
 سواالت کلی مختص به تمامی دانشجویان در همه مقاطع

شما در این خواهشمند است ابتدا دستورالعمل بورسیه تحصیلی در وبسایت سفارت در قسمت "لینک فرمهای اصلی" را با دقت مطالعه نمایید. اکثر پرسشهای 

ر پاسخ داده زی همچنین توضیحات  و ، توضیحات در خصوص برخی از مدارکدستورالعملقسمت در صورتیکه پرسش شما در دستورالعمل پاسخ داده شده است. 

   ایمیل زده و پرسش خود را مطرح نمایید.  mextinfosession@th.mofa.go.jpنشده است به آدرس 

 

 مرتبط با فرم سالمت پزشکی سوال

 برای تکميل فرم سالمت پزشکی به کدام پزشک مراجعه کنيم؟  -1

باشد برده تا پر  یم ینظام پزشک یباشد که در مرحله مصاحبه قبول شوند. فرم مذکور را نزد پزشک معتمد خود که دارا یم يانیفرم فقط شامل متقاض ينا ارائه

فرم را با دست  يتواندممعتمد  شکشدن ندارد. پز يپبه تا يازیپزشک ن ی. فرم گواهييدنما یبه جز فرم مذکور خوددار یموارد يا يشات. از ارائه اصل آزمايندنما

 .  ييدنما يافتدر یاصل یفرم ها ينکپزشک را از ل ی.  فرم گواهيدپر نما

 

 مرتبط با مدارک اضافه سوال

 آيا بهتر است که عالوه بر مدارک درخواستی، مدرک يا گواهی ديگري را نيز به سفارت ارائه دهيم؟  -1

خودداری نماييد. مدارك غير از مدارك درخواستي بررسي نخواهد شد و فقط مبلغ قابل توجهي را بابت از ارائه هرگونه مدرکی به غير از مدارک درخواستی 

 .ترجمه هاي رسمي و كپي مدارك هدر كرده ايد! لذا از ارائه مدارك اضافه جداً خودداري فرمائيد

 

 مرتبط با معافیت خدمت سوال

 نمايند؟ آيا مشمولين خدمت نظام وظيفه مي توانند درخواست بورس  -1

بولی متقاضی در بورس در ارتباط با قوانين مشمولين می بايست به وزارت علوم يا اداره نظام وظيفه مراجعه نماييد و سوال خود را مطرح نماييد. سفارت پس از ق

 تحصيلی گواهی دال بر قبولی دانشجو ارائه خواهد داد. 

 

 

 آزمونمرتبط با اعالم دلیل رد شدن در  سوال

 متقاضي چيست؟ دليل رد  -1

 .نمايد و علل قبولی يا ردی داوطلبان را اعالم نمی می باشد مصاحبهآزمون شده، آزمون کتبی و  ارائهمالک انتخاب سفارت نتيجه مدارک 

 

 

 و تغییر رشته های قابل قبولسواالت مرتبط با تخصص و رشته

 دانشجويان چه رشته هايي مي توانند در امتحان بورس شركت نمايند؟  -1

مقاطع کارشناسی داوطلبين برای اطالع از رشته ها به دستورالعمل به زبان انگليسی که در لينک فرمهای اصلی در وبسايت سفارت موجود است مراجعه نماييد. 

شايان ذکر . موده و برگه پذيرش دريافت نمايندهای مورد نظر خود تماس حاصل نا اساتيد يا دانشگاهبايد ب آزمون مصاحبهبعد از پذيرفته شدن در ارشد و دکترا 

 .رداست که عدم پذيرش دانشجويانی که در مرحله اول قبول شده اما موفق به يافتن دانشگاه در ژاپن و دريافت برگه پذيرش نشده باشند وجود دا

 خواهم در دوره فوق ليسانس تغييررشته نمايم.در اين صورت آيا درخواست بورس امکان پذير می باشد؟می است و  Xتخصص من در دوره ليسانس رشته  -2

