش زاضٍسبظی ٍ ترػػی است وِ ثِ تػَیت ضَضای ػبلی  زثیطذبًِ آهَظضی تسٍیي ضسُ تَسظ

زاًطدَ زضٍس اػالم ضسُ ضا زض همغغ لجلی  ثطًبهِ ضیعی ػلَم پعضىی ًیع ضسیسُ است. زض غَضتی وِ

تحػیل )ثب  )وبضضٌبسی یب وبضضٌبسی اضضس زاضٍسبظی( گصضاًسُ ثبضس، اهىبى تغجیك آًْب تَسظ زاًطگبُ هحل

 . هفبز فػل یبظزّن آییٌٌبهْی آهَظضی زٍضّی زوتطی ػوَهی زاضٍسبظی( ٍخَز زاضز ضػبیت

ی پصیطفتِ ضسگبى هطوَل لَاًیي ٍ همطضات آهَظضی حبون زض زاًطگبّْبی ػلَم  پس اظ ًبم ًَیسی، ولیِ- 5

 .پعضىی وطَض ذَاٌّس ثَز



زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ثِ ٍاحسّبی ی اضظضیبثی ثب هؼطفی ٍظاضت ثْساضت،  زٌبًسِ زاًطدَ زض هطحلِ تبصزٌ :

  ی زضسی ضا ثِ هٌظَض اضظضیبثی هسضن وبضضٌبسی یب وبضضٌبسی اضضس ثب ًوطُ آهَظضی تبثؼِ، تؼسازی اظ ٍاحسّبی

ی  زضس هطثَعِ ًساضز. زض ّط غَضت ًوطُ حسالل لبثل لجَل زاًطگبُ هطثَعِ گصضاًسُ ثبضس، ًیبظی ثِ اذص هدسز

 .سثبض 12لجَلی ًجبیس ووتط اظ 

تَخِ: زضستی هسضن تحػیلی ٍ غالحیت زاٍعلت ثطای ضطوت زض آظهَى، اظ هطوع ذسهبت آهَظضی استؼالم 

 .ذَاّس ضس

 :ی پس اس ضزکت در آسمًن ارسضیابی مزحلٍ

ّبیی وِ زض ٌّگبم ضطٍع ثِ تحػیل، زض لیست زاًطگبّْبی هَضز تبئیس ٍظاضت  زاًص آهَذتگبىِ زاًطگبُ

 :ساً ثْساضت ثَزُ

%ًوطُ ی ول ٍ ثبالتط زض آظهَى اضظضیبثی ضضتِ ی زاضٍسبظی، هلعم ثِ گصضاًسى ٍاحسّبی 60الف( زض غَضت احطاظ 

 .وبضآهَظی زض زاضٍذبًِ ّبی زاًطگبّی ّستٌس

ٍاحس تىویلی، یب ضطوت هدسز زض  26%ًوطُ ی ول، هلعم ثِ گصضاًسى حسالل  60%تب  50ة( زض غَضت احطاظ 

 .یبفت هؼطفی ًبهِ خْت ضطٍع زٍضُ ی تىویلی( ّستٌسآظهَى )هططٍط ثِ ػسم زض

 .% ًوطُ ی ول، هلعم ثِ ضطوت هدسز زض آظهَى ّستٌس 50زض غَضت احطاظ ووتط اظ   -

تؼساز زلیك ٍاحسّبی تىویلی هطثَط ثِ ثٌسّبی الف ٍ ة تَسظ هطوع ذسهبت آهَظضی ٍظاضت ثْساضت، وكتٍ :

 .ثَعِ تؼییي ٍ اػالم هیطًَسزضهبى ٍ آهَظش پعضىی، ثط اسبس هػَثِ ّبی هط

هؼطفیٌبهِ ثطای عی زٍضُ ی تىویلی، فمظ پس اظ تأییس ًوطات زض وویسیَى اضظضیبثی ضضتِ ی زاضٍسبظی وكتٍ: 

غبزض ذَاّس ضسٍ زض ٍالغ هیعاى زٍضُ تىویلی پس اظ لجَلی زض آظهَى اضظضیبثی، ثط اسبس هػَثبت هطثَعِ 

 تَسظ هطوع ذسهبت آهَظضی اػالم هیطَز .

 :داوص آمًختگان داوطگاَُايی کٍ در لیست داوطگاَُای مًرد تائیذ يسارت بُذاضت ویستىذ.

زاًص آهَذتگبىِ زاًطگبّْبیی وِ زض لیست هَضز تأییس ٍظاضت هتجَع ًیستٌس )ثِ ضطط آى وِ تبضید ضطٍع ثِ 

 تحػیل آًبى



ضیبثی ضضتِ ی زاضٍسبظی، ثبضس(، ثب تَخِ ثِ ًوطُ ی وست ضسُ زض وویسیَى اضظ 2009پیص اظ آگَست سبل 

 زض ذػَظ آًبى تػوین گیطی ذَاّس ضس. زض غیط ایٌػَضت هسضن آى ّب اضظضیبثی ًوی ضَز.

