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 هافرصتو  هاچالشی چین، پکن، هادانشگاهی مهندسی در هارشتهتحصیل در 

 1مهریزیابوئی علیعباس

 abbasabouei@yahoo.com دانشکده مهندسی، دانشگاه پکن، قال حرارت در مقیاس نانو، دپارتمان مهندسی انرژیتزمایشگاه انآ -1

 چکیده

خصوص ه ی مطرح چین و بهادانشگاهاطالعاتی در مورد پیشرفت علمی چین و معرفی  گردآوریبا  در این مقاله سعی شده است

ا این کشور پهناور بمندان به تحصیل را بیش از پیش دانشجویان و عالقه ،در دنیا هاآندانشگاه پکن همچنین مقایسه جایگاه علمی 

اقعی تحصیل در وتالش شده است تا با استفاده از تجربیات شخصی، شرایط  ، همچنینشنا کردآی باللقوه تحصیلی آن هافرصتو 

دامه تحصیل در این د او مراکز تراز اول چین به تصویر کشیده شود تا دانشجویانی که قص هادانشگاه ه ویژهی چین بهادانشگاه

یمت با غن اها رترین دستاوردبه ی چین شوند وهادانشگاهرا دارند بتوانند با دید بازتر و با دانستن شرایط موجود وارد  هادانشگاه

 شمردن این فرصت داشته باشند.

 دانشگاه پکن، دانشکده مهندسی، چین، مهندسی انرژیواژگان: كلید

 مقدمه -1

چین به عنوان کشوری در حال توسعه با سرعت پیشرفت اقتصادی باور نکردنی و همچنین به عنوان نیروی محرکه جدید علمی و فناوری 

از  .ارشد و دکتری باشدبه عنوان مقصدی مناسب برای ادامه تحصییل در مقاطع عالی تحصیلی مانند کارشناسی دتوانمیبرای جهان 

های علمی اعطا شده به دانشجویان داخلی و خارجی چین، افزایش و تنوع بورس ،1های تحقیق و توسعهودجههایی نظیر افزایش بشاخصه

عنوان مراجعی برای رشد کشور  به توانمیبر تولید فناوری و صادرات به کشورهای اروپایی و امریکایی در چین های مبتنیآمدافزایش در

 (.7201، 2)وگلرز یاد کرد فناوریچین در علم و 

ه تحقیق و توسعه میلیارد دالر در زمین 05/206 مقدار 2015هایی که توسط نشریه تامسون رویترز ارائه شده چین در سال ارشزگ اساسبر

ولید ناخالص داخلی تاز  07/2% این مقدار برابر ،دهدمیرا نشان  پیشصدی نسبت به سال رد 6/8 هزینه کرده است که این مقدار افزایش

ز امریکا در ا پس. از لحاظ میزان دالری تطبیق داده شده با قدرت خرید پول کشور چین هزینه شده در تحقیق و توسعه، چین استچین 

د ناخالص داخلی افزایش دهد. برابر از تولی 5/2این مقدار را به  2020رده دوم قرار دارد. چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا قصد دارد تا سال 

 است.تر بر پایه تولید تکنولوژی و علم هنده عزم جدی رهبران چین مبنی بر پیشرفت هرچه سریعداین امر نشان
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اما با توجه به جمعیت باالی کشور چین از نظر تراکم پژوهشگر همچنان  ،اکنون چین در رتبه اول دنیا قرار داردهم از لحاظ تعداد پژوهشگر

که این نکته الزمه جذب هر چه بیشتر دانشجویان  (2016، 1)نوردن کشورهای اروپایی قرارد داردتری نسبت به امریکا و های پاییندر رتبه

کشور ده  ضریب استناد را در چون هاییتعداد تولید مستناد علمی و آمار 1. جدول دهدمیدوره تکمیلی داخلی و خارجی را در چین نشان 

