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 داًص تزای سالِ ّوِ وِ تاضذ هی صاپي تىٌَلَصی ٍ ػلَم ، تذًی تزتیت فزٌّگ، پزٍرش، ٍ آهَسش ٍسارت "هًَثَواگاوَضَ" یا" هًَثَضَ

 ٍ دوتزا، ٍ لیساًس فَق سغح در Research Student Scholarship همغغ ،سِ صاپي در تحصیل تِ ػاللوٌذ داًطجَیاى ٍ آهَساى

Undergraduate Student Scholarship لیساًس سغح در ٍ College of Technology Scholarship دیپلن فَق سغح در 

 . ّستٌذ صاپي در تحصیل اداهِ تِ هایل وِ وساًی تزای است خَتی تسیار فزصت ایي. هیىٌذ اّذا تحصیلی تَرس

  الذام اس لثل -1

 .هًَثَضَ تَرس تزای الذام ًحَُ ٍ السم هذارن ٍ ضزایظ اس وافی اعالػات داضتي 

 .السم هذارن ولّیِ وزدى فزاّن تزای تالش

  وٌین الذام چگًَِ -2

 در تْزاى ٍ گذراًذى هزاحل  صاپي سفارت عزیك اس -2-1

 ٍ اخذ پذیزش اس اساتیذ داًطگاّْای صاپي صاپي داًطگاّْای عزیك اس هستمیواً -2-2

========== 

  الذام اس لثل -1

 تزای السم ضزایظ سالِ ّز. وزد داًلَد ایٌتزًت اس هستمیوا یا ٍ وزد تماضا تْزاى در صاپي سفارت تِ تلفي تا هیتَاى را السم درخَاستی ّای فزم

 :است سیز صَرت تِ ولی ضزایظ اها.هیىٌذ جشیی تغییزات هًَثَضَ تَرس الذام

 تحصیلی هذرن آخزیي اصل تزجوِ -1

 تحصیلی همغغ آخزیي ریشًوزات تزجوِ -2

 7-6 تا حتی یا صفحِ 1 در هیتَاًذ -ضَد ًَضتِ اًگلیسی تِ تایذ وِ -عزح ایي. لثَلی اس صاپي،تؼذ داًطگاّْای در تحمیك عزح :پزٍپَسال -3

 را صاپي چزا)) وِ دّیذ تَضیح واهالً لسوتی در تایذ پزٍپَسال ایي اًتْای در. ضَد رػایت واهالً پزٍپَسال ًَضتي ًحَُ تایذ اها.تاضذ صفحِ

 سفارت در وِ ای هصاحثِ در پزٍپَسال ایي هَرد در .تاضذ صاپي ٍ ضوا پزٍپَسال تیي هٌغمی ارتثاط تایذ! دیگز وطَر ًِ ٍ((ایذ؟ وزدُ اًتخاب

 را آى حَصلِ تا ٍ توام دلت تا تایذ ٍ است هَثز ضوا لثَلی در وِ است هذاروی هْوتزیي اس یىی پزٍپَسال ایي .هیطَد سؤال داریذ صاپي

 تؼذ وِ دّیذ تَضیح تایذ اًتْا در ٍ تاضذ داضتِ ارتثاط دّیذ اداهِ صاپي در هیخَاّیذ وِ ای رضتِ تِ است تْتز پزٍپَسال ایي هَضَع .تٌَیسیذ

 دارد؟ ایزاى در وارتزدی چِ ضوا پزٍپَسال. تزگزدیذ ایزاى تِ هیخَاّیذ صاپي اس ضذى التحصیل فارؽ اس

 هیخَاّیذ ای رضتِ هؼزف،چِ ًفز تحصیالت،دٍ هیشاى ضوا، فزدی هطخصات ضاهل هیطَد؛ دادُ ضوا تِ سفارت اس وِ فزهْایی وزدى پز -4

 .تحصیلی سَاتك ٍ خارجی ستاًْای هْارت پزٍپَسال،هیشاى هَضَع ضوا، واری سَاتك هذت؟ چِ وٌیذ؟ تحصیل

 .ّستیذ تحصیل تِ لادر ٍ ًیستیذ هثتال ٍاگیز ٍ حاد تیواریْای تِ ضوا وٌذ تأییذ وِ پشضه اس گَاّی یه :پشضىی گَاّی -5



