
 

 بسمه تعالی 

 فرم اعالم فراخوان بورس تحصیلی 

 اعالم شده:    مشخصات بورس ✓

1401آذر  20 تاریخ فراخوان  چین  نام کشور   

1401برابر با اول بهمن  2023ژانویه  21 تاریخ مهلت ثبت نام  دکتری     کارشناسی ارشد تحصیلی   مقاطع /مقطع   

 ندارد    دارد  مصاحبه  رزرو 2اصلی  2 رزرو 2اصلی  2 تعداد سهمیه
 

  بورس اعالم شده:  موارد ✓

PHD    /   مقطع   دکتـــری                       :::::::::::::::::  MASTER  مقطع کارشناسی ارشد   /  

 نام دانشگاه / دانشگاه ها
نورت وسترن  تکنیکپلی  دانشگاه  

Northwestern Polytechnical University 

 رشته / رشته های تحصیلی 

APSCO-NPU-Master Program-2023 

APSCO-NPU-PhD Program-2023 

Aeronautics School: 

• Flight Vehicle Design 

• Aircraft Structures and Airworthiness Technology 

• Fluid Mechanics 
Astronautics School 

• Aeronautical and Astronautical Science and Technology 

• Control Science and Engineering 

Power & Energy School 

• Power Engineering and Engineering Thermophysics 

• Aeronautical and Astronautical Science and Technology 

• Electronic Science and Technology 

Electronics and Information School 

• Electronic Science and Technology 

• Information and Communication Engineering 

 سال   4    سال 2 مدت دوره 

 بیمه   بلیط رفت و برگشت  هزینه زندگی    شهریه   تسهیالت اهدایـی 

 چینیه  مطابق قوانین شورای بورس مبلغ کمک هزینه زندگی 

 انگلیسی  زبان تحصیل 

 در اطالعیه پیوست آمده است  قابل قبول زبانمدارک  

 آدرس سایت مرجع  
1. apsco.int 

2. studyat.nwpu.edu.cn 

 charis@apsco.int                  isacirc@isa.ir آدرس ایمیل مرجع 
 

 



 
 

 

 اعالم شده   بورس شرایط ✓

  شرط معدل  سال  40دکترا: حداکثر   سال 35کارشناسی ارشد: حداکثر  شرط سنی 

 دارد  مصاحبه علمی  در اطالعیه پیوست آمده است  نمره زبان 

 دو هیئت علمی دانشگاه  -دارد توصیه نامه    سوابق کاری 

    استاد  نامه حمایت

 توضیحات تکمیلی: 

آسیا  .1 فضایی  همکاری  سازمان  در  ج.ا.ایران  عضویت  به  توجه  با  بورسیه  تفاهم   (APSCO)اقیانوسیه    -این  مطابق  به  نامه و  چین  دانشگاههای  با  مشترک  های 
  APSCO  ه دبیرخانههای مربوط به معرفی متقاضیان بگیرد. سازمان فضایی ایران به عنوان نهاد متولی مسئول هماهنگیمتقاضیان کشورهای عضو خود تعلق می 

 خواهد بود.  

 پرداخت خواهد شد.   APSCOپذیرفته شدگان به محل دانشگاه در چین  توسط هزینه یک بار بلیت رفت و برگشت  .2

از سوی این سازمان معرفینامه رسمی متقاضی به همراه فایل   .3 ایران،  به    موردنیاز  مدارکبه شرط قبولی در مصاحبه عمومی وزارت علوم و تائید سازمان فضایی 
 ارسال میشود. APSCOدبیرخانه 

همزمان با  الزم است  متقاضیان  . الزم بذکر است  کنندمتقاضیان برای اطالع از جزئیات بورسیه و نحوه ارسال تقاضا، بدقت بروشور دانشگاه و شرایط آن را مطالعه   .4
نسبت به تکمیل فرم درخواست خود تنها در وبگاه دانشگاه اقدام نمایند. پس از دریافت نظر مثبت دانشگاه، میتوانند فرم  isa.irisacirc@ارسال مدارک به ایمیل 

 را تکمیل نمایند.  (CSC)شورای بورسیه چین 

 آمده است در بروشور پیوست و در اطالعیه به نشانی نیاز جهت ارسال درخواست   دمدارک مور .5

http://www.apsco.int/upload/file/20221207/2022120716284718979.pdf 
 

 


