
1 
 

 بسمه تعالی

 

 

 چین دولتی تحصیلی  های بورس

 289797 شماره   8/12/2015 :بورس چین  تاریخ شورای

 

 دولت دیگر، کشورهای و چین بین مختلف های زمینه در مبادالت و همکاری متقابل، درک گسترش منظور به

سایر کشورها، به اجرا گذاشته  پژوهشگران و اساتید دانشجویان، به تحصیلیی را برای اعطای بورس های برنامه چین

 خلق جمهوری آموزش وزارت چین از طرف دولت تحصیلی بورس مدیریت داوطلبان و پذیرش است. مسئولیت

 CSC  (China Scholarshipتحصیلی چین  بورس ، به شورایMOE  (Ministry of Education)چین

Council)، .از وسیعی طیفبه این منظور تعیین شده اند که  دانشگاه 279 حاضر، حال در محول شده است 

 تاریخ، آموزش، مدیریت، حقوقی، مطالعات اقتصاد، پزشکی، کشاورزی، مهندسی، علوم، در آکادمیک های برنامه

 .ارائه می کنند سطوح تمام در تحصیلی بورس کنندگان دریافت برایرا  زیبا هنرهای و فلسفه ادبیات،

  چین بورس های دولتانواع  الف(

 و بر اساس موافقتنامه های را پوشش دادهیا بخشی از هزینه های تحصیلی  تمامبورس  این: بورس دوجانبه -1

انجام  المللی بین های سازمان یا و ها دانشگاه موسسات، ها، دولت دیگر و چین دولت بین آموزشی همکاری 

پژوهشگران عمومی و  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان کارشناسی، مقطع دانشجویانبورس شامل  این. می شود

خود اقدام  کشورکننده بورسیه در  اعزام از طریق سازمان های باید متقاضیانمی شود.  ارشد پژوهشگران

 .نمایند
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 دانشگاه تمام هزینه های تحصیلی را پوشش می دهد و اختصاص به بورس این: های چین دانشگاه بورس  -2

 برایرا  المللی بین برجستهجویان دانشتا بتوانند  دارد چین مناطق و استان و مراکز آموزش عالی برخی های

 دانشگاه از طریق باید متقاضیاناست.  تکمیلی تحصیالتاین بورس فقط برای  جذب کنند.  تکمیلی تحصیالت

 اقدام کنند.د ان شده تعیینکه به این منظور ی های

 از حمایتهدف آن ام هزینه ها را پوشش می دهد. ویژه یونسکو بوده و تم بورس این: بورس گریت وال -3

است. فقط پژوهشگران  چین در پژوهش و مطالعه برای توسعه حال در کشورهای پژوهشگران و دانشجویان

 در یونسکو ملی کمیسیون به باید تقاضیان. مدنکن می توانند از این بورس استفادهعمومی و پژوهشگران ارشد 

 مراجعه کنند. خود کشورهای

 اتحادیه عضو کشورهایجویان دانش تشویق برای کامل با پوشش تحصیلی بورس این: اروپا بورس اتحادیه -4

. است اروپا اتحادیه اعضای و چین بین متقابل درکبوده و هدف آن گسترش  چین در پژوهش و مطالعهبه  اروپا

 از طریق باید متقاضیانمی شود.  ارشدپژوهشگران عمومی و  و تکمیلی تحصیالت کارشناسی، مقاطع شامل

 اقدام کنند. اروپا اتحادیهدر  چین فرهنگی دفاتر

 (ASEAN University Network) آن آسه دانشگاه شبکه برای کامل تحصیلی بورس این: AUN  بورس -5

 افزایش و چین در تحصیل به آن آسه عضو کشورهای پژوهشگران و اساتید ،جویاندانش تشویق و با هدف

است. این بورس فقط از تحصیالت تکمیلی حمایت  آن آسه اعضای و چین میان متقابل درک و علمی تتبادال

 اقدام کنند.  AUN از طریق دبیرخانه باید متقاضیانمی کند. 