هؼطفی ًبهِ ثطای عی زٍضُ ی تىویلی، فمظ پس اظ تأییس ًوطات زض وویسیَى اضظضیبثی ضضتِ ی  وكتٍ:

 زاضٍسبظی غبزض ذَاّس ضس.  

زاضٍسبظی ذبضج اظ وطَض هططٍط ثِ تغبثك عَل زٍضُ ٍ تغبثك  phdفبضؽ التحػیالى همغغ زوتطای ترػػی یب 

ثب ضضتِ ّبی هػَة زاذل وطَض زض زاًطگبّْبی هَضز تبییس ٍظاضت هتجَع ثب ًظط اغضبی وویسیَى زاضٍسبظی ثِ 

( اضظضیبثی هی گطزًس ٍ ثطای اذص پطٍاًِ ی زاضٍذبًِ ٍ زضیبفت هسضن زوتطای (phdػٌَاى زوتطای ترػػی 

ظی زاذل وطَض حتوب هَظف ثِ لجَلی زض آظهَى اضظضیبثی ٍ یب اضتمبی زاضٍسبظی ّستٌس ٍ پس اظ ػوَهی زاضٍسب

 آى گصضاًسى زٍضُ ّبی تىویلی  هطثَعِ )وِ تَسظ وویسیَى اضظضیبثی هطرع هی ضًَس( ، ّستٌس.

ُ ثَزى زٍض  clinical pharmacyزض غَضت  M.Pharmسبلِ ی  ذبضج اظ وطَض 5فبضؽ التحػیالى ضضتِ ی 

 ضبى زض ایطاى ثِ ػٌَاى هستط یب وبضضٌبسی اضضس زاضٍسبظی اضظضیبثی هی ضًَس.

 

 مزاجع:

1) http://behdasht.gov.ir 
2) http://sanheshp.ir 
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 رضتٍ ی دوذاوپشضكی
تَغیِ ًبهِ  هسضن ظثبى وام داوطگاٌ 

 زثیطستبى

هحسٍزُ 

 سٌی

ضْط هحل 

 تحػیل

 ضْطیِ

RMB 
 ّعیٌِ هبّبًِ

RMB 

گَاّی 

 توىي هبلی

پصیطشهْلت  تَضیحبت  

Shanghai Jiao 

tong University 
HSK5 یب ثبالتط  

  5.5ٍ ایلتس ثبحسالل ًوطُ 

 80ٍ یب تبفل ثب حسالل ًوطُ 

  HSKزض غَضت ًساضتي  ًیبظ ًساضز 2000-1000 24000 ضبًگْبی - ًیبظ زاضز

یه سبل ظثبى زیٌی ٍ 

   HSKسپس اضایِ ی 

 

Nanjing 

University 
HSK3 ،  وِ ثِ تبظگی اذص

 یب  HSK4ضسُ ثبضس یب 

 ًوطُ ثبحسالل ایلتسیب  ٍ ثبالتط

 70 حسالل ثب تبفل یب ٍ 5.5

18 ًیبظ ًساضز  یب ٍ سبلِ

 ثعضگتط

ًساضز ًیبظ 1500-1000 40000 ًبًدیٌگ   

 
 اظ اپالی ظهبى

 تب هبضذ اثتسای

هی اذط  

Wuhan 

university 
،  یب ثبالتط ٍ HSK4حسالل 

یب یه هسضن ظثبى اًگلیسی 

 هؼتجط

سبلِ ٍ یب  18 ًیبظ ًساضز

 ثعضگتط

  HSK ًساضتي غَضت زض ًیبظ زاضز 1500-1000 30000 ٍٍّبى

 ٍ زیٌی ظثبى سبل یه

   HSK ی اضایِ سپس

Jun 20, 2019 

Nankai 

University 
ساضزً ًیبظ ثبالتط یب   ،HSK4 حسالل سبلِ ٍ  18 

 ثعضگتط

هسضن  ًساضتيزض غَضت  ًیبظ ًساضز 1500-1000 35000 تیبًدیي

زٍضُ زض  ضطوت ،ظثبى زیٌی

زٌس هبِّ ظثبى زیٌی  ّبی

 ٍ سپس هسضن.

