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 دانشگاهي پيش تحصيالت

  

 6ابتدايي تحصیالت گیرند. مدترا فرا مي پايه دروس در آن آموزاندانش شود كهآغاز مي سالگي 6از  در ژاپن ابتدايي تحصیالت

(Elementary Schools)  ساله سه دو دوره به در آن تحصیالت شوند كهمي دبیرستان وارد دوره آموزاندانش است. سپس سال 

 كه است سال 9 در مجموع  (Lower Secondary Schools) دبیرستان  اول و دوره   ابتدايي   تحصیالت  شود.مي تقسیم

 College of)    آوريفن هايكند و در كالج را ترك تواند دبیرستانآموز ميدانش زمان است. در اين اجباري

Technology)   دبیرستان دوم دوره سال 3دهد يا در  تحصیل ادامه (Upper Secondary Schools) دهد و  تحصیل ادامه

 تحت سراسري در امتحانات آموزانشود. دانش دبیرستاني ديپلم گرفتن به دانشگاهي، موفقپیش تحصیالت ساله 12 دوره در پايان

 و زبان اجتماعي، رياضیات، علوم ژاپني، علوم زبان در موضوعات درس 18از  امتحانات كنند. اينمي شركت (NCUEE) عنوان

 .شودبرگزار مي خارجي

  

 دانشگاهي تحصيالت

 

 ورودي سراسري آمیز امتحاناتموفقیت و گذراندن دبیرستان ديپلم داشتن ژاپن هايدانشگاه ورود به براي

 .است الزامي   (NCUEE)هادانشگاه

 وزارت پوشش تحت و محلي دولتي هايشوند. دانشگاهمي تقسیم و خصوصي دولتي، محلي دسته سه به در ژاپن عالي مراكز آموزش

 .هستند ژاپن و فرهنگ آموزش، علوم

خود را  هاياز هزينه آموزشي، درصدي مسائل د و با در نظر گرفتنكننمي فعالیت وزارتخانه نیز با مجوز اين خصوصي هايدانشگاه

 .كنندمي دريافت نیز از دولت

درصد،  18 دولتي هايدانشگاه بیشتر است. از نظر آماري دولتي هاياز دانشگاه مراتب به در ژاپن خصوصي هايتعداد دانشگاه

   .اندداده خود اختصاص را به عالي درصد از مراكز آموزش 73 خصوصي هايدرصد و دانشگاه 9 محلي هايدانشگاه



 تحصیلي هايدوره 

 و در پايان اجباري ساله 9 تحصیالت  بعد از آموزان دانش آن طي كه  Associateمدرك به منتهي ايحرفه هايدوره     -1

 شامل دوره گذرانند. اينمي  (College of Technology) آوريفن هايكالجرا در  تحصیلي سال  5دبیرستان،  اول دوره

در     Bachelorدوره يا سوم دوم سال ورود به تواند متقاضي، دانشجو ميAssociate مدرك است. با  (Credits)واحد 167

 .ها شوددانشگاه

 (Junior College) هادر كالج دبیرستان ديپلم داشتن در صورت Associate مدرك به منتهي دوره هاي دو ساله     -2

تواند دانشجو مي  Associateمورد قبل، با مدرك است. همچون  (Credits)واحد 62 شامل دوره شود. اينمي گذرانده

  .ها شوددر دانشگاه  Bachelor دوره يا سوم دوم سال ورود به متقاضي

3-     Bachelor (Gakushi)  124 در برگیرنده دوره است. اين دبیرستان بعد از ديپلم تحصیل چهار سال كه شامل 

واحد  188 نیز شامل وقت تمام تحصیل سال با شش و دامپزشكي ، دندانپزشكيپزشكي هاياست. رشته  (Credits) واحد

 .است

4-      Master (Shushi) مدرك داشتن ، با شرط تحصیل دو سال كه شاملBachelor   ورودي در امتحانات و موفقیت 

 است كار پژوهشي انتخاب به در امتحانات، دانشجو موظف از موفقیت پس .است  (Credits) واحد 30 شامل  دوره است. اين

 .شودمي نايل   Master (Shushi)مدرك دريافت خود به پژوهشي نامه آمیز از پايانموفقیت و با دفاع

5-     Ph.D. (Hakushi)   مدرك داشتن شرط به تحصیل سال سه كه شاملMaster در امتحانات ، و نیز موفقیت 

در  است. موفقیت  (Credits)واحد 30 شامل دوره اين .باشدمي هم    Masterدوره نامه از پايان دفاع شامل كه ورودي

