
 

 

 

 

 (MASTA & DOCSTAترگساری ديرٌ کارشىاسی ارشذ ي دکترای اپسکً )

 2012َای تیُاوگ ي َارتیه چیه در سال در داوشگاٌ

 

 

از شرایط ي وحًٌ درخًاست کسة   www.isa.irمتقاضیان می تًاوىذ تا مراجعٍ تٍ يب سایت سازمان فضایی ایران تٍ وشاوی 

 می تاشذ.  11/11/69اطالعات ومایىذ. خاطر وشان می سازد مُلت ارسال درخًاست تا پایان يقت اداری ريز چُارشىثٍ مًرخ 

 

 

 چکیده از اطالعات اپسکو

 

 APSCO دکترای ي ارشذ کارشىاسی تًرسیٍ 

 (APSCO) اقیاوًسیٍ -آسیا فضایی َمکاری سازمان ي چیه پکه، تیُاوگ داوشگاٌ مشترک تروامٍ 

 

اپسکً َرسالٍ تا َمکاری داوشگاٌ تیُاوگ اقذام تٍ ترگساری ديرٌ َای تًرسیٍ کارشىاسی ارشذ ي دکترا می ومایذ. ایه ديرٌ َا پس از 

 اعالم تًسط اپسکً در ماَُای تُمه- اسفىذ در يب سایت سازمان فضایی ایران تٍ متقاضیان اعالم می گردد.

 

 تاریخچٍ

 دتیرخاوٍ 2006 سال از APSCO تیُاوگ داوشگاٌ َمکاری تا (BUAA) ،کارتردَای ارشذ کارشىاسی ديرٌ پکه 

 داوشمىذان، علمی ارتقاء ترای را فضایی فىايری دکترای ديرٌ 2013 سال از ي (MASTA تروامٍ) فضایی فىايری

 .است آغازکردٌ خًد عضً کشًرَای  کارشىاسان ي پژيَشگران

 مالی حمایت تا خارجی داوشجًیان تٍ تًرسیٍ اعطای طرح طریق از اپسکً عضً کشًرَای داوشجًیان از ساالوٍ حمایت 

 کٍ تیُاوگ داوشگاٌ ي پکه شُرداری  Council Scholarship (Chinese( چیه تًرس شًرای چیه، ديلت

 المللی تیه )مذرسٍ BUAA of School Internationalتا APSCOدتیرخاوٍ تیه ای وامٍ مًافقت طثق

 است. شذٌ میسر تیُاوگ( داوشگاٌ

 چیه تًرسیٍ شًرای کامل تًرسیٍ اعطای CSC) (Full کٍ است متقاضیاوی ترای تیُاوگ داوشگاٌ سًی از 

 .میشًوذ تًصیٍ APSCO تًسط

 

http://www.isa.ir/


 (MASTA) ارشذ کارشىاسی تًرسیٍ مشخصات 

 ٌماٌ 6 تحصیلی: دير  

 ٌ(کشًرعضً داخل یا تیُاوگ داوشگاٌ) یکسال - ماٌ  9 وامٍ(: )پایان تحقیقاتی دير 

 :ٍرایگان شُری 

 چیه تًرس شًرای استاوذارد مطاتق یا یًان 3000 ماَاوٍ َسیىٍ: کمک 

 ٌرایگان تحصیل: درمذت خًاتگا 

 ٍچیه تًرس شًرای استاوذارد مطاتق درماوی: تیم 

 ٍتًسط يترگشت رفت تار یک ًَاپیما: تلیت َسیى APSCO 

  

 (DOCSTA) دکترا تًرسیٍ مشخصات

 ٌمحًر( )پژيَش سال سٍ تحصیلی: دير 

 :ٍسال سٍ مذت تٍ رایگان شُری 

 چیه تًرس شًرای استاوذارد مطاتق یا یًان 3000 ماَاوٍ َسیىٍ: کمک 

 ٌرایگان تحصیل: درمذت خًاتگا 

 ٍچیه تًرس شًرای استاوذارد مطاتق درماوی: تیم 

 ٍتًسط يترگشت رفت تار یک ًَاپیما: تلیت َسیى APSCO 

 

 