June 15, each 

year 

Sun-Yat 

University 
 May5,2019  ًیبظ ًساضز 1500-1000 45000 گَاًدَ 45-18 ًیبظ ًساضز ثبالتط یب   ،HSK4 حسالل

Xi’an 

University 
هسضن ظثبى اًگلیسی هؼتجط 

 هثل ایلتس یب تبفل

سبل 25ظیط  ًیبظ ًساضز  June 30,2019  ًیبظ ًساضز 1500-1000 50000 ضیبى 

Tongji 

University 
HSK4  ثب ًوطُ ی حساللی

200 

ػالٍُ ثط گَاّی توىي هبلی،  ًیبظ زاضز 2000-1000 28700 ضبًگْبی 35-18 ًیبظ ًساضز

 18ثطای هتمبضیبى ظیط 

 سبل  ضوبًتٌبهِ ی ضسوی 

Guardian   ًیبظ است  * 

May 31, 2019 

Nanjing 

Medical 

University 

      ًبًدیٌگ   

Central South 

University 
 May 30,2019  ًیبظ ًساضز 1500-1000 22000  زبًگطب 35-18 ًیبظ ًساضز HSKهسضن 

Sichuan 

University 
ًیبظهٌس  یوَضس اًگلیس

 ایلتس یب تبفلهسضن 

ًساضز ًیبظ ًساضز ًیبظ 1500-1000 36000 زٌگسٍ 35-18     

Sichuan 

University 
ًیبظهٌس  زیٌی وَضس

HSK6 یب ثبالتط 

 35 ظیط ًیبظ ًساضز

 سبل

 June 30, 2019  ًیبظ ًساضز 1500-1000 36000 زٌگسٍ

Zhengzhou 

University 
 : اًگلیسی وَضس

 یب تبفل  6ایلتس ثب حسالل  

 iBT   یب تبفل  82ثب حسالل

pBT  553ثب حسالل 

 18 ظیط هتمبضیبى ثطای ًیبظ ًساضز 1500-1000 35000 خٌگدَ 30-18 ًیبظ زاضز

 ی ضوبًتٌبهِ  سبل

 ًیبظ  Guardian ضسوی

 *  است

June30, 2019 

Zhengzhou 

University 
یب   HSK3: زیٌی زٍضُ 

 ثبالتط

   ًیبظ ًساضز 1500-1000 27000 خٌگدَ 30-18 ًیبظ ًساضز

Soochow 

University 
سبلِ ٍ  18 ًساضز ًیبظ ثبالتط یب   ،HSK4 حسالل

 ثعضگتط

 June30, 2019  ًساضز ًیبظ 1500-1000 28000 سَخَ

Jinan University    َگَاًد      

China Medical 

University 
 هسضن ًساضتي غَضت زض ًساضز ًیبظ 1500-1000 32000 ضٌیبًگ 35-17 ًساضز ًیبظ ثبالتط یب   ،HSK4 حسالل

 ضطوت زضزٍضُ زیٌی ظثبى

 ٍ زیٌی ظثبى یه سبلِ

  هسضناضائِ  سپس

Jul 31, 2019 

 http://school.cucas.edu.cn/uploads/school/2014/0423/F104404918950783.pdf  ًوًَِ ی فطم ضضبیت ًبهِ * لیٌه  

 

 

http://school.cucas.edu.cn/uploads/school/2014/0423/F104404918950783.pdf


 http://www.cucas.edu.cn  زجع:م

 

 

 رضتٍ ی داريساسی

 مًرد ویاس مذرک سبان وام داوطگاٌ 
محذيدٌ ی 

 سىی

تًصیٍ وامٍ 

 دبیزستان

ضُز محل 

 تحصیل
 ضُزيٍ
RMB 

ٍَشيىٍ ماَاو  

RMB 

گًاَی 

 تمكه مالی
 مُلت پذيزش تًضیحات

Tsinghua 
University, School 

of pharmaceutical 

science 

HSK4،  

 اًگلیسی ظثبى هسضن یب 

  تبفل یب ایلتس هبًٌس هؼتجط

 ٍ سبلِ 18

 ثبالتط
 

 
 
 

 ثطای   Guardian ضسوی ی ضوبًتٌبهِ ًساضز ًیبظ 1500-1000 30000 پىي

 سبل 18 ظیط هتمبضیبى
 

Jan3, 2019 

Fudan University - - ضسوی ی ضوبًتٌبهِ ًیبظ زاضز 2000-1000 42000 ضبًگْبی ًیبظ ًساضز Guardian   ثطای 

 سبل 18 ظیط هتمبضیبى
http://school.cucas.edu.cn/uploa

ds/school/2014/0423/F10440491

8950783.pdf 

May23, 
2019 

Shanghai Jiao- 

Tong University 
HSK5، 180 حسالل ثب  

 یب ٍ 5.5 حسالل ثب ایلتس یب

 80 حسالل ثب تبفل

 ٍ سبلِ 18

 ثبالتط

زض غَضت ػسم اضایِ ی هسضن ظثبى اًگلیسی  ًیبظ ًساضز 2000-1000 24800 ضبًگْبی ًیبظ زاضز

زیٌی ٍ یب اًگلیسی ضطط پصیطش لجَلی زض 

 آظهَى هبُ آٍضیل است.