 دهد.نشان می 2016تا سال  1996ال اول دنیا را از س

 2016تا  1996از سال  هاآنهای ده کشور اول دنیا در تولید مقاالت و آمار استناد بر مقاله 1جدول 

 h-نمایه استناد بر هر مقاله تعداد استنادها تعداد مقاالت كشور ردیف

 1.965 58/23 240.363.880 10.193.964 ایاالت متحده امریکا 1

 655 16/7 31.913.858 4.595.249 چین 2

 1.213 04/21 60.988.844 2.898.927 انگستان 3

 1.059 07/19 49.023.207 2.570.206 آلمان 4

 871 98/14 35.480.575 2.367.077 ژاپن 5

 966 56/18 33.910.955 1.826.708 فرانسه 6

 963 14/21 31.052.115 1.468.796 کانادا 7

 839 50/17 25.366.435 1.449.301 ایتالیا 8
 478 32/8 108.393.171 1.302.605 هند 9

 723 89/15 18.244.660 1.148.258 اسپانیا 10

 

 h3و نمایه  2اما از نظر میزان استناد بر هر مقاله ،طور که مشخص است چین در رده دوم این جدول از نظر تعداد مقاالت قرار داردهمان

الت چینی در رشد دهنده تأثیر کمتر مقاتری برخوردار است که این نشانهای این جدول از رتبه پایینکشور چین در مقایسه با سایر کشور

توجه کنیم، در خواهیم یافت که  2016در سال  2جدول ارائه شده در  یهااست، اما اگر به همین آماربیست سال اخیر  علمی دنیا در

بر های پیشتاز قرار گرفته است. عالوهرده کشورتناد همد و در زمینه اسانمورد توجه بیشتری قرار گرفته چشمگیریمقاالت چینی با بهبود 

 در حالی که چین ،اشاره کرد توانمیجایی رتبه کشورها و وارد شدن دیگر کشورها از جمله جهش چشمگیر هند در این لیست این به جابه

 جایگاه دوم خود را حفظ کرد است.

شد، کره جنوبی ر 190%افزایش داشته است که هند با  56%مقاالت در دنیا  تعداد 2016ست که در ده سال منتهی به سال این در حالی ا

 (JE Scholarly Publishing Report: 2016). رشد در جایگاه اول تا سوم قرار دارند 151%رشد و چین با  161%با 

 2016در سال  هاآنهای ده کشور اول دنیا در تولید مقاالت و آمار استناد بر مقاله 2جدول 

 مقاله هر بر استناد استنادها تعداد مقاالت تعداد كشور ردیف

 23/1 740.612 601.990 امریکا متحده ایاالت 1

 93/0 440.673 471.472 چین 2

 36/1 248.158 182.849 انگستان 3

 32/1 217.379 164.242 آلمان 4

                                                   
1 Noorden 
2 Citation per document  
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 65/0 89.952 138.986 هند 5

 90/0 109.674 121.262 ژاپن 6

 28/1 144.019 112.796 فرانسه 7

 33/1 140.890 105.847 ایتالیا 8

 31/1 127.252 96.928 کانادا 9

 37/1 123.355 89.767 استرالیا 10

 

 و مراكز علمی برتر چین هادانشگاهمعرفی  -2

های بندیردهمعتبرترین  که جز 1آموزش عالی تایمز مؤسسهی جهان توسط هادانشگاهبندی بهترین آخرین رتبه در حال حاظر براساس

سه دانشگاه برتر  116و دانشگاه فودان با رتبه  30مشترک با دو دانشگاه دیگر و دانشگاه چینخوا با رتبه  27، دانشگاه پکن با رتبه دنیاست

، دانشگاه پکن رتبه 25 ی معتبر دنیا دانشگاه چینخوا رتبههابندیردهاز دیگر  2کیو اس بندیردهطبق  این بر. عالوهشوندمیچین محسوب 

 97و دانشگاه علم و صنعت چین رتبه  87، دانشگاه جنگ جیانگ رتبه 62اه شانگهای جیائوتانگ رتبه گدانش ،40فودان رتبه  ، دانشگاه38

 بندیردهبا را  2018-2017در سال تایمز  مؤسسه ده دانشگاه اول کشور چین از دیدگاه 3جدول  دانشگاه برتر دنیا کسب کردند. 100را بین 

 قرار داده است.در مراجع معتبر دیگر مورد مقایسه  هاآن

به ترتیب به جای دانشگاه علم  4و دانشگاه ووهان 3، دانشگاه بیجینگ نرمالاستاس کمی متفاوت کیو بندیده دانشگاه اول چین از نظر رده

