
 

 
 

 1401 دکتری آزمون نام ثبت هزینه

تمامی افرادی که تصمیم دارند تا در مقطع دکتری درس بخوانند، ابتدا باید در آزمون دکتری سراسری ثبت نام 

را به طور کامل، پرداخت نمایند.  هزینه ثبت نام آزمون دکتری نمایند. برای شرکت در این آزمون، افراد باید

پس از پرداخت هزینه، سریال اعتباری به آن ها داده می شود که از طریق آن می توانند فرایند نام نویسی را 

تکمیل کنند. در واقع، این هزینه برای خرید کارت اعتباری آزمون دکتری است که باید از طریق سایت سنجش، 

  .پرداخت شود

رادی هستید که می خواهید در آزمون دکتری ثبت نام کنید، ابتدا باید هزینه ثبت نام را پرداخت اگر شما هم جز اف

کنید. اگر نمی دانید که این هزینه چقدر است و یا چگونه باید آن را پرداخت کنید ،در ادامه مقاله با ما همراه 

مون دکتری بدانید را به طور کامل و مفصل باشید. ما در ادامه هر آن چه که باید در رابطه با هزینه ثبت نام آز

  .برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

  :اطالعیه

 که شده تشکیل کوتاه پیام خدمات و امتحانی رشته کد یک در نام ثبت هزینه ثبت نام آزمون دکتری از دو بخش

از تسهیالت و خدمات مربوطه بهره  و نموده اقدام آن پرداخت به نسبت تواند می خود نیاز به توجه با داوطلب هر

 .مند شود

  

  



 

 
 

  زمان ثبت نام آزمون دکتری

هر ساله سازمان سنجش با انتشار اطالعیه ای، زمان دقیق ثبت نام آزمون دکتری را به اطالع متقاضیان می رساند. 

کور به صورت طبق آخرین اخبار، زمان ثبت نام آزمون دکتری از طرف سازمان سنجش که مجری برگزاری این کن

 یکپارچه برای تمامی داوطلبان دانشگاه های سراسری و آزاد است به وسیله انتشار اطالعیه در سایت

sanjesh.org آبان آغاز می شود. الزم به ذکر است تا بدانید که این مهلت، ده روزه است و اگر  22، از تاریخ

رانی نیست. زیرا، هر ساله این مدت زمان تمدید می کسی نتواند در زمان مقرر برای ثبت نام اقدام کند، جای نگ

شود. اما، بهتر است کم تمامی داوطلبان واجد شرایط در مهلت مقرر شده نسبت به خرید کارت اعتباری و تکمیل 

  .فرم اینترنتی ثبت نام دکتری اقدام نمایند

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدsanjesh.org برای آشنایی و ورود به سایت

  

  

  هزینه ثبت نام آزمون دکتری چقدر است؟

از طریق سایت سازمان سنجش پرداخت می شود. همانطور که اشاره گردید برای  هزینه ثبت نام آزمون دکتری

هزینه  .است ابتدا به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کنید ثبت نام در این آزمون نیز مانند آزمون های دیگر الزم

 هر که شده تشکیل کوتاه پیام خدمات و امتحانی رشته کد یک در نام ثبت ثبت نام آزمون دکتری از دو بخش

 مند بهره مربوطه خدمات و تسهیالت از و نموده اقدام آن پرداخت به نسبت تواند می خود نیاز به توجه با داوطلب

 .شود

https://irantahsil.org/sanjesh-org/


 

 
 

 850 معادل ریال 8500 مبلغ و است تومان 700 و هزار 209 اگفته نماند که هزینه ثبت نام آزمون دکتری ، ن

 بودند، جامانده دکتری آزمون نام ثبت از که متقاضیانی همچنین،. شود می دریافت پیامکی خدمات بابت نیز تومان

هزار تومان را پرداخت می  377000ه معادل شد تعیین مبلغ برابر دو مبلغی دکتری مهلت تمدید زمان در باید

 آزمون اعتباری کارت خرید سامانه به ورود روش و دکتری نام ثبت سامانه کردند. اگر از نحوه پرداخت هزینه

  .باشید ما همراه ادامه در ندارید اطالعاتی دکتری

  

  

  نحوه پرداخت هزینه آزمون دکتری

 بایست می نام ثبت برای شده تعیین هزینه میزان از اطالع از پس تریدک آزمون نام ثبت شرایط متقاضیان واجد

