
 بورس دولت ژاپن )مونبوکاگاکوشو(

 

بورس تحصیلی دولت ژاپن: وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ، تربیت بدنی ، علوم و تکنولوژی ژاپن )مونبوکاگاکوشو( بورس تحصیلی 

برای دانش آموزان و دانشجویان عالقمند به تحصیل در ژاپن، در چهار مقطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و 

 .لمی کاربردی اعطا می کندع دیپلم فوق و دیپلم فوق کارشناسی، دکترا(،

 .هدف، پرورش استعدادهای جوان ایرانی، کمک به پیشرفت ایران و توسعه مناسبات دوستی بین ژاپن و ایران است

نحوه شرایط، زمانبندی و فرم های درخواست بورس ژاپن از طریق سایت سفارت ژاپن قابل دسترسی است. در سایت سفارت 

درخواست، شرایط داوطلبان و مدارک الزم توضیح داده شده است. که داوطلبان باید آن را به دقت مطالعه کنند. نظم و رعایت مقررات 

برای ژاپنی ها اهمیت باالیی دارد و لذا الزم است فرم ها و مدارک به دقت تنظیم شده و کلیه شرایط و زمانبندی ها به طور جدی 

 .رعایت شود

  

  ) Research Student Scholarship (رس تحقیقات کارشناسی ارشد و دکترابو .1

 Research) داوطلبان بورس ژاپن مستقیما وارد مقاطع تحصیالت تکمیلی نمی شوند؛ بلکه ابتدا به عنوان دانشجوی تحقیقاتی

Students یا Kenkyu ryugakusei)  .در دانشگاه های ژاپن، پذیرفته شده و برای مدت یک یا دو سال به تحقیق می پردازند

در پایان دوره تحقیقاتی، در صورت داشتن شرایط الزم، به مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا راه پیدا خواهند کرد. مدت دوره تحقیقاتی 

ر شود، اما اگر از حداکثر مجاز بیشتر شود، امکان تمدید بورس از دست خواهد رفت. شرایط تمدید بورس از دوره می تواند کوتاه ت

 :تحقیقاتی به دوره رسمی، به شرح زیر است

 های علوم ریاضی، مهندسی، پزشکی: از بدو ورود به ژاپن و شروع دوره تحقیقات در صورت ورود به دوره دکترا درزیرشاخه

 .ره تحصیل زبان ژاپنی( بیش از یک سال نگذشته باشد)شامل دو

 های علوم انسانی، اجتماعی و هنر: از بدو ورود به ژاپن و شروع دوره تحقیقات در صورت ورود به دوره دکترا در زیرشاخه

 .)شامل دوره تحصیل زبان ژاپنی( بیش از دو سال نگذشته باشد

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/jicc_research.html


 های علوم ریاضی، مهندسی، تجربی: از بدو ورود به ژاپن و شروع دوره در صورت ورود به دوره فوق لیسانس در زیرشاخه

 .تحقِقات )شامل دوره تحصیل زبان ژاپنی( بیش از دو سال نگذشته باشد

 قبولی در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری. 

 )شناخته شدن به عنوان دانشجوی ممتاز )از نظر نمرات و غیره. 

  

 )کارشناسی ارشد و دکترا(بورس تحقیقات  شرایط

  ،سال ۳۴حد اکثر سن داوطلب در هنگام درخواست 

  ،1۶حداقل معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 

 قبولی در کنکور سراسری ایران 

 قبولی در امتحان زبان که سفارت در ایران برگزار می کند 

 قبولی در مصاحبه 

 انتخاب نهایی توسط دولت ژاپن 

  

 رس تحقیقات )کارشناسی ارشد و دکترا(مدارک بو 

 تکمیل فرم درخواست 

 گواهی فارغ التحصیلی یا گواهی اعطاء مدرک 

 نامه یا تز آخرین دوره تحصیلی و لیست مقاالت و کنفرانس هاخالصه پایان 

 نامه از کارفرما یا مقام باالتر )برای شاغلین(نامه استاد راهنما یا رئیس دانشگاه و معرفیمعرفی 

 گواهی پزشک 

 فرم قبولی در کنکور سراسری ایران 

مدارک باید در سه نسخه نسخه تهیه شود و پیش از اتمام مهلت مقرر شده مستقیما و یا از طریق پست به بخش فرهنگی سفارت 