 جایگاه نهم و دهم را دارند. بندیتنگجی در این رده دانشگاهو صنعت خواجنگ و 

 مراجع معتبر علمی دنیا براساسبندی ده دانشگاه اول چین رتبه 3جدول 

 شانگهای بندیرده اسكیو  بندیرده تایمز بندیرده دانشگاه ردیف

 71 38 27 5دانشگاه پکن 1
 48 25 30 6دانشگاه چینخوا 2

 150-101 40 116 7دانشگاه فودان 3

 150-101 97 132 8دانشگاه علم و صنعت چین 4

 300-201 114 169 9دانشگاه نانجینگ 5
 150-101 87 177 10دانشگاه جینگ جیانگ 6

 150-101 62 188 11دانشگاه شانگهای جیائوتانگ 7

 200-151 319 351-340 12دانشگاه سان یات سن 8

                                                   
1 Times world university ranking 

2 QS world university ranking 

3 Beijing Normal University  

4 Wuhan University  

5 Peking University 

6 Tsinghua University 

7 Fudan University 

8 University of Science and Technology of China 

9 Nanjing University 

10 Zhejiang University 

11 Shanghai Jiao Tong University 

12 Sun Yat-sen University 
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 300-201 480-471 500-401 1دانشگاه علم و صنعت خواجنگ 9

 400-301 316 500-401 2دانشگاه تنگجی 10

واس دانشگاه چند دانشگاه اول چین را به تفکیک رشته در دنیا آورده شده است. در زمینه علوم مهندسی رنکینگ کی بندیدر ادامه رده

و  14انشگاه پکن رتبه . در زمینه علوم پایه ددارددنیا را  24و دانشگاه شانگهای جیاتانگ رتبه  18ن رتبه کاه پگش، دان10چینخوا رتبه 

را در دنیا  44ه چینخوا رتبه دانشگا 23را در دنیا در اختیار دارد و در زمینه هنر و علوم انسانی دانشگاه پکن رتبه  16دانشگاه چینخوا رتبه 

دانشگاه  ، همچنیناندرا در دنیا کسب کرده 34 چینخوا رتبه دانشگاهو  21همچنین در زمینه علوم اجتماعی دانشگاه پکن رتبه  ،دارند

 ر بین مراکز تحقیقی و پژوهشی دنیا دارد.ها رتبه اول را دآکادمی علوم چین در بسیاری از رشته

 معرفی دانشگاه پکن -3

ی مهندسی، هاتهشرترین دانشگاه چین در منطقه هایدین شهر پکن واقع شده است این دانشگاه دارای دانشگاه جامع پکن به عنوان معروف

یلی جهت جذب های مدون تحصاکنون برنامه. دانشگاه پکن هماستعلوم پایه، علوم انسانی، هنر، وزشی، و پزشکی سنتی و مدن و غیره 

 ودشمیلیسی ارائه ارشد که به زبان انگهای مدون در دوره کارشناسی. از برنامهی داردارشد و دکتردانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی

الملل و رشته زبان و الملل، رشته حقوق چینی و حقوق بینالملل، رشته سیاست بین، رشته روابط بینMBAبه برنامه رشته  توانمی

در صورت تسلط بر زبان چینی،  شودمیی که به زبان انگلیسی ارائه هادورهبر عالوه ندتوانمیوفرهنگ چینی اشاره کرد. دانشجویان خارجی 

ن در دوره دکتری در همچنین دانشگاه پک ،در خواست پذیرش نمایند شودمیی این دانشگاه که به زبان چینی ارائه هارشتهدر تمامی 

ی مهندسی پزشک ی مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا،هارشتهاز جمله  هارشتهتمامی 

 پذیرد.ک و شیمی به زبان انگلیسی دانشجو میی پایه مانند ریاضی، فیزیهارشتهو 

گاه پکن و دانشجویان آکادمی ینچینگ یکی دیگر از مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه پکن است که وظیفه آن برقراری ارتباط بین دانش

یی مانند سیاست و روابط هارشته . این مرکزاستارشد در زمینه علوم انسانی های دوره کارشناسیدیگر کشورهای دنیا بر بستر برنامه

ت پوشش خود قرار شناسی، اقتصاد و مدیریت را تحالملل، فلسفه و مذهب، ادبیات و فرهنگ، قانون و علوم اجتماعی، تاریخ و باستانبین