. است هَثز ضوا لثَلی در وِ است هذاروی هْوتزیي اس دیگز یىی وِ ضواست سَاتك خالصِ ّواى  :CVرسٍهِ یا تحصیلی سَاتك خالصِ -6

 سیز هَارد ولیِ عَر تِ تایذ CVدر. تٌَیسیذ استاًذارد CV یه تا وٌیذ search ایٌتزًت اس خَد رضتِ تِ تَجِ تا هیتَاًیذ را CV ًَضتي رٍش

 :وٌیذ پزتارتز را تاى CV تایذ هیتَاًیذ وِ جایی ٍتا تٌَیسیذ را

 تلفي سایت، ٍب ایویل، تاّل، ٍضؼیت جٌس، تَلّذ، تاریخ ستاى، رضتِ، هلیت، ًام،: ضخصی هطخصات -

 تحصیلی ٍضؼیت  -

 ایذ وزدُ ضزوت وِ ّایی جطٌَارُ -

 ّا ًاهِ تطَیك ٍ ّا جایشُ -

 ایذ داضتِ وِ ّایی وٌفزاًس ٍ ّا سخٌزاًی -

 است ضذُ ضوا تا ّا رٍسًاهِ یا تلَیشیَى ٍ رادیَ در وِ ّایی هصاحثِ -

 ایذ وزدُ وِ تحمیماتی -

 ایذ وزدُ چاج وِ ّایی همالِ ٍ وتاتْا -

 تحمیماتی سفزّای -

 داریذ وِ دیگزی هْارتْای -

 (ًفز 2 حذالل) هیىٌٌذ هؼزفی همصذ داًطگاُ تِ را ضوا وِ استادّایی -

 ّستیذ ػضَ وِ ّایی اًجوي -

 هیزسذ ًظزتاى تِ وِ دیگزی فؼالیت ّز ٍ(. ّا ٌّزی تزای)ایذ داضتِ وِ گزٍّی یا فزدی ّای ًوایطگاُ -

 :اًگلیسی ستاى -7

 هصاحثِ ٌّگام وِ سؤاالتی تتَاًیذ وِ تاضذ حذی در تایذ ضوا اًگلیسی ستاى. تزساًذ را ضوا هْارت هیشاى وِ اًگلیسی ستاى هؼتثز هذرن یه

 است، هْن هذارن در سَم اٍلَیت ػٌَاى تِ اًگلیسی ستاى ٍلی. تاضذ خَب تایذ ضوا ستاى هىالوِ یؼٌی .دّیذ جَاب ٍ هتَجِ را هیطَد ضوا اس

 .ضواست پزٍپَسال دٍم ٍ ،CV اٍل اٍلَیت

 :صاپي سفارت در هصاحثِ -8

 ضوا ارسالی هذارن اگز. تاضذ ضذُ لثَل ضوا هذارن اٍل هزحلِ در ٍ فزستادُ سفارت تِ را هذاروتاى اتتذا وِ هیطَد ضوا اس سهاًی هصاحثِ

 چزا وجایذ؟ اسن،اّل هثل:  هیطَد سؤال ضوا خَد هطخصات هَرد در ٍ اًگلیسی ستاى تِ هصاحثِ .ضذ خَاّیذ رد اٍّل هزحلِ اس تاضذ ًالص

 .ضوا CV ٍ وٌیذ؟ چیىار هیخَاّیذ صاپي اس التحصیلی فارؽ اس تؼذ وزدیذ؟ اًتخاب رٍ صاپي چزا هیزیذ؟ صاپي

 :هؼذل -9

 .است 17 تاالی ٌّزی ّای رضتِ تزای ،16ٍ تاالی پشضىی ٍ هٌْذسی داًطجَیاى تزای هؼذل ضزط



 :وتثی اهتحاى -10

 اگز هسلوا اها .ًیست هْن چٌذاى ٍلی هیطَد گزفتِ صاپٌی ٍ اًگلیسی ستاى تِ وتثی اهتحاى، آى اس لثل یا هصاحثِ ٌّگام صاپي سفارت در اخیزاً

: ضاهل دّیذ اهتحاى هیخَاّیذ وِ همغؼی تِ تَجِ تا وتثی اهتحاى .تَد خَاّذ هَثز تسیار ضوا لثَلی در تاضیذ تلذ صاپٌی ستاى