 دادگستری وزارت تائید به تحویل داده شود. حضور متقاضی برای ارائه مدارک الزم نیست. تمامی مدارک باید ترجمه رسمی شده 

 .باشد رسیده

  

  

 ) Undergraduate Student Scholarship(بورس مقطع کارشناسی  .2

  

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/jicc_undergraduate.html


 بورس  شرایط

  ،به باال 1۷معدل کل دیپلم دبیرستان و معدل پیش دانشگاهی 

 ،سال 21  تا  1۶  بین سن داوطلب در هنگام درخواست 

 قبولی در کنکور سراسری 

 قبولی در آزمون تخصصی ورودی بورس 

  

 بورس  مدارک 

 تکمیل فرم خواست 

 تکمیل فرم (Annex ): )برای معافیت از دوره زبان )برای کسانی که مسلط به زبان ژاپنی هستند 

 دانشگاهیدانشگاهی )مدرک دیپلم و پیش گواهی فارغ التحصیلی دبیرستان و پیش 

 گواهی اشتغال به تحصیل: برای کسانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 

 نمرات سه سال آخر دبیرستان و پیش دانشگاهی 

 نامه دبیرستان محل تحصیلمعرفی 

 گواهی پزشک 

 فرم قبولی در کنکور سراسری ایران 

به بخش فرهنگی سفارت تحویل داده شود. حضور متقاضی مدارک باید پیش از اتمام مهلت مقرر شده مستقیما و یا از طریق پست 

برای ارائه مدارک الزم نیست. کلیه مدارک در دو نسخه تهیه و به صورت جداگانه دسته بندی شده و به سفارت ارائه گردد. سواالت 

 .دروس تخصصی مقطع کارشناسی به زبان انگلیسی است

  

 (College of Technology Scholarship) بورس مقطع فوق دیپلم .۳

فوق دیپلم )کاردانی( به صورت پیوسته، بعد از دوره راهنمایی شروع می شود و تا فوق دیپلم ادامه پیدا می کند. به مراکز آموزشی 

 .شودمعادل با فوق دیپلم اعطاء می ”Associate“ گفته می شود و به فارغ التحصیالن آن مدرک” تکنولوژی کالج“کاردانی، 

سال است که سال های آخر آن آموزش عالی محسوب می شود. قبول شدگان بورس  ۵/۵تا  ۵دوره های کاردانی مدت تحصیل در 

 .شوندمونبوکاگاکوشو به عنوان دانشجوی سال سوم کالج پذیرفته می

ریاضیات کالج خصوصی وجود دارد. از کالس های معمولی کالج، ریاضیات و  ۳کالج عمومی و  ۵دولتی، -کالج ملی ۵۴در ژاپن، 

کاربردی، فیزیک و فیزیک کاربردی، شیمی، زبان ژاپنی و خارجی، جغرافیا، علوم سیاسی و اقتصاد، هنر و موسیقی، بهداشت و 

توان نام برد. هر کالج دارای سه تا پنج رشته از قبیل مهندسی مکانیک، برق، الکترونیک و کنترل، کامپیوتر و ورزش و غیره را می

رانی و غیره می باشد. غالبًا فارغ التحصیالن در زمینه صنعتی و فنی مشغول کار ، معماری، شهرسازی، کشتیآی تی، شیمی و مواد



شوند. برای کسانی که قصد شوند و بعضی در دوره کارشناسی ناپیوسته کالج که معادل سال سوم دانشگاه است، پذیرفته میمی

 .الج انتخاب مناسبی نیستادامه تحصیل به مقاطع باالتر را دارند، رفتن به ک

  

 بورس  شرایط

  ،به باال 1۷معدل کل دیپلم دبیرستان و معدل پیش دانشگاهی 

 سال 21  تا  1۶  سن داوطلب در هنگام درخواست، بین 

 قبولی در کنکور سراسری 

 قبولی در آزمون تخصصی ورودی بورس 

  

 مدارک بورس 

 تکمیل فرم درخواست 

 نامه دبیرستان محل تحصیلمعرفی 

 گواهی پزشک 

 )گواهی فارغ التحصیلی دبیرستان )دیپلم 

 گواهی اشتغال به تحصیل: برای کسانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 

 فرم قبولی در کنکور سراسری ایران 

قاضی مدارک باید پیش از اتمام مهلت مقرر شده مستقیما و یا از طریق پست به بخش فرهنگی سفارت تحویل داده شود. حضور مت

برای ارائه مدارک الزم نیست. کلیه مدارک در دو نسخه تهیه و به صورت جداگانه دسته بندی شده و به سفارت ارائه گردد. سواالت 

 .دروس تخصصی مقطع کارشناسی به زبان انگلیسی است

  

 (Specialized Training College Students) بورس مقطع فوق دیپلم علمی کاربردی .۴

ه شبیه به کالج تکنولوژی است، با این تفاوت که دییلم این دوره علمی کاربردی بوده و دوره آن دو سال و با دوره شرایط این دور

 Specialized orکاربردی در سایت -ر در مورد دیپلم علمی بیشت اطالعات زبان ژاپنی جمعا سه سال می باشد. 