 .دهدمی

های رایج ز جمله بورسیهکرد. ا های مختلف اقدامجهت دریاف بورسیه توانمیزمان ی چین، همهادانشگاه بیشتربر گرفتن پذیرش در عالوه

گ، بورس به بورس دولتی چین، بورس استانی پکن، بورس دانشگاهی مخصوص دانشگاه پکن، بورس مخصوص آکادمی ینچین توانمی

بند که به جاده ی علوم انسانی در دوره پسا دکتری تحت عنوان یک راه یک کمرهارشتههمچنین بورسیه مخصوص  ،کنفوسیوس اشاره کرد

های تشویقی برای بورسیه ها شرایط مخصوص به خود را دارند. دانشگاه پکن هر ساله. هر کدام از این بورسیهکندمیاستانی ابریشم اشاره ب

گذرانده و مقاالت چاپ  اند دروس خود را با نمرات عالیو دانشجویانی که توانسته دهدمیی مختلف تخصیص هارشتهدانشجویان خارجی در 

 ها امتحان نمایند.در یک فضای رقابتی بین دانشجویان شانس خود را جهت دریافت این بورسیه ندتوانمی دارند، شده معتبر

                                                   
1 Huazhong University of Science and Technology 

2 Tongji University 
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 رشته مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی در دانشکده مهندسی دانشگاه پکن -4

 .(JE Scholarly Publishing Report, 2016)رشد داشته است  160%مقاالت مربوط به حوزه انرژی در ده سال اخیر  آمار اساسبر

 انجامای را گسترده وهای بنیادی انرژی مطالعات فراوان این دانشگاه در زمینه تاداندانشگاه پکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اس

مانند آلودگی و آن  مینه انرژی و عوامل مربوط بهاند. دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه پکن با هدف پاسخ به مشکالت کشور چین در زداده

قطع اکنون در هر چهار مهمچنین تحقیق و پژوهش در مرزهای مهندسی انرژی تشکیل شده است. دانشکده مهندسی انرژی پکن هم

ی دانشجویان پذیرا پذیرد که تنها مقطع دکتری و پسا دکتری این دانشکدهارشد و دکتری و پسادکتری دانشجو میکارشناسی، کارشناسی

ژی و همچنین تولید های کالن وابسته به انرین اهداف این دانشکده همکاری با دولت در زمینه تبیین سیاستترمهم. یکی از استخارجی 

آبی ابع حفاظت از من و هیدرولیک آب، از مطالعات منابع آب توانمیهای پژوهشی فعال در این دانشکده . از زمینهاستپیشتاز  فناوری

آلودگی  ین سیاالت،مانند سطح مشترک بهای نو، مطالعات بنیادی زیرزمینی، آلودگی آب و بازیابی فاضل آب، میادین گازی و نفتی، انرژی

ی دانشجوی خارجی دکترامکانیک دانشگاه پکن نیز در مقاطع دکتری و پس مهندسی کدهدانشد. های حرارتی نام برهوا و ذرات معلق و انرژی

های ربردهای جریانمحاسبات و کا به توربوالنس، توانمیهای پژوهشی فعال در دانشکده مکانیک دانشگاه پکن از زمینه .کندمیجذب 

، محاسبات عددی هاآنهای پیچیده و کنترل های پیشرانش، مکانیک مواد پیچیده، دینامیک سیسیتمپیچیده، ایروداینامیک و سیستم

 مکانیک و علوم زیستی اشاره کرد. ای مربوط بهمباحث میان رشتهحجیم موازی، مهندسی باد و 

نشان  2015تا  2006های بین سال هاهای کالج مهندسی دانشگاه پکن را با توجه به منابع پشتیبانی پروژهتوزیع تعداد پروژه 1نمودار 

مربوط های و پروژه استی ر زمینه انرژی و علوم زیستهای مربوط به علوم طبیعی که بیشتر دپروژه شودمی. همان طور که مشاهده دهدمی

 به همکاری با صنعت از فراوانی بیشتری برخوردار هستند.

