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 جنوبی هکردولت بورس جهانی 

 

می شدند، تحت پوشش پشتیبانی بورس های مختلفی که توسط دولت مرکزی کره جنوبی  2010از سال 

از طریق کشورهای جهان این بورس، درک متقابل بین هدف سازماندهی شده اند.  «ه جنوبیبورس جهانی کر»

در نظر دارد با استفاده از دولت کره جنوبی به طور ویژه،  ست.جهانی اکمک به توسعه آموزش مبادله دانشجو و 

منابع موزش را از طریق آهمکاری های متقابل با کشورهای در حال توسعه ، در توسعه منابع انسانی خودتجارب 

  یموسسه ملی آموزش بین الملل جنوبی توسط دولت کرهحمایت با  GKSانسانی گسترش دهد. بورس 
"NIIED: National Institute for International Education"  کره وزارت آموزش وابسته به

 جنوبی، به اجرا گذاشته می شود.

 
 بورس جهانی کره، شامل مجموعه از بورس های قبلی به شرح زیر است:

 تحصیالت تکمیلی ی، در مقطع کارشناسی و دانشجوی خارجبرای (، KGSPکره )دولت سابق بورس  .1

 اساس موافقتنامه بین دانشگاه های کره و دانشگاه های خارجی اعطا می شد بورس دو جانبه که بر .2

 بورس دانشجویان برجسته خارجی که با هزینه شخصی در دانشگاه های کره تحصیل می کردند .3

 برنامه کارآموزی برای دانشجویان کشورهای خاص .4

 تاخدمکارآموزی برای مدیران بخش برنامه  .5

 

  تحصیلی بورس

 هدف

کره دانشگاه های در خارجی برای دانشجویان و تحصیالت تکمیلی کارشناسی  فرصت تحصیل در دورهایجاد 

 عالی.  آموزشاز طریق ارائه دوستی بین کشورها  ومبادالت بین المللی گسترش جنوبی به منظور 
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 گزینه ها 

 ساله در دانشگاه های تعیین شده 4 دوره کارشناسی

 های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های کره ای تکمیلی: دورههای تحصیالت دوره 

 تعداد پذیرش 

 )از کلیه کشورها(  نفر در دوره های تحصیالت تکمیلی 700و    دوره کارشناسیدر نفر  170

 آموزش زبان کره

کسانی  بگذرانند. کرهدر دانشگاه های آموزش زبان  مرکزسال در  1 را به مدتزبان کره ای بورسیه ها باید دوره 

 از این شرط معاف هستند.( داشته باشند، 5امتیاز باالتر از سطح  TOPIKتسلط به زبان کره ای  در آزمون که 

 

 روش درخواست
 تحصیالت تکمیلی کارشناسی زمان

 فوریه سپتامبر سال قبل اطالع رسانی

 آوریل -مارس  نوامبر سال قبل –اکتبر  مهلت درخواست

 ژوئن ژانویه اعالم نتیجه

 اواخر اوت اواخر فوریه ورود به کره

 

 مبلغ بورس
 رساله چاپ پژوهش هزینه شهریه )حداکثر( زبان دوره درمانی بیمه تکمیلی کارشناسی هواپیما هزینه

 یک بار هر ترم هر ترم سه ماه ماهانه ماهانه ماهانه  مبلغ

KRW 5,000,000 800,000 20,000 900,000 800,000 هزینه واقعی 
210,000 - 

240,000 

500,000 - 

800,000 

 

 شرایط متقاضیان

 ای داشته باشند کره باشند و نباید تبعیت متقاضی کشور متقاضی و والدینش باید تبعه

 د.نداشته باش رادر یک کشور خارجی طوالنی مدت اقامت امکان سالمت ذهنی و جسمی، باید از نظر متقاضیان 

 سال باشد.  25 به کره نباید بیش از  مقطع کارشناسی در زمان ورودسن متقاضیان 

 سال باشد.  40 به کره نباید بیش از در زمان ورودتحصیالت تکمیلی طع امقسن متقاضیان 

 د.نرا تمام کرده باش آموز و پروشتحصیالت رسمی باید متقاضیان کارشناسی باید در زمان ورود به کره 

 متقاضیان تحصیالت تکمیلی باید در زمان ورود به کره مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد داشته باشند. 

 نیستند. شرایط کرده اند، واجد نام ثبت کره های دانشگاه در قبال که متقاضیانی

یک  فقطد نی توانباشند، م TOPIK در 4دارای حداقل سطح باشند و  KGSPفارغ التحصیل البته کسانی که 

 از بورس استفاده کنند. سفارت توصیه  داده و در صورتدرخواست کره ز طریق سفارت بار دیگر ا

 .باشند خود% از آخرین موسسه آموزشی 80.( باالتر از G.P.Aدارای معدل )متقاضیان باید 
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 اعطای بورس روش 

کره دعوت  دانشگاه های داخلو یا ها کشورسایر سفارت کره در  از (NIIEDموسسه ملی آموزش بین المللی )

 .کنند معرفی را نامزدهای احتمالی می کند تا

متقاضیان باید تمام اسناد مربوط به درخواست بورس خود را به سفارت کره در کشور محل اقامت یا دانشگاه 

 د.نارسال کنهای کره 

 د.نل می کنارسا NIIEDبرای ها و مدارک آ نها را نامزدهای کره، اسامی دانشگاه یا سفارت 

 می دهد. طالع اسفارت کره را به نهایی نتیجه و  می کند نامزدهای احتمالی را ارزیابی NIIEDموسسه 

 

 جو دانشتبادل  بورس

 هدف

 برای تقویت قابلیت های جهانی دانشگاه کره.، با توجه به فرهنگ و آموزش کرهجو تجربه برای تبادل دانشایجاد 

 (ترمماه )دو  10ماه )یک ترم( یا  4: مدت بورس

 خارجی دانشجوی  نفر 200حدود : ورسیهبتعداد 

 : سمبلغ بور
 بیمه درمانی بلیت دو طرفه ذخیره هزینه زندگی نوع

 پرداخت
WON 

500,000  
 در ماه

200,000  
 در سال

1,700,000  
 )متوسط(

15,000  
 در ماه 

 شرایط دانشجویان: 

  .نام کرده باشندثبت  کره نباید در دانشگاه هایشناسی دانشجویان دوره کار

 تغییر دهند.  یا توانند دوره خود را تمدید نمی پذیرفته شدگان

 باشند.  درصد 80 بیش از دارای معدل باید

 رسانده باشند.را به اتمام ترم  2باید حداقل 

 (شناخته نمی شوداصلی وره د زبان دوره)کنند  نام برای دوره های اصلی ثبت باید

  باشند نشده حمایت کره دولت توسط

  نداشته باشند.دوگانه )کره ای و یک کشور دیگر(،  تابعیتکره یا  تابعیت

 کنند انتخاب را دانشگاه یک تنها باید

 (، دو واحدقل یک کالسحدا)را اخذ کنند  کره فرهنگ یا زبان واحدهای باید

 :روند انتخاب

 برنامه انتخاب می کند. اینبرای ا را دانشگاه ه (NIIEDالمللی )موسسه ملی آموزش بین 

 توصیه می کنند. NIIED به را برای تبادل استعداد با آموزان دانش های منتخب دانشگاه

 