  Professional Training College Studentsوجود دارد. 

  

  

  

http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study3_step5.html
http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study3_step5.html
http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study3_step5.html


  

 بورس  شرایط

  ،به باال 1۷معدل کل دیپلم دبیرستان و معدل پیش دانشگاهی 

 سال 21  تا  1۶  سن داوطلب در هنگام درخواست، بین 

 قبولی در کنکور سراسری 

 قبولی در آزمون تخصصی ورودی بورس 

  

 مدارک بورس کالج علمی کربردی

 تکمیل فرم اصلی 

 نامه از دبیرستان محل تحصیلمعرفی 

 گواهی پزشک 

 )گواهی فارغ التحصیلی دبیرستان )دیپلم 

 گواهی اشتغال به تحصیل برای کسانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 

 فرم قبولی در کنکور سراسری ایران 

مدارک باید پیش از اتمام مهلت مقرر شده مستقیما و یا از طریق پست به بخش فرهنگی سفارت تحویل داده شود. حضور متقاضی 

الت برای ارائه مدارک الزم نیست. کلیه مدارک در دو نسخه تهیه و به صورت جداگانه دسته بندی شده و به سفارت ارائه گردد. سوا

 .دروس تخصصی مقطع کارشناسی به زبان انگلیسی است

  

 بورس یکساله زبان ژاپنی .۵

بورس یکساله زبان ژاپنی مختص دانشجویان رشته زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران می باشد. افراد متفرقه که در حال یادگیری 

مایند. جهت اطالعات بیشتر در این زمینه توضیحات به زبان زبان ژاپنی در مراکز دیگر هستند، نمی توانند از این بورس استفاده ن

 .ژاپنی و انگلیسی در لینکهای زیر موجود است

  

 )توضیحات کلی در ارتباط با بورس یکساله زبان ژاپنی)ژاپنی 

 )توضیحات کلی در ارتباط با بورس یکساله زبان ژاپنی)انگلیسی 

 فرم تقاضای بورس 

 فرم معرفی نامه 

 فرم گواهی پزشک 

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/one_year_japanese/Explanation_j.pdf
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/one_year_japanese/Explanation_e.pdf
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/one_year_japanese/Application.docx
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/one_year_japanese/recommendation_letter.pdf
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/one_year_japanese/Health.pdf


 لیست دانشگاه ها 

  

  

  

 پیوندهای مفید جهت تحصیل در ژاپن .۶

  

Japan Student Service Organization 

Comprehensive GuideStudy in Japan  

 JASSO: Japan Student Services Organization 

gy, MEXT or Monbukagakusho: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technolo

Government of Japan 

( Association of National Colleges of Technology, Japan 

( Japan Science and Technology Agency 

Japan Science and Technology Agency 

Foreign Students Advisory Center 

 باشندها در ژاپن سایتهای زیر مفید میها و کالجبرای جستجوی دانشگاه

JASSO: Japanese Colleges and Universities Search 

Support The Nippon Foundation: Japan Study 

 .برای کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با کشور ژاپن به سایت زیر مراجعه نمایید

Gateway for all Japanese Information 

  

 

http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/one_year_japanese/Course_Guide2015.pdf
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html
http://www.studyjapan.go.jp/
http://www.jasso.go.jp/index_e.html
http://www.mext.go.jp/english/index.htm
http://www.mext.go.jp/english/index.htm
http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/koho/
http://read.jst.go.jp/index_e.html
http://read.jst.go.jp/index.htm
http://www.jpss.jp/index.html
http://www.jasso.go.jp/cgi-bin/user/univ_search.cgi
http://www.ir.emb-japan.go.jp/fa/jicc/The%20Nippon%20Foundation:%20Japan%20Study%20Support
http://web-japan.org/index.html