ل های مالی به دست آمده در پروژهای مختلف در کالج مهندسی دانشگاه پکن هر ساله روبه افزایش بوده به طوری که در سامیزان حمایت

 دهد.نشان می 2015تا  2006های های مالی را درسالتوزیع این حمایت 2 نمودار. ون یوان رسیده استیمیل 6/316به  2016

 
 2015تا  2006های های کالج مهندسی دانشگاه پکن در سالتوزیع فراوانی پروژه 1 نمودار1

 

                                                   
1 National Natural Science foundation of China 
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 های علمیانجام پروژه برایهای مختلف های مالی در دانشگاه پکن در سالتوزیع حمایت 2 نمودار

های ین زمینهترمهم، استاد دانشکده مکانیک، اشاره کرد که از 1توان به پروفسور تانگاستادان برجسته کالج مهندسی دانشگاه پکن میاز 

است. پروفسور  4و انتقال فاز دینامیکی 3، آنایز عددی و ریاضی پدیده انتقال شارژ2های محاسباتی چند مقیاسیپژوهشی این استاد روش

، نانو الکترونیک و تجهیزات 6از دانشکده مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی است. نانو ساختارهای یک بعدی )سنتز، خواص، مشخصات( 5چائو

از دانشکده مهندسی انرژی در  9های پژوهشی این استاد است. پروفسور وانگاز زمینه 8های بسیار قویو نانو فیبرها و نانو کامپوزیت 7اپتیک

، انتقال حرارت در مقیاس نانو 11، ترشوندگی و دینامیک قطره10گانهاتی سطوح مشترک بین سیال جامد و گاز، نقطه تماس سهزمینه تحقیق

های جایگزین فعالیت و سوخت 13رانش، دینامیک شعلهاز دانشگده مهندسی مکانیک در زمینه احتراق و پیش 12فعالیت دارد. پروفسور چن

و اینترنت فعالیت  15مهندسی صنایع و مدیریت که در زمینه مدیریت جدید، مدیریت بازدهی بازرگانی از دانشکده 14پروفسور چای دارد.

 دارد.

                                                   
1 Shaoqiang Tang 
2 Multiscale computing methods 
3 Charge transport 
4 Dynamic phase transitions 
5 Anyuan Cao 
6 One-dimensional nanostructures (carbon nanotubes, semiconducting nanowires): synthesis, characterization, and properties.  
7 Nano-electronic and optical devices 
8 Super-strong Nanofibers and Nanocomposites. 
9 Hao Wang 
10 Triple phase contact line  

11 Wetting an contact line dynamic 

12 Zheng Chen 
13 Flame dynamic 

14 Jian Cai 
15 Business Performance Management 
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 امکانات رفاهی دانشگاه پکن -5

وابگاه دانشجویی برخوردار خهای غذاخوریی دانشجویی متعدد و از رستورانبیشتر ی اروپایی و آمریکایی هادانشگاهخالف ی چین برهادانشگاه

جویان مسلمان ی مهم یک رستوران اسالمی نیز وجود دارد که به دانشهادانشگاههای بزرگ و همچنین به طور معمول در شهرتند، هس

اه دانشجویی دانشگاه پکن به خوابگ توانمی. از دیگر امکانات رفاهی دارد. دانشگاه پکن نیز یک رستوران اسالمی مستقل دهدمیسرویس 

ای دانشجویان متر مربع و بر 30ورسیه دولتی چین برای دوره دکتری یک سوئیت کامل و تمیز به مساحت ب کسباشاره کرد که در صورت 

دکتری و وره پساگیرد. برای دانشجویان دنفره فاقد سرویس بهداشتی در اختیار دانشجو قرار میارشد یک اتاق مشترک دودوره کارشناسی

 ندتوانمیبرند همچنین کسانی که از بورس ینچنگ آکادمی بهره می ،گرفته شده است با هماهنگی استاد راهنما یک واحد مستقل در نظر

های ورزشی مانند مینهای ورزشی و تفریحی، سینما، تئاتر، استخر، زسالن مانند از امکانات خوابگاهی رایگان استفاده نمایند. امکاناتی

های آموزشی بسیار سهای فرهنگی و تفریحی و کالفعالیت گیرد.اندک قرار می فوتبال، بسکتبال، بیسبال هم در اختیار دانشجویان با هزینه

های ملیتی، موسیقی، علمی، ورزشی، به انجمن توانمیها پذیرد. از انجمنمی انجامهای متفاوت های دانشجویی و انجمنقالب گروه متنوع در

زیبا را جای داده است  انگیر دانشگاه پکن که در دل خود یک دریاچهزیبا و دلدر نهایت فضای بسیار  سازمان ملل و موارد دیگر اشاره کرد.