 

Wuhan University حسالل HSK4،  سبلِ 18 ثبالتط یب ٍ 

 ثبالتط

زض غَضت زاضا ثَزى اضایِ ی هسضن اظ سَاثك  زاضزًیبظ  1500-1000 30000 ٍٍّبى ًیبظ ًساضز

گصضاًسُ ضسُ زض وبلح ّب ٍ یب هَسسبت 

 زیٌی 

 

Nankai University حسالل HSK4،  سبلِ ٍ  18 ثبالتط یب

 یب ثعضگتط 

 زیٌی ظثبى هسضن اضایِ ػسم غَضت زض ًساضز ًیبظ 1500-1000 35000 تیبًدیي ًیبظ ًساضز

زیٌی ٍ  ،ضطوت زض زٍضُ ّبی وَتبُ هست

 سپس اضایِ هسضن ظثبى

June 15thof 

each 

Sun Yat-sen 

University 
   ًیبظ ًساضز 1500-1000 33000 گَاًدَ ًیبظ ًساضز 30تب  HSK3 18حسالل 

Tianjin University ایلتس اًگلیسی ظثبى هسضن 

 ثب  iBT تبفل یب ٍ 6 ثبحسالل

 80 حسالل

 35حساوثط 

 سبل 

 ,June30    20000 تیبًدیي ًیبظ ًساضز
2019 

Huazhong 

University of 
Science and 

Technology 

 ًیبظ زاضز 

)ّطگًَِ هسضن ظثبى اًگلیسی 

 هؼتجط(

 25 حساوثط

 سبل

تب  5000 1500-1000 40000 ٍٍّبى ًیبظ ًساضز

10000 

 زالض یب ثیطتط

 June30, 

2019 

Huazhong 

University of 

Science and 

Technology 

 زیٌی وَضس ثِ ظثبى

 SK4ًیبظ ثِ  

 25 حساوثط

 سبل

تب  5000 1500-1000 33000 ٍٍّبى ًساضز ًیبظ

10000 

 ثیطتط یب زالض

 June30, 

2019 

Central South 
University 

HSK  18  ٍ ِسبل

  ثبالتط

ثبیس  زیٌی ظثبى هسضن اضایِ ػسم غَضت زض ًیبظ ًساضز 1500-1000 22000 زٌگطب ًیبظ ًساضز

 یه سبلِ ظثبى زیٌی ضطوت وٌٌس. زٍضُزض 

May 30, 
2019 

Sichuan University HSK5  18 ِسبل ٍ 

 ثبالتط 

   ًیبظ ًساضز 1500-1000 29250 زٌگسٍ ًیبظ زاضز

Zhengzhou 

University 
 تبفل یب 6 حسالل ثب ایلتس 

iBTتبفل یب 82 حسالل ثب 

pBT 553 حسالل ثب 

 ثطای   Guardian ضسوی ی ضوبًتٌبهِ ًیبظ ًساضز 1500-1000 29000 خٌگدَ ًیبظ ًسضاز 30-18

 سبل 18 ظیط هتمبضیبى

 

June30, 

2019 

Soochow 
University 

 ٍ سبلِ HSK4 18 هسضن ثِ ًیبظ

 ثبالتط

 ,June30  ًیبظ ًساضز 1500-1000 28000 سَخَ 
2019 

Jinan University تبفل یب ٍ 5.5 ثبحسالل ایلتس 

یب ّط هسضن  80 حسالل ثب

 هؼتجط ظثبى اًگلیسی زیگط

 ٍ سبلِ 18

 ثبالتط

 ,Jul 13  ًیبظ ًساضز 1500-1000 30000 گَاًدَ ًسضاز ًیبظ
2019 

China 

Pharmaceutical 
University 

ایلتس ثب : وَضس اًگلیسی

یب تبفل  6.5حسالل ًوطُ 

iBT  ُ90ثب حسالل ًوط  

 ٍ سبلِ 18

 ثبالتط

 ,Jul 19  ًیبظ ًساضز 1500-1000 25000 ًبًدیٌگ ًسضاز ًیبظ

2019 

China 
Pharmaceutical 

University 

ثطای وَضس ثِ ظثبى زیٌی 

 HSK4 هسضن ثِ ًیبظ

 ٍ سبلِ 18

 ثبالتط

 ,Jul 19  ًیبظ ًساضز 1500-1000 19000 ًبًدیٌگ ًسضاز ًیبظ
2019 

http://www.cucas.edu.cn/