 . پیذا وٌیذ لیٌه سیزسَاالت سالْای گذضتِ را هی تَاًیذ در  ًوًَِ.هیثاضذ اًگلیسی ستاى ٍ صاپٌی ضٌاسی،ستاى ریاضی،ضیوی،سیست
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 :صاپي ّای داًطگاُ اس استاد سِ اس پذیزش -11

 تِ را ًاهِ سِ ایي ٍ تگیزیذ پذیزش صاپي در هلی داًطگاُ سِ اس تایذ( هصاحثِ ٍ واهل هذارن یؼٌی)تاضیذ ضذُ لثَل دٍم ٍ اٍل هزحلِ اس اگز

 است هَجَد صاپي سفارت فزٌّگی تخص در وِ وتاتْایی یا دٍستاى ایٌتزًت، عزیك اس تایذ پذیزش گزفتي تزای. وٌیذ ارسال صاپي سفارت

 اس تتَاًیذ تا تاضیذ هزالة خیلی تایذ ٍ تَدُ حساس تسیار هزحلِ ایي. وٌیذ تزلزار تواس استاد تا email عزیك اس ٍ وزدُ پیذا را هزتَعِ ،استاد

 .وٌذ درخَاست را ضوا پزٍپَسال است هوىي ٍ CV ضوا اس استاد. تگیزیذ پذیزش ًظز هَرد استاد

 بر دي ريش مًجًد برای دریافت بًرس تحصیلی مًوبًشًکلی مريری 

 ژاپه در تُران سفارت طریق از اقدام( 2-1

 تزتیة تِ هزاحل ایي.هیىٌذ پیذا اداهِ تؼذ سال هاُ تْوي تا ٍ ضزٍع هاُ تْوي اس ًْایی ًتیجِ تا الذام سهاى ٍ تار یه سال ّز هًَثَضَ پذیزش

 :تاضٌذ هی سیز

 چٌذ: وِ هیطَد سؤال ضوا اس هزحلِ ایي در.  سال ّز هاُ تْوي هًَثَضَ،حذٍد تَرس هذارن درخَاست ٍ تْزاى در صاپي سفارت تِ تلفي-1

 هی هٌشل آدرس تِ را هًَثَضَ فزهْای ضوا تِ تاضذ داضتِ را ولی ضزایظ اگز است؟ٍ چمذر ضوا هؼذل ّستیذ؟ همغؼی چِ داریذ؟ سال

 .وٌذ هی تغییز حذی تا سالِ ّز ضزایظ ایي. تثیٌیذ فزهْا داخل را آى جشییات هیتَاًیذ ضوا ٍ فزستٌذ

 هذارن ّوزاُ ٍ( Recommendation Letter) گیزیذ هی ًاهِ هؼزفی ایزاى در استاد یه اس ٍ وزدُ پز را فزهْا ضوا: هذارن ارسال -2

 ٍ تگیزیذ ایزاى در هؼتثز داًطگاّْای استاد ّز اس هیتَاًیذ را ًاهِ هؼزفی. سال ّز هاُ اردیثْطت حذٍد.وٌیذ هی ارسال سفارت تِ ضذُ تىویل

 .تاضٌذ ضوا خَد داًطگاُ اساتیذ اس وِ ًذارد لشٍهی

 ایي.هیىٌٌذ اػالم را ًتیجِ ٍ سدُ تلفي ضوا تِ( هاُ خزداد)تؼذ هاُ یه حذٍد صاپي، سفارت در ضوا هذارن تزرسی اس پس :اٍلیِ ًتیجِ اػالم -3

 .هیطَیذ دػَت سفارت در هصاحثِ ٍ صاپٌی ستاى اهتحاى تزای ضوا لثَلی، صَرت در وِ است لثَلی اٍل هزحلِ

 تزیي هطىل اس یىی هزحلِ ایي. هیطَد هصاحثِ اًگلیسی ستاى تِ ضوا اس صاپي سفارت در هاُ خزداد اٍایل حذٍد: وتثی اهتحاى ٍ هصاحثِ-4

 .هیطَد اػالم هزداد اٍایل حذٍد هصاحثِ ًتیجِ .رٍدهتماضی تاال هی ًْایی لثَلیضاًس ، ضَد لثَل را هزحلِ ایي اگز وِ است لثَلی هزاحل

 .صاپي هلی ّای داًطگاُ اس استاد سِ اس پذیزش گزفتي-5
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 را استاد تا تواس آدرس ًویتَاًیذ ضوا احتواالً.تگیزیذ تواس ایویل یا فاوس،تلفي عزیك اس ًظز هَرد استاد تا تایذ اصل در پذیزش گزفتي جْت