ی جهان انتخاب شده هادانشگاه. کمپس دانشگاه پکن به عنوان یکی از ده کمپس زیبای دهدمیای را نوازش ( که روح هر بیننده1)شکل 

ین کتابخانه تربزرگنوان عشی پیشرفته بوده و کتابخانه دانشگاه پکن به های آموزشی بسیار تمیز و با امکانات آموزبر آن ساختماناست. عالوه

 که بسیار تمیز و با امکانات مناسب جهت مطالعه است. های موجود در کتابخانهآسیا از نظر اسناد و کتاب

  
 ب الف

 دانشگاه پکنگاه دانشجویان خارجی نمایی از خواب -ب ،نمایی از دریاجه دانشگاه پکن -الف 1شکل 

 ی مهندسیهارشتهامکانات آزمایشگاهی دانشگاه پکن در  -6

 استاکنون در دانشگاه فعال از جمله امکانات آزمایشگاهی در مقیاس نانو که هم استدانشگاه پکن از نظر امکانات آزمایشگاهی بسیار غنی 

های میدان یونی ، میکروسکوپ3ی نیرو اتمیهامیکروسکوپ، انواع 2میکروسکوپ انتقال اکترونی 1های الکترونیبه انواع میکروسکوپ توانمی

                                                   
1 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

2 Transmission Electron Microscopy (STM) 

3 Atomic force microscopy (AFM) 
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که با میکروسکوپ الکترونی ترکیب شده و توسط شرکت  2میکروسکوپ جدید هلیوم یونی ،1بردایجهت طراحی در مقیاسی نانو و الیه

برداری و میکروسکوپ جهت عکس ایناست. زایس آلمان طراحی و ساخته شده و کمتر دانشگاهی در دنیا مجهز به این میکروسکوپ 

 و در نهایت استتر از میکروسکوپ میدان یونی دهی سطوح با دقت زیر ده نانومتر طراحی و ساخته شده است که بسیار دقیقهمچنین شکل

ز شیمیایی و تجهیزات دیگر و آنالی انواع تجهیزات آنالیز موج هارشتهاشاره کرد. با توجه به تنوع  3های کانفوکالبه انواع میکروسوپ توانمی

 .شودمیبه وفور یافت 

شجویان قرار داده محاسبات پیچیده و حجیم عددی و ریاضی در اختیار عموم و دان انجامدانشگاه پکن جهت  رایانه به تازگی اولین سوپر

دهد. دانشجویان  انجاما تریلون محاسبه در ثانیه ر 411 دتوانمیکه به صورت تئوری  استپردازشگر  227شامل  رایانه سوپرشده است این 

 ار شوند.از هر کدام از امکانات دانشگاهی برخورد ندتوانمیبا پرداخت هزینه توسط استاد و با هماهنگی با استاد خود 

 هاو چالش هافرصت -7

آزاری هستند که نگرش های آرام و بیمردم چین انسان .است از نکات بسیار مثبت تحصیل در چینیکی نگرش مردم چین به افراد خارجی 

های پرخاشگرانه و نژادی به ندرت وجود دارد و هستند. برخورد هاآنمند به برقراری ارتباط با از پایین به باال به افراد خارجی دارند و عالقه

عالی پکن از نظر احساس امنیت در شهر از شرایط ایدههای غربی اصال وجود ندارد. کشور چین و شهر توان گفت در مقایسه با کشورمییا 

گرا ها بسیار منفعتچینی سویی. در نظر اول مردم عادی افرادی هستند که تا حد امکان به شما کمک خواهند کرد، اما از استبرخودار 

کنند کم کنند. در ازای کمکی که به شما میرا با شما  طدهند تا ارتبامی حنشود ترجی هاآنهستند و اگر در ارتباط با افراد سودی عاید 

فرهنگ  کهایندهند. نکته دیگر ها به غذا خوردن بسیار اهمیت میچرا که چینی د،انتظار تشکر به صورت هدیه و یا دعوت به رستوران دارن