رت در تخصص در ژاپن و تخصص فعلی شما بايد مرتبط باشند. دانشجويان فوق ليسانس بايد دانش سطح ليسانس رشته خود را دارا باشند در غير اين صو

 .نشگاه پذيرفته نخواهند شدامتحان ورودی دوره فوق ليسانس دا

 

 مرتبط با زمان اعزام و اعالم نتایج سواالت

 زمان اعزام چه تاريخی است؟  -1

و همچنين در چند سال  2011به طور معمول زمان اعزام در ماه آوريل يا اکتبر خواهد بود. اما در شرايط وقوع اتفاقات غير مترقبه همچون سونامی سال 

 مه گيری ويروس کرونا تاريخ اعزام متغير است. اخير با توجه با شرايط ه
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 زمان اعالم نتايج چه تاريخی است؟  -2

 زمان اعالم نتايج نهايی به طور معمول در بهمن ماه هر سال است. 

 

 

 بعد از قبولی در بورس دانشجو خانواده همراهیمرتبط با  سوال

 ببرم؟در صورت قبولی آيا می توانم خانواده خودم را نيز به ژاپن  -1

مهاجرت ژاپن رفته دانشجو هنگام اعزام به ژاپن اجازه همراه بردن اعضای خانواده خود را ندارد. پس از اعزام به ژاپن و انجام امور اقامتی خود به اداره 

انجام خواهد داد. توجه و برای اعضای خانواده تقاضای کارت صالحيت می نمايد. پس از صدور کارت  صالحيت متقاضی ادامه پروسه دريافت ويزا را 

از اقوام را داشته باشيد که اين پروسه فقط شامل همسر و فرزند می شود. برای ديگر اعضای خانواده متقاضی می بايست نسبت به ويزای کوتاه مدت ديدار 

 اقدام نمايد. جزئيات اين ويزا را می توانيد در وبسايت سفارت مطالعه نماييد. 

 

 آزمونمنابع سوال در خصوص 

 است؟و در چه سطحی آزمون کتبی از چه منابعی  -1

 برای اطالع از سطح آزمون به نمونه سواالت سالهای گذشته در وبسايت مراجعه نماييد. 

 مدارک زبانسوال در خصوص ارائه 

 آيا داشتن مدرک زبان الزامی است؟ -1

و غيره الزامی نيست به دليل آنکه  سفارت آزمون زبان جداگانه ای را برگزار می نمايد. اما در  JLPT, IELTS, TOEFLداشتن مدارک زبان از جمله 

 صورت داشتن اين مدارک حتماً آن را به سفارت ارائه نماييد. 

 

 میزان معدل دانش آموز یا دانشجو برای شرکت در بورسیهسوال در خصوص 

 

 بورسيه شرکت نمايم؟ می باشد. آيا می توانم در  16معدل من کمتر از  -1

اپن زمان بررسی مدارک نه تنها معدل دانشجو بلکه تمامی مدارک و توضيحاتی که در فرمها از دانشجو خواسته شده است بررسی خواهد شد. سفارت ژ

دانشجو نسبت به آنچه  به منظور بررسی عادالنه دانشجويان را از تمامی جهات مورد بررسی قرار خواهد داد. بديهی است که ميزان عملکرد صحيح

 که سفارت برای ارسال و تکميل مدارک تقاضا کرده است نيز حائز اهميت می باشد. 

 و مهر دادگستری سوال در خصوص ترجمه های رسمی

 ماه گذشته است. آيا می توانم آن را ارائه دهم؟ 6از تاريخ ترجمه رسمی من بيش از  -1

شد. مانعی ندارد فقط مدرک فارسی حتماً بايد ضميمه ترجمه شود. در صورتيکه مدرک فارسی به پيوست ترجمه ارسال نشود کسری مدرک محسوب خواهد 

نشجو به زبان در صورتيکه مدرک دادر نظر داشته باشيد که ترجمه ها بايد به تاييد وزارت دادگستری رسيده باشد. تاييد وزارت امورخارجه نياز نمی باشد. 

