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 بسمه تعالی
 

 دانشجوي محترم دكتري 

 

 با سالم،

شگاهپيرو موافقت  شريف و دان صنعتی  شگاه  شده ميان دان ضاء  ستعلم و فناوري هنگ نامه ام دوره  شتمينه كنگ درنظر ا

نامه دانشجو دو سال از دوره دكتراي خود را در برطبق اين موافقتمشترك دكتري با شرايط ذكر شده در اين اطالعيه برگزار گردد. 

دالر آمريکا توسگگط  1300مبلغی در حدود  هماهانپس از كسگگر شگگ ريه كنگ گذرانده و در اين مدت دانشگگگاه علم و فناوري هنگ

كنگ دريافت شود و در پايان دانشجو عالوه بر مدرك دكتراي شريف، مدرك دكتري از دانشگاه هنگكنگ پرداخت میدانشگاه هنگ

 كند. می

صوير آنچنانچه عالقه ست را تکميل نموده و ت ستيد لطفاً فرم پيو شترك ه شركت در اين دوره م ، همراه رزومه خودبه را  مند به 

 ئيد.تحويل نما معاونت تحصيالت تکميلی دانشکده متبوعبه  5/10/1397حداكثر تا تاريخ 

 كنگمعرفي دانشگاه علم و فناوري هنگ -1

رتبه  2019در سال  QSبندي در رتبهكه  است كنگكنگ، يکی از هشت دانشگاه هنگدانشگاه علم و فناوري هنگ 1-1

ست )همچنين به هاي جهاندانشگاهكل در ميان  را 37 شگاه جهان مهندسي17 رتبه دست آورده ا (. اين دان

سال  شت 1991در  سيس گ شجو  هتأ ست و بيش از نه هزار دان سه در دو پرديس مختلف ا شش مدر و اكنون داراي 

  المللی هستند.ها دانشجوي بيندارد كه پنج درصد آن

و بودجه تحقيقاتی  تج يزات در سال اي اخير، دولت چين براي توسعه اين دانشگاهبدليل تاكيد قابل توجه است كه  2-1

به  در بسياري از حوزه ها گسترده و از بسياري از دانشگاه اي معتبر آمريکاي شمالی نيز بيشتر است. دانشگاهاين 

، اين دانشگاه در سطح ج ان گزينه بسيار مناسبی به شمار Experimental همين دليل، بخصوص در زمينه هاي 

 ميايد. 

 دوره مشترك  -2

شته 1-2 شتهر شامل كليه ر شگاه علم و  م ندسی هايهاي موردنظر براي برگزاري دوره  سه م ندسی دان موجود در مدر

 باشد:ويژه عناوين زير میكنگ و دانشگاه صنعتی شريف و بهفناوري هنگ

 م ندسی عمران 

  برقم ندسی 

 م ندسی كامپيوتر 

  لکولیوشيمی و بيومم ندسی 

 م ندسی مکانيك 

 م ندسی صنايع 

 بندي احتمالی دورهزمان 2-2

 سال اول  كنگپس از عزيمت به هنگ واحد درسگگی را در دانشگگگاه شگگريف و 15قل : دانشگگجو بايد حدادو 

گذراندن امتحان جامع در دانشگاه صنعتی  كنگ بگذراند.واحد را در دانشگاه علم و فناوري هنگ 3 قلحدا

 كنگ الزامی است.شريف قبل از عزيمت به هنگ

 شجو در :سوم و چهارم سال شگاه علم و فناوري هنگ دان شغول كنگ ثبتدان شگاه م نام نموده و در اين دان

 تحقيق خود با راهنمايی اساتيد راهنماي خود در هر دو دانشگاه خواهد شد. 
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 شگگريف و  توسگگط اسگگتاد راهنمايكنگ بل از عزيمت به هنگقموضگگوع تز  الزم اسگگتHKUST  بررسگگی و

صورت مکتوب  شد.ب شده با شريف انجام  شگاه  شده و  دفاع از پروپوزال هم در دان صورت  ن ايی  در غير اين

ضا ستلزم مخارج ا شور عزيمت نمايد كه م شجو مجدداً براي انجام دفاع از پروپوزال به ك ست دان فی الزم ا

 رفت و برگشت به هزينه شخصی خواهد بود.