اما  ،کننده خواهد بودگاه اذیت در بحث بهداشت شخصی و اجتماعی ه ویژهو این تفاوت فرهنگی ب ستهاها بسیار متفاوت با ایرانیچینی

یی که جاآندهند. از پوشی و تمیزی اهمیت میها بسیار به شیکچرا که نسل جدید چینی ،نخواهد شد ها مشاهدهاهگشداناین مورد در 

به  دتوانمی هادانشگاهارشد در این ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ،ی تراز اول چین در دنیا از شهرت زیادی برخوردار هستندهادانشگاه

ی هادانشگاهاما گرفتن پذیریش در  ،ی کشورهای دیگر تلقی شودهادانشگاهعنوان سکوی پرش جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری در 

در دوره دکتری بعد از مستقیم دیگری که وجود داد امکان شرکت  و احتیاج به رزومه قوی دارد. نکته مثبت استمشهور چین نیز مشکل 

دهند تا با ادامه می حکنند ترجیمی ارشدساله مقطع کارشناسیسه  به تحصیل در دوره دانشجویانی که اقدام کارشناسی است. بیشتردوره 

نظر داشت که باید سهمیه دوره دکتری برای استاد  ردبگیرند، البته این نکته را باید ن به مدت دو سال مستقیم مدرک دکتری خود را آ

ی تراز اول پکن و چینخوا هادانشگاهخصوص ه ی چین بهادانشگاهراهنمای مورد نظر باز باشد و ایشان با این مورد موافقت نمایند. اگرچه 

اما همچنان دانشجویان خارجی  ،دنیا هستند ی تراز اولهادانشگاهقابل رقابلت با  المللیبینهای زمایشگاهی و رنکینگآاز نظر تجهیزات 

ترین مشکل ادامه کم و بیش در دیگر کشورها نیز وجود دارد. اصلی کهکه این مشکالت نه تنها در کشور چین  دارند مشکالت متعددی

 است بیشترا زبان انگلیسی زبان چینی از نظر ساختاری بسیار متفاوت ب کهاینبا توجه به  است.تحصیل در کشور چین مشکل مرزهای زبانی 

های مسئول تجهیزات و برقراری ارتباط با کارکنان و به خصوص تکنسین شوندمیها در صحبت کردن به زبان انگلیسی دچار مشکل چینی

                                                   
1 Field Ion Microscopy (FIB) 
2 Helium Ion Microscope (HIM) 
3 Confocal Microscope 
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از  یرخبستگی به قدرت نفوذ استاد راهنما دارد. در ب سی به تجهیزات آزمایشگاهی مستقیمآزمایشگاهی بسیار مشکل خواهد بود. دستر

تر از تجهیزات که استفاده از این تجهیزات در صورت ارتباط با استاد مربوطه بسیار راحت کنندمیها تجهیزات زیر نظر استاد خاصی کار گروه

ترم  در ابتدای هر معموالًچرا که برای استفاده از تجهیزات عمومی ابتدا باید دوره مربوطه به آن را پشت سر گذاشت که  ،عمومی خواهد بود

قرار نخواهد کننده کالسی به زبان انگلیسی برو به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان خارجی درخواست شودمیبه صورت چینی ارائه 

گیرد. نکته بعدی  انجامبا استفاده از یک دوست چینی این کار  کهاینمگر  ،استفاده از تجهیزات عمومی بسیار سخت خواهد بود شد و عمالً

داده شده در گروه علمی که دانشجو در حال درس خواندن  انجامهای نامهدد این است که به این علت که پایانرگکه باز به مشکل زبان برمی

ارتباط  ،شودمیدر نظر گرفته  تادانبه زبان چینی نوشته شده است در صورت ادامه تحقیقات نفر قبلی، که به طور معمول توسط اس است

از این پیشینه استفاده کرد. این امر باعث از دست  توانمیشما با پیشینه علمی گروه قطع شده و فقط در حد مقاالت منتشر شده از آن فرد 

ها در صورت احتیاج به ساخت طرح ارتباط با تکنسین یبرقرارسختی  دلیلهمچنین به  ،رفتن زمان زیادی از دانشجو خواهد شد

