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پذیزشمُلت  تًضیحات  

Shanghai Jiao 

tong University 
HSK5 یا باالتز  

  5.5ایلتس باحداقل ومزٌ ي 

 88ي یا تافل با حداقل ومزٌ 

  HSKدر صًرت وداشته  ویاس ودارد 2000-1000 24000 شاوگُای - ویاس دارد

سبان چیىی ي یک سال 

   HSKسپس ارایٍ ی 

 

Nanjing 

University 
HSK3 ،  کٍ بٍ تاسگی اخذ

 یا  HSK4شدٌ باشد یا 

 ومزٌ باحداقل ایلتسیا  ي باالتز

 78 حداقل با تافل یا ي 5.5

18 ویاس ودارد  یا ي سالٍ

 بشرگتز

ودارد ویاس 1500-1000 40000 واوجیىگ   

 
 اس اپالی سمان

 تا مارچ ابتدای

می اخز  

Wuhan 

university 
،  یا باالتز ي HSK4حداقل 

یا یک مدرک سبان اوگلیسی 

 معتبز

سالٍ ي یا  88 ویاس ودارد

 بشرگتز

  HSK وداشته صًرت در ویاس دارد 1500-1000 30000 ييَان

 ي چیىی سبان سال یک

   HSK ی ارایٍ سپس

Jun 20, 2019 

Nankai 

University 
داردو ویاس باالتز یا   ،HSK4 حداقل سالٍ ي  88 

 بشرگتز

مدرک  وداشتهدر صًرت  ویاس ودارد 1500-1000 35000 تیاوجیه

ديرٌ در  شزکت ،سبان چیىی

چىد ماٍَ سبان چیىی  َای

.ي سپس مدرک  

June 15, each 

year 

Sun-Yat 

University 
 May5,2019  ویاس ودارد 1500-1000 45000 گًاوجً 45-18 ویاس ودارد باالتز یا   ،HSK4 حداقل

Xi’an 

University 
مدرک سبان اوگلیسی معتبز 

 مثل ایلتس یا تافل

سال 55سیز  ویاس ودارد  June 30,2019  ویاس ودارد 1500-1000 50000 شیان 

Tongji 

University 
HSK4  با ومزٌ ی حداقلی

588 

عاليٌ بز گًاَی تمکه مالی،  ویاس دارد 2000-1000 28700 شاوگُای 35-18 ویاس ودارد

 88بزای متقاضیان سیز 

 سال  ضماوتىامٍ ی رسمی 

Guardian   ویاس است  * 

May 31, 2019 

Nanjing 

Medical 

University 

      واوجیىگ   

Central South 

University 
 May 30,2019  ویاس ودارد 1500-1000 22000  چاوگشا 35-18 ویاس ودارد HSKمدرک 

Sichuan 

University 
ویاسمىد  یکًرس اوگلیس

 ایلتس یا تافلمدرک 

ودارد ویاس ودارد ویاس 1500-1000 36000 چىگدي 55-88     

Sichuan 

University 
ویاسمىد  چیىی کًرس

HSK6 یا باالتز 

 55 سیز ویاس ودارد

 سال

 June 30, 2019  ویاس ودارد 1500-1000 36000 چىگدي

Zhengzhou 

University 
 : اوگلیسی کًرس

 یا تافل  6ایلتس با حداقل  

 iBT   یا تافل  85با حداقل

pBT  555با حداقل 

 88 سیز متقاضیان بزای ویاس ودارد 1500-1000 35000 جىگجً 30-18 ویاس دارد

 ی ضماوتىامٍ  سال

 ویاس  Guardian رسمی

 *  است

June30, 2019 

Zhengzhou 

University 
یا   HSK3: چیىی ديرٌ 

 باالتز

   ویاس ودارد 1500-1000 27000 جىگجً 30-18 ویاس ودارد

Soochow 

University 
سالٍ ي  18 ودارد ویاس باالتز یا   ،HSK4 حداقل

 بشرگتز

 June30, 2019  ودارد ویاس 1500-1000 28000 سًجً

Jinan University    ًگًاوج      

China Medical 

University 
 مدرک وداشته صًرت در ودارد ویاس 1500-1000 32000 شىیاوگ 35-17 ودارد ویاس باالتز یا   ،HSK4 حداقل

 شزکت درديرٌ چیىی سبان

 ي چیىی سبان یک سالٍ

  مدرکارائٍ  سپس

Jul 31, 2019 

 http://school.cucas.edu.cn/uploads/school/2014/0423/F104404918950783.pdf  رضایت وامٍ ومًوٍ ی فزم لیىک *  