 ایویل آًْا. تگیزیذ تواس ّست ًظز هَرد داًطگاُ ٍتسایت در وِ آدرسی یا داًطگاُ خارجی داًطجَیاى هزوش تا تایذ صَرت ایي در. وٌیذ پیذا

 .وزد خَاٌّذ فزاّن ضوا تزای را استاد تا هستمین ارتثاط اهىاى ایٌىِ یا ٍ فزستاد خَاٌّذ هزتَعِ استاد تِ ٍ وزدُ پیگیزی را ضوا

 .هیطَد اػالم هاُ تْوي در ًْایی لثَلی-6

 (هیطَد پزداخت ٍ است هًَثَضَ ػْذُ تِ ضوا تزگطت رفت تلیظ تار یه.)است سال ّز هاُ فزٍردیي اٍل ًیوِ اػشام سهاى-7

 

 . داوشگاٌ طریق از مستقیماً اقدام( 2-2

 .وٌیذ ارسال سفارت تِ تایذ وِ است هذاروی ّواى دلیماً السم هذارن -1

 .است صاپي هلی ّای داًطگاُ اس یىی وِ همصذ داًطگاُ وزدى پیذا-2

 تا هستمیواً یا email تا هیتَاًیذ.هًَثَضَ تَرس فزهْای درخَاست ٍ همصذ داًطگاُ ISC) )International Student Centerتا تواس-3

 .تگیزیذ تواس هزوش ایي تا پستی ًاهِ

 ضوا تِ ٍ تىویل را پذیزش فزم تذّذ پذیزش ضوا تِ استاد اگز. تگیزیذ پذیزش اٍ اس هیخَاّیذ وِ داًطگاُ ّواى استاد تِ پذیزش فزم ارسال-4

 .فزستذ هی

 . داًطگاInternational Student Centerُ تِ هذارن توام فزستادى ٍ رسیذُ فزهْای وزدى پز-5

International Student Center ُضوا تَرس ًتیجِ تا هیفزستذ( صاپي ػلَم ٍسارت) هًَثَضَ تِ را ،آى ضوا هذارن تزرسی اس پس داًطگا 

 .ضَد هی گشارش ًتیجِ ضوا تِ International Student Center عزیك اس. ضَد اػالم

 درخَاست را ّا فزم ٍ گزفتِ تواس داًطگاُ تا هْزهاُ حذٍد تایذ ضوا یؼٌی است، سال ّز هاُ تْوي اس داًطگاُ عزیك اس تَرس تزای الذام سهاى

 صَرت در. ّست هاُ هْز صاپي تِ اػشام داًطگاُ، عزیك اس الذام صَرت در هؼوَالً. هیطَد اػالم تؼذ سال هاُ خزداد حذٍد ًْایی ًتیجِ ٍ وٌیذ

 .ًذاریذ هصاحثِ ٍ صاپٌی ستاى اهتحاى داًطگاُ اس الذام

 لثَلی اس تؼذ -3

 ، داًطگاُ عزیك اس هستمین الذام صَرت در ٍلی تیٌیذ هی آهَسش صاپٌی ستاى را صاپي تِ ٍرٍد اٍل هاُ 6 سفارت عزیك اس الذام صَرت در-1

 .ًذاریذ صاپٌی ستاى دٍرُ ٍ هیطَد ضزٍع ضوا درسْای تالفاصلِ

 لثَل(ضذى رد تذٍى) دیگز همغغ تِ همغغ یه اس هستمیواً تتَاًیذ ضوا وِ ضزعی تِ.ضَد توذیذ هیتَاًذ سال ّفت هذت تا هًَثَضَ تَرس -2

 .ضَیذ



 ٍ لیساًس فَق ،ّشار یي130 حذٍد لیساًس همغی تزای هًَثَضَ تَرس تَسظ داًطجَ ّز تِ هاّیاًِ ّشیٌِ ووه حاضز حال در-3

Research Student ایي سالِ ّوِ.)هیطَد پزداخت ضوا تِ هاُ ّز آخز در وِ هیثاضذ یيّشار  160 دوتزی همغغ ٍّزاس یي  150 حذٍد 

