بسمه تعالی
دانشجوی محترم دکتری
با سالم،
پيرو موافقتنامه امضاء شده ميان دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ درنظر است نهمين دوره مشترك دکتری با شرايط ذکر شده
در اين اطالعيه برگزار گردد .برطبق اين موافقتنامه دانشجو باقیماندهی دوره دکترای خود را در دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ گذرانده و در اين
مدت پس از کسر شهريه ماهانه مبلغی در حدود  0561دالر آمريکا توسط دانشگاه هنگکنگ پرداخت میشود و در پايان دانشجو عالوه بر مدرك دکترای
شريف ،مدرك دکتری از دانشگاه هنگکنگ دريافت میکند.
 -0معرفی دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ
 0-0دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ ،در رتبهبندی  QSدر سال  0101رتبه  02را در ميان کل دانشگاههای جهان بدست آورده است (همچنين
رتبه  01مهندسی جهان) .اين دانشگاه در سال  0990تأسيس گشته و اکنون دارای شش مدرسه در دو پرديس مختلف است و بيش از نه هزار دانشجو
دارد که پنج درصد آنها دانشجوی بينالمللی هستند.
 0-0قابل توجه است که بدليل تاکيد دولت چين برای توسعه اين دانشگاه در سالهای اخير ،تجهيزات و بودجه تحقيقاتی اين دانشگاه در بسياری از
حوزهها گسترده و از بسياری از دانشگاههای معتبر آمريکای شمالی نيز بيشتر است .به همين دليل ،بخصوص در زمينههای  ، Experimentalاين
دانشگاه در سطح جهان گزينه بسيار مناسبی به شمار ميايد.
 -0دوره مشترك
 0-0ر شتههای موردنظر برای برگزاری دوره شامل کليه رشتههای مهندسی موجود در مدرسه مهندسی دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ و دانشگاه
صنعتی شريف و به ويژه عناوين زير میباشد:


مهندسی عمران



مهندسی برق



مهندسی کامپيوتر



مهندسی شيمی و بيومولکولی



مهندسی مکانيك



مهندسی صنايع

 0-0زمانبندی احتمالی دوره


دو سال اول :دانشجو بايد حداقل  06واحد درسی را در دانشگاه شريف و پس از عزيمت به هنگکنگ حداقل  3واحد را در دانشگاه علم و
فناوری هنگکنگ بگذراند .همچنين در صورت نياز و بر حسب نوع پروژه و تشخيص دانشکده متبوع در هنگ کنگ ،واحدهای اضافی ديگری
نيز برای اخذ به دانشجو اعالم ميگردد که طبيعتا در اجرای موفق تر رساله موثر خواهد بود .گذراندن امتحان جامع در دانشگاه صنعتی شريف
قبل از عزيمت به هنگکنگ الزامی است.



الزم است موضوع تز قبل از عزيمت به هنگکنگ توسط استاد راهنمای شريف و  HKUSTبررسی و به صورت مکتوب نهايی شده و دفاع از
پروپوزال هم در دانشگاه شريف انجام شده باشد .در غير اين صورت الزم است دانشجو مجدداً برای انجام دفاع از پروپوزال به کشور عزيمت
نمايد که مستلزم مخارج اضافی رفت و برگشت به هزينه شخصی خواهد بود.



سال سوم تاپايان دکتری :دانشجو در دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ ثبت نام نموده و در اين دانشگاه مشغول تحقيق خود با راهنمايی
استادان راهنمای خود در هر دو دانشگاه خواهد شد  .در اين مدت ،فعاليتهای ديگری که دانشجويان دکتری دانشگاه هنگ کنگ موظف به
انجامشان هستند ،همچون ارايه کالسهای تمرين و غيره نيز جزو وظايف دانشجويان دوره مشترك خواهد بود.



سال آخر :در سال آخر دکتری دانشجو به دانشگاه صنعتی شريف بازگشته ،تحقيقات و آزمايشات خود را تکميل نموده ،و پايان نامه خود را
تکميل خواهد نمود .دانشجو در اين مرحله از پايان نامه خود دفاع نموده و در صورت احراز شرايط هر دانشگاه ،مدارك دکتری خود را از آن
دانشگاه دريافت خواهد نمود .جلسه دفاع از پاياننامه برای دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ میتواند به صورت ويدئو کنفرانس انجام گيرد.

تبصره :زمانبندی برنامه بسته به شرايط دانشجو میتواند انعطاف داشته باشد و جهت اطالع ،در سالهای گذشته مدت حضور دانشجو در دانشگاه هنگ
کنگ بين دو تا چهار سال بوده است.
 -3شرايط دانشجويان
 3-0آزمون جامع دانشجويان بايستی قبل از ورود به هنگکنگ برگزار شده باشد.
 3-0دانشجويان بايد برای ثبتنام در دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ کليه شرايط موردنظر اين دانشگاه بخصوص نمرات الزم امتحان زبان را قبل از
عزيمت به هنگکنگ احراز نمايند.
(اطالعات بيشتر در وبگاه دانشگاه قابل دسترس است)http://www.ust.hk/eng/index.htm :
 3-3حداکثر تعداد دانشجويان شرکتکننده در دوره از کل دانشگاه برای هر سال تحصيلی پنج نفر است.
 -4ساير موارد
 4-0دانشجو و دو دانشگاه موظفند حق مالکيت معنوی انتشارات و اختراعات حاصل از اين دوره را رعايت نمايند.
 4-0دانشجو میتواند از بورسيههای ارائه شده توسط دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ و دولت هنگکنگ استفاده نمايد.
 4-3زبان تحصيلی در دانشگاه انگليسی است.
 4-4به دانشجويان دکتری پس از کسر شهريه ،ماهانه مبلغی در حدود  0561دالر آمريکا توسط دانشگاه هنگکنگ پرداخت میشود.
 4-6دانشجويان منتخب الزم است  Registration Feeالزم برای ثبتنام را قبل از صدور ويزا بپردازند (حدود ششصد دالر آمريکا) .همچنين اگر
مدارك تحصيلیشان در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاهی غير از صنعتی شريف است ،مدارك خود را نيز الزم است آزاد نمايند.
 4-5به دانشجويان مجرد ،برای دو سال اول اقامت در هنگکنگ خوابگاه در داخل دانشگاه تعلق میگيرد که اجاره آن در حدود  661دالر آمريکاست.
ديگر هزينهها نيز در حدود ماهيانه  461دالر آمريکا است .هزينه مسکن دانشجويان در خارج از دانشگاه نيز در حدود  111دالر آمريکا میباشد.
 - 6مراحل انتخاب دانشجويان
.a
.b
.c
.d
.e

تکميل فرم درخواست آنالين توسط دانشجو در سامانه زير حداکثر تا تاريخ 0399/00/4
http://ia.sharif.ir/sut-hkust-ph-d-dual-degree-program/
بررسی اوليه فرمهای ارسال شده
دعوت از دانشجويان حائز شرايط برای انجام مصاحبه حضوری
کسب موافقت از استادان راهنما در دو دانشگاه
معرفی دانشجو به دانشگاه علم و فناوری هنگکنگ جهت شرکت در دوره
با آرزوی موفقيت
مديريت امور بينالملل