ترجمه بدون مهر دادگستری مدارک موقت غير رسمی  انگليسی توسط دانشگاه با سربرگ و مهر دانشگاه صادر شده باشد نيازی به تاييد دادگستری نيست.

 شوند اما مدرک فارسی با سربرگ دانشگاه حتماً پيوست گردد. 

 

 سوال در خصوص برگه معرفی نامه از طرف استاد یا کارفرما

 معرفی نامه من مهر و موم است چگونه آن را ايميل نمايم؟  -1

تمامی مدارکی که در پاکت به صورت مهر و موم تحيل دانشجو می شود را باز کرده و اسکن کنيد و آن را  ،با توجه به ارسال مدارک از طريق ايميل

 ل نماييد. يايم

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارشد و دکترا یمقاطع کارشناس یاناز مدارک مربوط به متقاض یدر خصوص برخ توضیحاتی

 

 يق،کسب اطالعات دق یداده شده است. لطفاً برا يحتوض يشودکه هر سال ارائه م يازدر رابطه با مدارک مورد ن یمختصر يحاتبخش توض ينا در

 .ييدرا مطالعه نما یاصل یفرمها ينکدر ل يسیدستورالعمل انگل

 

 ی. در صورتباشدیباشد. ريز نمرات بدون مهر دانشگاه فاقد اعتبار م یم يازو دکترا ن يسانسفوق ل يسانس،مقاطع ل ینمرات: ريز نمرات تمام يزر •

با  مراهنموده و به سفارت ارائه شود. ه يافتاز دانشگاه در يسیاست حتماً با سربرگ دانشگاه و در صورت امکان انگل یرسم يرشما غ يزنمراتکه ر

  .گردد يوستمدارک حتماً پ ینسخه فارس يسیترجمه انگل

 

نامه بدون مهر  یايد. معرفآن تحصيل کردهاز استاد راهنما يا رئيس دانشگاه که اخيراً در  نامهیو محل کار: معرف يلنامه از محل تحص یمعرف •

عالوه  نکند،فرم را مهر  يندانشگاه ا يکهکند . در صورت ینم يتکفا يیاستاد به تنها یباشد. امضا یپشت پاکت( فاقد اعتبار م يابرگه  یدانشگاه )رو

نامه استاد راهنما به سفارت  یمهر دانشگاه به همراه معرف با سربرگ دانشگاه و با يگرینامه د یکه استاد امضا نموده است، معرف نامهیمعرف ينبر ا

از  يداستخدام هست يیکه در جا یباشد. در صورت ینامه از اشخاص ديگر نظير فاميل، دوست و غيره به هيچ عنوان قابل قبول نم یارائه گردد. معرف

   .ييدنما يافتدر یاصل یفرم ها ينکنامه را از ل ی. فرم معرفييدنما يهنامه ممهور ته یخود معرف یکارفرما

 

باشد که در مرحله مصاحبه  یم يانیفرم فقط شامل متقاض ينباشد. ارائه ا یموجود م یاصل یفرمها  ينکپزشک در ل یپزشک: فرم گواه یگواه •

به جز فرم  یموارد يا يشاتاصل آزما. از ارائه يندباشد برده تا پر نما یم ینظام پزشک یقبول شوند. فرم مذکور را نزد پزشک معتمد خود که دارا

 ينکپزشک را از ل ی.  فرم گواهيدفرم را با دست پر نما يتواندشدن ندارد. پزشک معتمد م يپبه تا يازیپزشک ن ی. فرم گواهييدنما یمذکور خوددار

   .ييدنما يافتدر یاصل یفرم ها

 

شما موقت  یگواه يکه. در صورتييدخود را ارائه نما يلیمدرک فارغ التحص یاعطاء مدرک: آخرين ترجمه رسم یيا گواه یفارغ التحصيل یگواه •