 .(است ثاتت صاپي ّای داًطگاُ ول در ٍلی است هتغیز ّشیٌِ ووه

 است هجزدی خَاتگاُ اس تشرگتز ووی وِ هتاّلی خَاتگاُ هتاّل افزاد تِ ٍ هیطَد دادُ داًطجَیاى تِ اٍل سالِ 1 در فمظ داًطجَیی خَاتگاُ-4

 .داضت ًخَاّیذ یجذ هطىل هیطَد دادُ ضوا تِ وِ ایی ّشیٌِ ووه تِ تَجِّ تا وِ وٌیذ اجارُ خاًِ تایذ سال 1 اس تؼذ.هیطَد دادُ

 .داد ،تغییز هًَثَضَ تَرس داضتي تا را خَد داًطگاُ هیتَاى همغغ تغییز ٌّگام-5

 .داد اهتحاى داًطگاُ دٍ در حذاوثز ّوشهاى داًطگاُ، تغییز ٍ همغغ تغییز ٌّگام هیتَاى-6

 .هیطَد توذیذ تار یه سال دٍ ّز داًطجَیی ٍیشای -7

 .ًویطَد گزفتِ پس هًَثَضَ عزف اس ضذُ دادُ ّشیٌِ ووه-8

 .هیثاضذ وافی صاپي جای ّز در السم هخارج تزای ّشیٌِ ووه ایي-9

 خارجی داًطجَیاى تزای دائن وار ٍلی .وزد وار صاپي در ٍلت پارُ صَرت تِ هیتَاى-تحصیل تا ّوشهاى -استاد اس ًاهِ داضتي صَرت در-10

 .هیثاضذ هوٌَع

 .ضَد ًوی تذریس اًگلیسی ستاى تِ ٍ تاضذ هی صاپٌی ستاى تِ صاپٌی داًطگاّْای در تذریس-11

 تغییز حك ٍ تذّیذ تحصیل اداهِ تاالتز هماعغ در هیتَاًیذ ایذ ضذُ پذیزفتِ وِ داًطگاّی در فمظ تگیزیذ، تَرس داًطگاُ عزیك اس اگز-12

 .داضت ًخَاّیذ را داًطگاُ

 تاضیذ ًذاضتِ صاپي وطَر اس دیگزی ٍیشای اگز تحصیل اتوام اس تؼذ ایٌىِ هگز ًذاریذ صاپي دٍلت اس تَرس گزفتي لثال در تؼْذی ّیچ ضوا-13

 .وٌیذ تزن را صاپي تایذ

 : وکتٍ چىد

 .ًویطَد ًَضتِ فارسی تِ هذروی یا ًاهِ ّیچ تاضذ،ٍ ضذُ ًَضتِ صاپٌی یا اًگلیسی تِ تایذ هًَثَضَ تزای السم هذارن توام-1

 Dependent خَد ّوسز عزیك اس هیتَاًذ دیگز فزد ٍ.وٌذ استفادُ هًَثَضَ تَرس اس هیتَاًذ افزاد اس یىی فمظ ّستٌذ، هتاّل وِ افزادی-2

Visa تاضذ داضتِ الاهت صاپي در هیتَاًذ ،ّوسزش تاضذ داضتِ ٍیشا صاپي در داًطجَ وِ هذّتی تا ٍ تگیزد. 

 ػٌَاى تِ هذروی دٍرُ پایاى اس تؼذ ٍ وٌیذ درخَاست سال 2 یا 1 هذت تِ ،هیتَاًیذ research Studentت درخَاس صَرت در-3

research Student ِهیطَد دادُ ضوا ت. 

 .سال 21-17 تیي لیساًس. تاضذ سال 35 سیز داٍعلة سي تایذ:  سٌی ضزط-4

 .ضَدهی دادُ research Student ّوچٌیي ٍ دوتزا ٍ لیساًس فَق-لیساًس همغغ در تحصیل تزای هًَثَضَ تَرس-5

 .آى هؼافی گَاّی یا سزتاسی خذهت اتوام گَاّی. تاضذ ًذاضتِ سزتاسی هطىلهتماضی تایستی -6



 (.ایذ ضذُ استخذام جایی در وِ صَرتی در) است ضزٍری وار هحل در تاالتز همام یا وارفزها اس ًاهِ هؼزفی -7

. ًواییذ هزاجؼِیا سایت سفارت صاپي  هًَثَواگاوَضَ سایت ٍب تِ است تْتز رٍستز تِ ٍ تز دلیك اعالػات تزای

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