 درج جهت سریال شماره این. نمایند اقدام مربوطه نامی ثبت سریال خرید برای دکتری آزمون نام ثبت زمان در

فت دریا دکتری آزمون نام ثبت سایت طریق از و گیرد می قرار کنندگان شرکت استفاده مورد نویسی نام فرم در

می گردد. اگر از نحوه پرداخت هزینه و شرایط ثبت نام آزمون دکتری و مراحل آن، اطالعات کافی ندارید در این 

قسمت می توانید همراه ما باشید. برای خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه ثبت نام آزمون دکتری مراحل زیر 

  :ندرا باید طی نمایید که این مراحل، شامل موارد زیر می باش

  

  راهنمای تصویری پرداخت هزینه آزمون دکتری

 شما عزیزان ابتدا باید به سایت اصلی سازمان سنجش به نشانی الکترونیکی  sanjesh.org .مراجعه کنید

  .کلیک کنید« دکتری تخصصی » پس وارد شدن به سایت سازمان سنجش، باید بر روی گزینه 

  

https://sanjesh.org/
https://sanjesh.org/


 

 
 

 

  

  

  ودی دوره دکتریثبت نام آزمون نیمه متمرکز ور» در این مرحله شما عزیزان باید بر روی گزینه (ph.D) 

  .کلیک نمایید«  1401سال 

  



 

 
 

 

  

 راست، گزینه  در مرحله سوم، شما متقاضیان گرامی باید پس از ورود به صفحه جدید، از منوی بخش

  .خرید کارت را انتخاب کنید

  



 

 
 

 

  

  ادامه » بر روی گزینه در این بخش باید تمامی اطالعات خواسته شده را به درستی وارد کنید و در نهایت

  .کلیک کنید« روند پرداخت 

  



 

 
 

 

  

 مرحله آخر، شما داوطلبان گرامی باید پس از ورود به درگاه اینترنتی پرداخت هزینه، باید اطالعات  در

  .کلیک نمایید« پرداخت » کارت بانکی خود را به درستی وارد کرده و در انتها بر روی عبارت 

  



 

 
 

 

  

 .رقمی از طرف سیستم به شما داده می شود که باید آن را در نزد خود حفظ کنید 12در آخر شماره سریالی 

  

 شرایط ثبت نام آزمون دکتری

حال که از هزینه آزمون دکتری اطالعات الزم را بدست آوردید الزم است از شرایط ثبت نام ) شرایط دکتری بدون 

شرایط ثبت نام  .آزمون ( نیز اطالعات کافی را داشته باشید. در ادامه شرایط ثبت نام را بیشتر بررسی خواهیم کرد

  :ی باشندشامل، شرایط عمومی و اختصاصی می شود که به شرح زیر م



 

 
 

  

 شرایط عمومی شرکت در آزمون دکتری

 باور و اعتقاد به دین اسالم 

 اعتقاد به احکام عملی اسالم 

 نداشتن سوء سابقه 

 نداشتن وابستگی به گروهک های مخالف 

 اقلیت های دینی به شرط عدم مخالفت با احکام اسالم 

 نداشتن سابقه مخالفت با نظام 

 نداشتن فساد اخالقی 

  

  اصی ثبت نام آزمون دکتریشرایط اختص

 ارائه مدرک ارشد مرتبط با رشته انتخاب شده 

 فراغ التحصیلی از دانشگاه های معتبر 

 فارغ التحصیالن پزشکی باید وضعیت طرح خدمت خود را مشخص کرده باشند. 

 برای شاغلین ارائه موافقت نامه مافوق الزامی استو 

 تناسب رشته ارشد و رشته انتخابی در دکتری 

 ت نام دارندگان مدرک معادل فرهنگیان بالمانع استثب. 

  بالمانع است 3ثبت نام طالب دارای مدرک سطح. 

 پذیرفته شدگان دوره روزانه سال های قبل اگر ثبت نام نکرده یا انصراف داده باشند ، اجازه ثبت نام ندارند. 