 یحتماً نسخه فارس یژاپن يا يسی. همراه با ترجمه انگلييدرا به سفارت ارائه نما یرسم يرآن با سربرگ دانشگاه و ترجمه غ یباشد، فرمت فارس یم

  .شود يوستمدارک پ

 

مقاله به چاپ  ينچند يکه. در صورتييدنما یو مقاالت چاپ شده: از فرستادن نسخه کامل تز خوددار ینامه يا تز آخرين دوره تحصيلخالصه پايان •

ارسال  يلميا يقمقاالت را به سفارت از طر ينتر یکرده و فقط ترجمه اصل يهته یيا ژاپن یهمه مقاالت را به زبان انگليس ينعناو يستل يد،ا يدهرسان

 يميلتوانيد نمونه اثر مربوطه را به ا یم ی،. تنها در صورت داشتن تخصص هنر يا موسيقييدنما یمقاالت به سفارت خوددار ی. از ارسال تمامييدنما

 باشد. ینم ياز. فرستادن خود اثر نييدنما يوستخود پ

 

 یه او حرف یفن یپلمو فوق د یپلمفوق د ی،مقاطع کارشناس یانبه متقاض مربوط از مدارک  یدر خصوص برخ توضیحاتی

 

 يلکه در دانشگاه مشغول به تحص ی)و دانشگاه  در صورت یدانشگاه يشو پ يرستانريز نمرات سه سال آخر دب یترجمه رسم ینمرات: کپ يزر •

که در حال  یباشد. کسان یهستيد( معتبر نم يلکه در دانشگاه مشغول به تحص ی)و دانشگاه در صورت  يرستاندب یهستيد(.ريز نمرات بدون مهر رسم

  .باشد یم ینمرات کامل تا قبل از مصاحبه الزام يز. ارائه ريندارائه نما یخودر را تا زمان فعل يزنمراتر يستبا یحاضر هنوز دانش آموز هستند م

 

(. يرسانيدم ياندانشگاه را به پا يسانسکه دوره ل ی) و دانشگاه در صورت یدانشگاه يشو پ يپلممدرک د ی: ترجمه رسمیفارغ التحصيل یگواه •

 .تا قبل از زمان مصاحبه ارائه گردد يستبا یموقت( م یگواه يا) يپلممدرک د

 

 یرسم يرغ ی. گواهييدمدرک را ارائه نما ينا یترجمه رسم يد،باش یم يلکه در دانشگاه مشغول به تحص ی: در صورتيلاشتغال به تحص یگواه •

  .باشد یقابل قبول م يزن يسیمدرسه به زبان انگل يابا سربرگ و مهر دانشگاه 

 

نامه بدون  یايد. معرفاز استاد راهنما يا مدير مدرسه )دبيرستان يا دانشگاه( که اخيراً در آن تحصيل کرده نامهی: معرفيلنامه از محل تحص یمعرف •

وان قابل از اشخاص ديگر نظير فاميل، دوست و غيره به هيچ عن نامهیکند. معرف ینم يتمعلم مدرسه کفا یباشد. فقط امضا یمهر مدرسه فاقد اعتبار م

   .دريافت نمائيد یاصل یرا از لينک  فرمها نامهی. فرم معرفباشدیقبول نم

 

باشد که در مرحله مصاحبه  یم يانیفرم فقط شامل متقاض ينباشد. ارائه ا یموجود م یاصل یفرمها ينکپزشک در ل یپزشک: فرم گواه یگواه •

به جز فرم  یموارد يا يشاتآزما يجه. از ارائه نتيندباشد برده تا پر نما یم ینظام پزشک یشوند. فرم مذکور را نزد پزشک معتمد خود که دارا يرفتهپذ

  .يدفرم را با دست پر نما يتواندشدن ندارد. پزشک معتمد م يپبه تا يازیپزشک ن ی. فرم گواهييدنما یمذکور خوددار