 خود را تکميل زمايشات دانشجو به دانشگاه صنعتی شريف بازگشته، تحقيقات و آ پنجمدر سال  :سال پنجم

نامه خود دفاع نموده و در خود را تکميل خواهد نمود. دانشگگگجو در اين مرحله از پاياننموده، و پايان نامه  

دانشگاه، مدارك دكتري خود را از آن دانشگاه دريافت خواهد نمود. جلسه دفاع از صورت احراز شرايط هر 

 صورت ويدئو كنفرانس انجام گيرد.تواند بهكنگ مینامه براي دانشگاه علم و فناوري هنگپايان

 تواند انعطاف داشته باشد.بندي برنامه بسته به شرايط دانشجو میزمان تبصره:

 شرايط دانشجويان -3

 كنگ برگزار شده باشد.ن جامع دانشجويان بايستی قبل از ورود به هنگآزمو 1-3

بخصگگوص  شگگرايط موردنظر  اين دانشگگگاهكليه كنگ نام در دانشگگگاه علم و فناوري هنگدانشگگجويان بايد براي ثبت 2-3

قابل  دانشگگگگاهگاه بيشگگگتر در وباحراز نمايند. )اطالعات  كنگنمرات الزم امتحان زبان را قبل از عزيمت به هنگ

 (http://www.ust.hk/eng/index.htmدسترس است: 

 است. پنج نفر براي هر سال تحصيلی  از كل دانشگاه كننده در دورهحداكثر تعداد دانشجويان شركت 3-3

 ساير موارد -4

 موظفند حق مالکيت معنوي انتشارات و اختراعات حاصل از اين دوره را رعايت نمايند.دانشجو و دو دانشگاه  1-4

 كنگ استفاده نمايد.كنگ و دولت هنگهاي ارائه شده توسط دانشگاه علم و فناوري هنگتواند از بورسيهدانشجو می 2-4

 زبان تحصيلی در دانشگاه انگليسی است. 3-4

كنگ دالر آمريکا توسگط دانشگگاه هنگ 1300به دانشگجويان دكتري پس از كسگر شگ ريه، ماهانه مبلغی در حدود  4-4

 شود.پرداخت می

الزم براي ثبت نام را قبل از صدور ويزا بپردازند )حدود ششصد  Application Feeدانشجويان منتخب الزم است  5-4

شگاهی غير از  شد از دان سی ار شنا سی و كار شنا شان در دوره هاي كار دالر آمريکا(. همچنين اگر مدارك تحصيلی 

 صنعتی شريف است، مدارك خود را آزاد نمايند. 

يگر ددالر آمريکاسگگت.  400گيرد كه اجاره آن در حدود به دانشگگجويان مجرد ، خوابگاه در داخل دانشگگگاه تعلق می 6-4

دالر  800هزينه خوابگاه دانشگگگجويان متأهل نيز در حدود دالر آمريکا اسگگگت.  400 هزينه ها نيز در حدود  ماهيانه

  باشد.آمريکا می

 مراحل انتخاب دانشجويان -5

a.  شامل اطالعات  آخرين رزومه خودبه همراه شركت در دوره توسط دانشجو و ارسال آن  خواستفرم درتکميل(

 5/10/1397حداكثر تا تاريخ  معاونت تحصيالت تکميلی دانشکده متبوعبه ، تحصيلي و ليست مقاالت/جوايز(

b. هاي ارسال شدهبررسی اوليه فرم 

c.  حضوريدعوت از دانشجويان حائز شرايط براي انجام مصاحبه 

d. كسب موافقت از اساتيد راهنما در دو دانشگاه 

e. كنگ ج ت شركت در دورهمعرفی دانشجو به دانشگاه علم و فناوري هنگ 
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 با آرزوي موفقيت

 المللبين روابطمديريت 