 14 داشتن مدرکی با حداقل معدل 

  



 

 
 

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک نماییدشرایط دکتری بدون آزمون جهت آشنایی با

  

  

 ختلف در مقطع دکتریمعرفی رشته های گروه های م

 .در این قسمت می توانید نام رشته هایی که در سال جاری گروه انسانی مقطع دکتری ارائه شده را مالحظه کنید

 برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با سایر رشته ها و نیز زمان اعالم نتایج آزمون دکتری می توانید با کارشناسان

 .تماس بگیرید ایران تحصیل

  دکتری گروه علوم انسانی

 آزمون دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسالم  آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی 

 آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی   آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

 آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی  آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی

 آزمون دکتری رشته جمعیت شناسی  آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 آزمون دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی  آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب 

 دکتری رشته علوم قرآن حدیث آزمون  آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی 

 آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی  آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 آزمون دکتری رشته ادیان و عرفان  آزمون دکتری رشته سنجش از دور سامانه اطالعات جغرافیایی 

 آزمون دکتری رشته فلسفه علم آزمون دکتری رشته آسیب شناسی ورزشی 

 آزمون دکتری رشته فلسفه و کالم اسالمی  مون دکتری رشته علوم اقتصادیآز 

 آزمون دکتری رشته فلسفه  آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی 

 آزمون دکتری رشته فلسفه منطق  آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی 

 آزمون دکتری رشته آموزش عالی آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی 

 آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت   آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی 

 آزمون دکتری رشته حسابداری آزمون دکتری رشته مالی 

 آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی  آزمون دکتری رشته تاریخ اسالم 

 رشته روان شناسی تربیتی آزمون دکتری  آزمون دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسالم

 آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی  آزمون دکتری رشته حقوق عمومی 

 آزمون دکتری رشته مشاوره  آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 منابع آزمون دکتری رشته علم اطالعات و دانش شناسی آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه گیری  

 منابع آزمون دکتری رشته برنامه ریزی درسی آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشی 

 آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی   آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی 

 آزمون دکتری رشته باستان شناسی آزمون دکتری رشته علوم ارتباطات 



 

 
 

 ه مدیریت رسانه و اطالعاتآزمون دکتری رشت آزمون دکتری رشته مدیریت صنعتی 

 آزمون دکتری رشته گردشگری  آزمون دکتری رشته مدیریت فناوری اطالعات

 آزمون دکتری رشته مدیریت دولتی  آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز 

 آزمون دکتری رشته مطالعات زنان  آزمون دکتری رشته محیط زیست 

 رشته مدرسی معارف اسالمی 

  

  جدیدترین اخبار آزمون دکتری

 .منتشر شد ۱۴۰۱کارنامه کنکور دکتری سال 

در سایت سازمان سنجش آموزش کشور  ۱۴۰۱متمرکز سال  نیمه «Ph.D» کارنامه آزمون ورودی دوره دکتری

 .منتشر شد

 .اسامی پذیرفته شدگان نهایی کنکور دکتری اعالم شد

 «Ph.D» شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم اسامی پذیرفته

 .ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد دانشگاه ۱۴۰۱متمرکز سال  نیمه

 .اعالم شد ۱۴۰۱ها و مواد امتحانی کنکور دکتری رشته

 آموزش سنجش سازمان توسط ۱۴۰۱سال  (Ph.D) دکتری های دوره ورودی ونها و مواد امتحانی آزم رشته

   .شد اعالم کشور

  



 

 
 

  

 :اطالعیه

سازمان سنجش آموزش کشور جهت ارائه تسهیالت به شرکت کنندگان آزمون دکتری هزینه ای را تعیین می 

 .نماید که الزم است در زمان ثبت نام به صورت اینترنتی پرداخت گردد

  

  

 مطلب خالصه

آشنا  هزینه ثبت نام آزمون دکتری ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با

کنیم. به یاد داشته باشید که برای پرداخت این هزینه و خرید کارت اعتباری آزمون دکتری، حتما تمامی موارد 

د که پس از خرید کارت اعتباری آزمون دکتری، حتما ذکر شده را به درستی طی کنید. عالوه بر این فراموش نکنی

شماره سریال داده شده را یادداشت کنید. اگر آن را فراموش کنید، در آینده با برخی از مشکالت رو به رو خواهید 

شد. اگر در زمان پرداخت هزینه با مشکلی رو به رو شدید، می توانید از همکاران ما در ایران تحصیل یاری بگیرید. 

  .همکاران ما در هر ساعت از شبانه روز آماده کمک به شما عزیزان می باشند

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله،

  

 


