
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 یفور یلیخ          

 به نام خدا

 

 دانشجويان اعزام و بورس كل اداره –سازمان امور دانشجويان 

 مركز خدمات آموزشی -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 

 مقطع دكترا در دانشگاه های هنگ كنگ بورسیهموضوع: 

 با سالم و احترام؛

 مقطع در تحصيلي بورسيه ارائه خصوص در 1400/  06/  18 مورخ 1302/  893683تصوير يادداشت شماره 

 مي ارسال پيوست به الزم اقدام هرگونه و مالحظه جهت كشورمان، دانشجويان به كنگ هنگ هاي دانشگاه در دكترا

 خواهشمند است دستور فرمايند اين اداره كل را از نتيجه اقدام مطلع نمايند. .گردد

 
                                         

 محمود اديب 

 كل كنسولی مدير
                          

 

 

 

 

 
 

  ٧٢٦ / ٨٩٥٠٤٩ :شماره 
 ٢٠/٠٦/1٤٠٠ :تاريخ 

 11:٥٦:٢٩ زمان :

 برگ 2  :پيوست



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هنگ كنگ -جمهوري اسالمي اريان  سركنسولگري
 

           

 به نام خدا

 جناب آقاي حيدريان

 رئيس محترم اداره امور دانشجويي، بورس ها و مدارس خارج از كشور 

 رساني برنامه بورسيه دكترا در دانشگاه هاي هنگ كنگ اطالعموضوع: 

 با سالم و احترام،

 

 دانشگاه هشت) كنگ هنگ هاي دانشگاه دكتراي مقطع به اطالع مي رساند برنامه اعطاي بورسيه تحصيلي )فلوشيپ( در

 آموزش دانشگاه جز به و داشته قرار دنيا دانشگاههاي بهترين فهرست در المللي بين بنديهاي رده اساس بر كه برتر

Education University  وزارت علوم كشورمان نيز مي باشد( براي سال تحصيلي ، مقطع دكتري آنان مورد پذيرش

زير نظر كميته بورسيه هاي دانشگاهي اين منطقه آغاز شده است. اطالعات مربوط به نحوه ثبت نام، مهلت و  2023-2022

اين  ، آخرين مهلت ثبت نام است. در خالل2021شيوه اقدام به پيوست ايفاد مي گردد. الزم به ذكر اين كه اول دسامبر 

اگرچه اظهار نظر در اين باره سخت است اما نفر براي دريافت فلوشيپ انتخاب ميگردند.  300برنامه از ميان متقاضيان، 

 سه سالدالر هزينه تحقيقات( كه حداكثر تا  1736دالر آمريكا بعالوه ي ساالنه  3460مبلغ فلوشيپ )ماهانه  احتمالا 

)حداكثر يك خانواده ي سه نفره در يك خانه ي كوچك، و ثبت  ي دانشجوئيزندگپرداخت خواهد شد براي اداره ي يك 

نام فرزند در مدارس دولتي و يا يارانه اي تحت نظر دولت كه البته همگي از سطح باالي تحصيلي برخوردار بوده و در 

بسيار كارآمد( كافي به نظر بسياري از آنان زبان انگليسي، زبان اصلي تدريس است، و با استفاده از سامانه ي حمل و نقل 

   مي رسد.

 خواهشمند است دستور فرماييد از طرق مقتضي به عالقه مندان داخل و خارج وزارت متبوع اطالع رساني نمايند.

 
                                         

 اسماعيل زاده عليرضا

 سركنسول
 

                          

 

 

 

 

  ١٣٠٢ / ٨٩٣٦٨٣ :شماره 
 ١٨/٠٦/١4٠٠ :تاريخ 

 دارد  :پيوست



Established in 2009 by the Research Grants Council (RGC), the Hong 
Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best 
and brightest students in the world to pursue their PhD programmes 
in Hong Kong’s universities. 

The Fellowship Scheme will provide a competitive annual stipend 
and conference and research-related travel allowance per year 
up to three years. 

Initial application is accepted from September to December. 

For details, please visit

www.rgc.edu.hk/hkphd

HONG KONG 
PhD FELLOWSHIP SCHEME
Experience world-class academic programmes 
and research opportunities in Asia's World City
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