 .است Ph.D (Hakushi) مدرك دريافت شرط پژوهشي نامه از پايان و دفاع امتحانات

  

 

 تحصيلي مدارك ارزشيابي نحوه

  .شودمي ارزشیابي "كارداني"  ، به ماخذ Associate مدرك      -1

اخذ  منجر به واحد سمتري كه 60 حداقل ، و گذراندن معادلتحصیل سال 3يا  2آن دسته از مدارك دانشگاهي با       -2

  .شودمي ارزشیابي "كارداني"دبیرستان يا پیش دانشگاهي،  نشود، بعد از ديپلم   Bachelorمدرك

 ارزشیابي "كارشناسي"دبیرستان يا پیش دانشگاهي،  ديپلم داشتن در صورت Bachelor (Gakushi) مدرك      -3

 .شودمي

 .شودمي ارزشیابي "ارشد كارشناسي"كارشناسي،  داشتن در صورت Master (Shushi) مدارك     -4

 .شودمي ارزشیابي "دكترا"ارشد،  كارشناسي داشتن در صورت Ph.D. (Hakushi) مدرك      -5

  



 ژاپن عالي ها و مراكز آموزشدانشگاه معرفي

 )ممتاز( يك ژاپن، گروه عالي آموزش ها و مراكزالف( دانشگاه

1- Chiba University (Chiba Daigaku) 

2- Gifu University (Gifu Daigaku) 

3- Gunma University (Gunma Daigaku) 

4- Hiroshima University (Hiroshima Daigaku) 

5- Hokkaido University (Hokkaido Daigaku) 

6- Ibaraki University (Ibaraki Daigaku) 

7- Keio University (Keio Gijuku Daigaku) 

8- Kobe University (Kobe Daigaku) 

9- Kyoto University (Kyoto Daigaku) 

10- Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku) 

11- Kyushu University (Kyushu Daigaku) 

12- Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku) 

13- Nagoya University (Nagoya Daigaku) 

14- Nihon University (Nihon Daigaku) 

15- Obihiro University of Agriculture and Veterinary (Obihiro Chikusan- Daigaku) 

16- Osaka City University (Osaka Shiritsu Daigaku) 

17- Osaka University (Osaka Daigaku) 

18- Science University of Tokyo (Tokyo Rika Daigaku) 

19- Sophia University (Jochi Daigaku) 

20- Tohoku University (Tohoku Daigaku) 

21- Tokai University (Tokai Daigaku) 

22- The Graduate University for Advanced Studies (Sogo Kenkyu Daigakuin Daigaku) 

23- The University of Electro - Communications (Denki Tsushin Daigaku) 

24- The University of Tokyo (Tokyo Daigaku) 

25- Tokyo Institute of Technology (Tokyo Kogyo Daigaku) 



26- Tokyo Metropolitan University (Tokyo Toristu Daigaku) 

27- Tokyo University of Agriculture and Technology (Tokyo Noko Daigaku) 

28- University of Osaka Prefecture (Osaka Furitsu Daigaku)  

29- University of Tsukuba (Tsukuba Daigaku) 

30- Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku) 

31- Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku) 

32- Waseda University (Waseda Daigaku) 

33- Yokohama National University (Yokohama Kokuritsu Daigaku) 

34- "Temple University (Japan Campus)" 

 صرفاٌ تا مقطع كارشناسي ارشد

  

  

 دو )خوب( گروه ژاپن عالي ها و مراكز آموزشب( دانشگاه

 و اسامي را دارا بوده كشور ژاپن و فرهنگ آموزش، علوم وزارت مجوز رسمي كه و خصوصي دولتي، محلي عالي مراكز آموزش كلیه

 .است نشده آورده يك گروه ها در فهرستآن

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ژاپن دانشگاههاي تحصيلي مدارك ارزشيابي چگونگي جدول

  

   

 

 ارزشيابي شرايط مدارك

Associate 

ساله اجباري و پايان دوره اول  9بعد از تحصیالت 

هاي سال تحصیل در كالج 5دبیرستان به مدت 

 3يا  2تكنولوژي يا بعد از ديپلم دبیرستان به مدت 

 (Junior Collegeها )سال در كالج

 كارداني

Bachelor 

(Gakushi) 
 داشتن ديپلم دبیرستان

  

 كارشناسي

Master 

(Shushi) 
 داشتن كارشناسي

 كارشناسي ارشد

Ph.D. 

(Hakushi 
 ناسي ارشدداشتن كارش

  

 دكتري