پاسفیک برای  جزیره کشورهای دانشجویان از حمایت برای کامل تحصیلی بورس این: PIF بورس برنامه -6

 ارشدتحصیال تکمیلی، پژوهشگران عمومی و پژوهشگران  کارشناسی، دانشجویان شامل. است چین در مطالعه

 ( درخواست دهند. Pacific Islands Forum) PIFدبیرخانه  به باید متقاضیانمی شود 

 بوده جامع پزشکی بیمه و دانشگاه در رایگان اقامت شهریه، شامل معافیت از بورس یک این: WMO برنامه   -7

 مطالعه برای المللی بین دانشجویان گذاشته شده تا بتواند از (WMO) جهانی هواشناسی سازماندر اختیار و 

 حمایت کند. فقط برای چین در آب منابع مدیریت و نظارت و هیدرولوژی، هواشناسی، تحقیقات انجام و

 اقدام کنند.  WMO از طرق باید متقاضیانتحصیالت تکمیلی است و  و کارشناسی دوره دانشجویان
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 ها رشته دانشگاه ها و زبان آموزش، بورس، مدت  ب(  انواع بورس،

 انواع بورس

 کارشناسی،برای دوره های المللی  بینپژوهشگران  و اساتید دانشجویان، از حمایتبرای  چین دولت تحصیلی بورس

 موسسات در دانشگاهی پژوهش هایسایر  یا چینی زبان مطالعهو همچنین دوره های  دکتری و ارشد کارشناسی

 .است چین عالی آموزش

 بورس مدت

 هر مدت زیر جدول و دوره تحصیلی می شود.( مقدماتی) چینی زبان شامل آموزش چین دولت تحصیلی بورس

  می دهد. را نشان برنامه

 مدت کل بورس )سال( مدت  تحصیل )سال( مدت آموزش زیان )سال( نوع بورس

 7 - 4 5 - 4 2 - 1 کارشناسی

 5 - 2 3 - 2 2 - 1 ارشدکارشناسی 

 6 - 3 4 – 3 2 - 1 دکتری

1تا  عمومی پژوهشگران 1تا   2تا    

1تا  پژوهشگران ارشد 1تا   2تا    

 

 زبان آموزش

، زیر دانشگاه 10 از یکی در سال یکرا به مدت  چینیزبان  های دوره باید کارشناسیدوره  بورسیه های -1

 متوسطه آموزش اگر کارشناسی تحصیلی خود را شروع کنند. بورسیه هایبگذرانند و در صورت قبولی دوره اصلی 

 دانشگاه الزامات با مطابق کهداشته باشند  HSK معتبر نامه گواهی یا وانده باشند رس پایان به چین در را خود

 از رسمیبه این منظور تاییدیه استفاده کنند.  آموزش زبان مقدماتی دوره از معافیت ندتوان میباشد، میزبان 

زبان ارائه شود. توجه شود  مقدماتیاز دوره  معافیت برای باید معتبر HSK گواهی از کپی یک یا و متوسطه مدارس

 .دارد اعتبار سال 2 برایفقط  HSK نتایجکه 
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 زبان بورسیه های کارشناسی تعیین کرده است: دورهرا برای  زیر دانشگاه 10وزارت آموزش چین 

1. Tianjin University,  
2. Nanjing Normal University,  
3. Shandong University,  
4. Central China Normal University,  
5. Tongji University,  

6. Beijing Language and Culture University, 
7. Northeast Normal University, 
8. Beijing International Studies University, 
9. Capital Normal University 
10. University of International Business and Economics.  

 

و یا  چینیتحصیلی به زبان  در دوره های توانید می، مدرک بدونیه های بورس و تکمیلی تحصیالت بورسیه های

مورد نظر در سایت  دانشگاه درسی و برنامه. دنکن نام ثبت (وجود صورت در) انگلیسیدوره های تحصیلی به زبان 

  های زیر قابل بررسی است: 

 http://www.csc.edu.cn/laihua 

 http://www.campuschina.org 

 بایدآن ها کافی نیست،  چینی سطح زبان بورسیه های تحصیالت تکمیلی که به زبان چینی تحصیل می کنند و

 زبان شروع دوره اصلی سطح از قبل بگذرانند تا بتوانند تحصیلی سال دو تا یکرا به مدت  نیچی زبان های دوره

چینی را به دست  زبان درالزم  مهارت تطبیق دهند. این بورسیه ها اگر نتوانند میزبان های دانشگاهخود را با نیاز 

 مهندسی، علوم، های رشته برای چینی زبان های دورهمدت  خود را از دست می دهند.  تحصیلی بورسبیاورند، 

 ادبیات، های رشته برای و سال یک زیبا هنرهای و حقوقی مطالعات مدیریت، اقتصاد، ،یغرب پزشکی کشاورزی،

 کسانی یااست و  گلیسیسال است. بورسیه هایی که تحصیا آن ها به زبان ان حداکثر دو چینی طب و فلسفه تاریخ،

 ندارند. چینی زبان های دوره گذراندن به نیازیچینی دارند،  زبان در کافی مهارت که

 