کی مورد نیاز در یرو خواهد شد، این در صورتی است که انواع و اقسام مواد شیمایی و فیزهدانشجو با مشکالت فراوان روب 1آزمایشگاهی

. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در نتیجه استخصوص در زمینه نانو فناوری به راحتی در دسترس ه های پیشرفته بآزمایشگاه

هایی که بین دانشجویان در بحث دتوانمیی ایزوله شده و در گروه علمی زیر نظر استاد راهنمای خود نمشکالت ارتباطی، دانشجوی خارج

 انجامشرکت نماید و این امر به تدریج موجب کاهش انگیزه و عملکرد دانشجوی خارجی خواهد شد. سر شودمیو در فضای دوستانه مطرح 

های خارجی شاغل به تحصیل در یی که همچنان تعداد دانشجوجاآنها و دروس مورد نیاز جهت اخذ و گذراندن وجود دارد، از بحث واحد

تنوع فراوانی دارند واحدهای تخصصی مورد نیاز بسیار محدود بوده و قدرت انتخاب از دانشجو  هارشتهی مهندسی محدود بوده و این هارشته

بر پایه پژوهش  ، چرا که دوره دکتریتر از دوره دکتری خواهد بودسازارشد بسیار مشکلی کارشناسیهادورهدر این امر  ،شودمیگرفته 

در نهایت مشکالت  ست.مرتفع شده ا داردی علوم انسانی که تعداد دانشجوی خارجی باالتری هارشته. این مشکل در دانشگاه پکن در است

 اند نیز بر مشکاالت دیگر افزوده شده است.با آن برخورد کرده ی جدیدی که دانشجویان ورودی جدیدبانک

دوستان چینی  های چینی زبان و جذب هر چه بیشترکالسیبه عنوان راهکار جهت کاهش مشکالت، تالش برای ارتباط بهتر و بیشتر با هم

مشکالت ش این هایی جهت کاهحلبه عنوان راه دتوانمیدر کنار کوشش برای اخت گرفتن و درک فرهنگ چینی و یادگیری زبان چینی 

چین و در  کشور رددکتری باشند. در پایان این نکته حائز اهمیت است که انتخاب استاد راهنمای مناسب از نظر علمی و اخالقی در دوره 

 مشکالت نقش مهمی را ایفا نماید. در حل کردن و آسان کردن دتوانمیهای دیگر بسیار حائز اهمیت بوده که کشور

 گیرینتیجه -8

 تردیدای اقتصادی، فرهنگی و علمی بیهشامل زمینه هازمینه ن و توسعه سریع این کشور در تمامبا توجه به پیشرفت چشمگیر کشور چی

ر بیش از پیش جای تفکر و فعالیت بنابراین لزوم ارتباط علمی با این کشو ؛کننده در جهان بوده و خواهد بودچین به عنوان کشوری تعیین

ی تراز اول چین هادانشگاهدر  آموختگاندانشدارد و وزارت علوم به عنوان متولی علمی کشور باید در این زمینه با دید بازتر عمل کند. قطعا 

ی هادانشگاهچه بسا که بسیاری از این دانشجویان به راحتی در  ،های تراز اول دنیا هستندنشجویان تحصیل کرده در دانشگاهقابل قیاس با دا

های زبانی، مشکالت فراوانی های ارتباطی و مرزاما به دلیل محدودیت ،پردازندتراز اول دنیا در ایاالت متحده امریکا به ادامه تحصیل می

                                                   
1 Experimental Setup 
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اعث افت عملکرد ی بسی زبان وجود دارد که تا حدنگلیهای انیستند نسبت به کشوربرای دانشجویان خارجی که مسلط به زبان چینی 

با زبان چینی در  مند به تحصیل در کشور چینکه دانشجویان عالقه شودمیتوصیه به شدت های چین شده است. گاهدانشجویان در دانش

های کالسیاط بهتر و بیشتر با هم. تالش برای ارتبداشته باشندحد متوسط آشنا شوند تا بتوانند از تمامی امکانات موجود استفاده بهینه 

چینی زبان و استاد راهنما و جذب هر چه بیشتر دوستان چینی در کنار تالش برای اخت گرفتن و درک فرهنگ چینی و یادگیری زبان 

 .هایی جهت کاهش این مشکالت باشندحلبه عنوان راه دتوانمیچینی 
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