
 مدیرکل محترم برنامه ریزی وهمکاری های بین المللی دانشگاه تهران

سطوح در دانشجویان که میدهد ارائه را ١ساله برنامه ای ارشد کارشناسی مقطع در انگلیسی  زبان به چین مطالعات ی رشته در پکن دانشگاه آکادمی                          ینچینگ
که است معنی این به این بود. خواهند دانشجو انتخاب به زیر موارد تمامی یا یک در دانشجویان تمرکز می پردازند. چین به مربوط مسائل فراگیری به                            مختلف
موضوعات تمامی در درس انتخاب به مجاز ولی دهد قرار خود پژوهش و تحصیل مورد اصلی موضوع عنوان به را زیر موارد از عنوان یک بایست می                             دانشجو
بین روابط ی زمینه در مثل عنوان به باشد. کشور این به مربوط مسائل با مرتبط و چین مطالعات چهارچوب در می بایست زیر موضوعات تمامی  باشد. می                             زیر

 الملل، مطالعه ی مسائل مربوط به ایران و چین میتواند به عنوان گزینه  ی تحصیل باشد.

Politics and international relations - 1. سیاست و  روابط  بین الملل  
Philosophy and religion - 2. فلسفه و دین  

Literature and culture - 3. ادبیات و فرهنگ  
Law and society - 4. حقوق و جامه شناسی  

History and archaeology - 5. تاریخ و باستان شناسی  
Economics and management - 6. اقتصاد و مدیریت  

و اقتصاد - شناسی  چین ارشد کارشناسی مثل: عنوان به داشت. خواهد شده انتخاب تمرکز موضوع به توجه با و شناسی  چین در ارشد کارشناسی دریافتی، مدرک *                            
 مدیریت

مدرک و دهند تحویل مربوطه تحصیلی سال تابستان پایان تا و نموده تهیه باال موارد از یکی در ای نامه پایان بایست می دانشجویان شده ارائه های کالس تکمیل                               با
تحصیلی سال پایان با بایست می شده ارائه های کالس باشد. باال موارد از یکی در بایست می که داشت خواهد نامه پایان برای انتخابی موضوع به بستگی                              تحصلی

 تکمیل شوند گرچه برای ارائه پایان نامه در صورت تمایل دانشجو یک سال فرصت اضافه وجود خواهد داشت. در این صورت:
 یک. دانشجو با پایان سال اول چین را ترک میکند٬ در این صورت امکان دفاع بعد از تکمیل پایان نامه به صورت اسکایپ وجود خواهد داشت.

یا درسی زمینه در مذکور دانشجو اگر اول ، سال در او عملکرد به توجه با صورت این در که دهد می را آکادمی در ماندن درخواست دوم سال برای دانشجو                                دو.
کار و اضافی اقامت سال ١ به قادر دانشجو و میگردد تمدید دیگر سال یک مدت به نیز شده اشاره بورسیه باشد داده نشان خود از قبولی قابل عملکرد                               غیردرسی

 کردن بر روی پایان نامه خود خواهد بود. این موضوع تنها با تایید مسئولین آکادمی امکان پذیر است.

(شهریه)٬ تحصیل های هزینه شامل و شده تامین آکادمی حامیان طریق نظر از مورد بورسیه می گیرد. تعلق آکادمی ینچینگ بورسیه شدگان پذیرفته تمامی  به *                        
به توجه با است, بدیهی  باشد. می مبداء کشور از هواپیما با برگشت و رفت هزینه و نفره تک زندگی مکان بیمه٬ هزینه  شده٬ تعیین میزان به اقامت ماهیانه ی                                هزینه
بورسیه نه و آکادمی ینچینگ بورسیه صرفا شده ارائه بورسیه ولی بود خواهد پکن دانشگاه از صادره مدرک میباشد٬ پکن دانشگاه از ای مجموعه زیر آکادمی                            اینکه

 ی دانشگاه پکن خواهد بود.

 * بورسیه مذکور شامل هزینه های ویزا نمی شود.

تمامی  دانشجویان باید ابتدا از طریق دفتر مرتبط در دانشگاه تھران کھ مسئول امور مربوط بھ ینچینگ آکادمی بوده اقدام کرده و درخواست  ھای مستقیم بھ 
آکادمی مورد پذیرش قرار نخواھد گرفت. بھ دنبال ارسال درخواست دانشجویان بھ مسئولین دانشگاه تھران شورای آکادمیک دانشگاه و یا مراجع ذیصالح دانشگاه 

اقدام بھ بررسی شرایط درخواست کننده گان کرده و دانشجویان ممتاز از نظر فعالیت ھای درسی و غیر درسی را بھ ینچینگ آکادمی معرفی و نامزد می کند. 
ھیات پذیرش آکادمی اقدام بھ بررسی درخواست ھا کرده و بعد از انجام مصاحبھ از طریق اسکایپ اقدام بھ پذیرش دانشجویان دانشجویان تنھا در صورت دارا 

بودن کیفیت ھای مورد نظر کرده و نتیجھ را اعالم می کند. 

 موارد مورد نیز جهت ثبت درخواست:
 O تکمیل نرم افزار آنالین ( تنها در صورت انتخاب و کاندید  شدن توسط دفتر امور بین الملل دانشگاه تهران) ؛

 O تاریخچه مختصری از زندگی / رزومه؛
 O انگیزه نامه؛

 O جدیدترین متن رسمی (بازدید کنندگان)؛
 O دو توصیه نامه؛

.(IELTS/TOEFL/Cambridge/CEFR) نمره آزمون زبان بین المللی انگلیسی O 

http://101.200.29.232/YENCHING/login.html


 

 
 شرایط پذیرش:

 دریافت حداقل مدرک کارشناسی در هر رشته، تا قبل از تاریخ ٣١ اگوست ساله تحصیلی  (آینده) که در ینچینگ آکادمی ثبت نام خواهند کرد.1.

 سابقه تحصیلی برجسته2.

 تسلط به زبان انگلیسی3.

 سابقه ای از دستاورد های فوق درسی 4.

 توانایی های رهبری بالقوه5.
 

 *موارد باال (آیتم  های ثبت درخواست و شرایط پذیرش) از طرف کمیته مربوطه در تهران جهت کاندید کردن دانشجویان لحاظ خواهد شد.
 

 * پذیرش نهایی تنها پس از انجام مصاحبه ی آنالین کاندید ها با کمیته ی پذیرش ینچینگ آکادمی خواهد بود.
 
 

 برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجع فرمایید:

  
 

www.yenchingacademy.org 
 

 
 متن فارسی صرفا جهت اطالع بوده و تنها منبع مورد استناد متن اصلی  به زبان انگلیسی  می باشد.

  با سپاس
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