 

http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=91
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=9
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=90
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=181
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=126
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=166
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=43
http://www.csc.edu.cn/laihua/universitydetailen.aspx?collegeId=86
http://www.csc.edu.cn/laihua
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 رشته و دانشگاه ها

تعیین شده  چین دولت بورس تحت المللی بین دانشجویانبرای پذیرش  چین های دانشگاه 279 حاضر حال در

 در ها آن های برنامه و ها دانشگاههای تحصیلی را ارائه می دهند.  برنامه از ای گسترده اند. این دانشگاه ها طیف

 . است آورده شده زیر های لینک

http://www.csc.edu.cn/laihua 

http://www.campuschina.org 

 تحصیلی بورس ج( پوشش  

 جمع درمانیبیمه  کمک هزینه اقامت شهریه رشته نوع بورس

 کارشناسی
I 20000 8400 30000 800 59200 

II 23000 8400 30000 800 62200 

III 27000 8400 30000 800 66200 

 کارشناسی ارشد

 پژوهشگرانو 

 عمومی

I 25000 8400 36000 800 70200 

II 29000 8400 36000 800 74200 

III 34000 8400 36000 800 79200 

 دکتری

 پژوهشگران ارشدو 

I 33000 12000 42000 800 87800 

II 38000 12000 42000 800 92800 

III 45000 12000 42000 800 99800 

 ()یوآن در سال

  مدیریت و تاریخ ادبیات، پرورش، و آموزش حقوقی، مطالعات اقتصاد، فلسفه، :  شامل I تحصیلی رشته

  یکشاورز و مهندسی علوم، :  شامل IIتحصیلی رشته

 پزشکی و زیبا هنرهای : شامل III تحصیلی رشته

 

 :کامل بورس تحصیلی

 دانشجویاناست. دانشگاه می تواند شهریه  میزبان انشگاهبه طور کلی در اختیار د شهریه:  شهریهمعافیت از 

 جویی حمایت کند. دانش فعالیت ازاداری دانشگاه را تامین کند و یا  های هزینهرا معاف کند، یا بخشی از  بورسیه

http://www.csc.edu.cn/laihua
http://www.campuschina.org/
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خوابگاه  دانشگاه اگربخشی از هزینه آن تقبل شود.  یا رایگان باشد و و دانشگاه خوابگاه دراقامت می تواند   اقامت:

 دانشجو در اگراست.  دونفره معموالبدهد. اتاق ها  رایگان خوابگاه بورسیه دانشجویان به داشته باشد، می تواند

به صورت ماهانه یا سه ماهه به شرح زیر پرداخت اجاره محل را یارانه می تواند  انشگاهدخوابگاه اقامت کند،  از خارج

 کند:

 یوآن در ماه 700و پژوهشگران عمومی  ارشد کارشناسی جویان دانش ،کارشناس مقطع دانشجویان -

 ماهیوآن در  1000ارشد و پژوهشگران دکترا دانشجویان -

 :کمک هزینه

  یوآن در ماه 2500کارشناسی  دانشجویان -

 یوآن در ماه  3000و پژوهشگران عمومی  ارشد کارشناسی دانشجویان -

 یوآن در ماه  3500و پژوهشگران ارشد  دکترا دانشجویان -

می کنند.  دریافت میزبان دانشگاه از را کمک هزینه خودهر ماهه  بورسیه دانشجویان بورس، مدت طول در

 پس که کسانی و هزینه کامل آن ماه را دریافت می کنند. کمک جویانی که در نیمه اول ماه ثبت نام کنند دانش

 پسروز  15 تان، التحصیال فارغند کرد. خواه دریافتهزینه آن ماه را کمک  از نیمیکنند،  نام ثبت ماه 15روز  از

از  شخصی یلدال به روز 15 از بیش بورسیه هایی که. کرد دنخواه دریافتکمک هزینه  التحصیلی فارغ تاریخ از

  کمک هزینه آن مدت را نخواهند گرفت. ( دانشگاه تعطیالتغیر از )چین خارج شوند 

 برای آشنایی با سیاست های بیمه به سایت های زیر مراجعه شود: درمانی: بیمه

http://www.csc.edu.cn/laihua  

http://www.campuschina.org  

 غیر کامل: تحصیلی بورس

را پوشش می  کامل تحصیلی بورس از اقالم از برخی یا یک( Partial scholarshipبورس تحصیلی غیر کامل )

 دهد. 

   

http://www.csc.edu.cn/laihua
http://www.campuschina.org/

