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 (University of Chinese Academy of Sciences) دانشگاه آکادمی علوم چین

که مکان اصلی آن در پکن قرار دارد با تایید وزارت علوم چین و تاکید اصلی روی  دانشگاه آکادمی علوم چین

 ی علوم چینمدانشگاه تکمیلی آکاد ،آموزش تحصیالت تکمیلی تاسیس گردید. نام قبلی این دانشگاه

(1GUCAS)  رود.ین به شمار میچبوده است که اولین دانشگاه تحصیالت تکمیلی در 

و شروع به ثبت نام دانشجویان لیسانس برای اولین بار تغییر نام داد  UCAS این دانشگاه به ،2112در ژوئن 

 ی ملت عنوان شده است.رشد خالقیت استعدادها در علم و تکنولوژی برای آینده ،ف این دانشگاهکرد. هد

UCAS ن اش آموزش تکمیلی بوده است. ایی اصلیآموزشی تکمیلی چین وظیفه یبه عنوان بزرگترین موسسه

 مدرک ارشد و دکتری یت اعطایصالح های مهندسیدرصد رشته 01های علوم و حدود رشته در تمامی ،دانشگاه

مدرک دکتری و  ،24511دانشجو  180291به  UCAS ،2112تا  1091ی هاول سالطباشد. در می ارا دار

به عنوان اعضای اصلی  ،UCASالتحصیالن نفر از فارغ 90مدرک کارشناسی ارشد اعطا کرده است.  42111

 اند.اب شدهی مهندسی چین انتخمآکادم علوم چین و آکاد

UCAS ی مرکزی آموزشی پنج مرکز آموزشی بیرون از پکن دارد که هستهی دانشگاهی در پکن و محوطه چهار

دهند. این سر چین تشکیل میرا در سرتا UCASانیستیتو دیگر  111ی ی پژوهشی مرتبط دهندهو شبکه

مرکز پژوهشی ملی  CAS، 81آزمایشگاه کلیدی  190 ،آزمایشگاه کلیدی ملی 44 ،شبکه با سه آزمایشگاه ملی

 هز شده است.جکارخانه علمی بزرگ م 28مهندسی و 

UCAS  توسطCAS ایستیتیو 111تاسیس شده است. با داشتن  1010شود که در سال اداره می، CAS 

 ترین مرکز برای تربیتتحقیق و توسعه و مهم ،علم و تکنولوژی ،بزرگترین سازمان آکادمی در علوم طبیعی

 است. استعدادهای علمی پیشرفته چین
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 دانشگاه با هاییهمکاری و نزدیک روابط CAS، UCAS گسترده المللی بین علمیهای یهمکار براساس

 در لمیع های پژوهش ملی مرکز آلمان، پالنک مکس جامعه استرالیا، ملی دانشگاه ،کالیفرنیا دانشگاه ،کلمبیا

 جادای جهان مشهور هایدانشگاه دیگر از بسیاری و متحده ایاالت علوم ملی آکادمی ،روسی علوم آکادمی فرانسه،

 و آموزش و علوم وزارت باکه  چین در 2دنیش-موسوم به کالج سینو دانمارک و چینمشترک  کالج. است کرده

المللی این های بیننیز از دیگر همکاریشود ره میااد دانمارک دولتی های دانشگاه هشت و دانمارک پرورش

 ود.ردانشگاه به شمار می

نظام رتبه  ( که معتبرترینnatureindexاین دانشگاه در رنکینگ شاخص نیچر ) ،(2114)اکتبر  حال حاضردر 

 مکسو امریکا  MITهای برتر جهان همچون باالتر از دانشگاه ،رودبه شمار میبندی برای موسسات تحقیقاتی 

ر جهان تحقیقاتی برتموسسات  ،در جایگاه نخست قرار دارد. الزم به توضیح است که نیچر ایندکس آلمان پالنک

 نیچر ،نظیر ساینس باال کیفیت با علوم یهمجل 29 ای ازشده انتخاب مستقل گروهها در را براساس انتشارات آن

  نماید.بندی میطبقه

 

 با ایران امضا شده است. همکاری نیزنامه تفاهم 5 و داردوی ایرانی جدانش 51این دانشگاه در حال حاضر حدود 

 ز: عبارتند ا ،توانند درخواست بدهندالمللی برای پذیرش در این دانشگاه میمتقاضیان بینبورس هایی که 

  UCASبورس         -

  CSCبورس         -

 بورس شهرداری پکن         -

  CAS-Twasبورس         -
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 :وب سایت این دانشگاه

-chinese-of-outputs/china/university-https://www.natureindex.com/institution

ucas/513906bc34d6b65e6a0002d5-sciences-of-academy 
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