
 

 
 

سراسری دکتری کلیه متقاضیان و داوطلبان شرکت در این آزمون مهم  همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور

این کارت انجام دهند. توجه کنید که دریافت  1401 کارت ورود به جلسه آزمون دکتری باید اقدامات الزم را جهت دریافت

برای کلیه داوطلبان اجباری است و در صورت همراه نداشتن آن در جلسه آزمون، هیچ فردی امکان شرکت در کنکور 

 .دکتری را ندارد

از این در این مقاله به موارد مهمی همچون زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری پرداخته ایم. بعالوه با 

نحوه ویرایش اطالعات مندرج در کارت و همین طور رفع نواقص کارت ورود به جلسه اطالعات مطالعه این مطلب از 

فرآیند دریافت کارت ورود  9099075307الزم را کسب خواهید کرد. همچنین شما می توانید از طریق تماس با شماره 

 .به جلسه خود را به کارشناسان ایران تحصیل بسپارید

  

 به جلسه آزمون دکتریزمان دریافت کارت ورود 

سازمان سنجش آزمون کشور هر ساله چند روز پیش از برگزاری آزمون دکتری نسبت به توزیع کارت های ورود به جلسه 

مراجعه  sanjesh.org داوطلبان اقدام میکند و ثبت نام کنندگان می توانند در زمان مقرر به سایت سازمان سنجش به آدرس

خود، کارت ورود به جلسه آزمون دکتری را دریافت و پرینت کنند. در سال جاری نیز با توجه به کرده و با درج اطالعات 

 8برگزار خواهد، طبق اعالم سازمان سنجش، داوطلبان می توانند از تاریخ  1401اسفند  11اینکه آزمون دکتری در تاریخ 

اد می شود متضاضیان انجام این فرآیند را به ساعات اسفند نسبت به دریافت کارت های خود اقدام نمایند. پیشنه 10لغایت 

پایانی موکول نکرده و در همان روز های ابتدایی کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند. در جدول زیر زمان انجام هر 

 .یک از فرآیند های مربوط به آزمون دکتری آورده شده است

  

  تاریخ فرآیند

 1401آبان  29الی  22 1402شروع ثبت نام آزمون دکتری 

 1401آبان  29الی  22 مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامی + ویرایش

 1401اسفند  10الی  8 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی

 1401اسفند  11پنجشنبه  1402برگزاری آزمون دکتری 

 1402اواخر فروردین  اعالم نتیج اولیه

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 1402نیمه اول اردیبهشت  شروع فرآیند انتخاب رشته

 1402اواخر مرداد  اعالم نتایج نهایی

  

  

 نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 

فرآیند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری بسیار آسان است و تمامی مراحل به صورت اینترنتی و در سایت 

 .به جلسه، کافیست راهنمای زیر را دنبال کنیدسازمان سنجش صورت میگیرد. برای دریافت کارت ورود 

 .است sanjesh.org اولین قدم ورود به جلسه وارد شدن به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ️☑

 .از منوی موجود در باالی صفحه انتخاب کنید دکترای تخصصی" را" در مرحله بعد گزینه "آزمون ها" و سپس ️☑

  



 

 
 

 

 .رت" کلیک کنیدبر روی گزینه "کا ️☑



 

 
 

 

  

در صورت مراجعه به موقع به سایت، لینک دریافت کارت تحت عنوان "کارت شرکت در آزمون ورودی دوره  ️☑

 ." فعال خواهد بود1402دکتری سال 

در چهارمین قدم با دسترسی به یکی از موارد ذکر شده در زیر می توانید کارت ورود به جلسه دکتری خود را دریافت  ️☑

 .و پرینتی از آن را تهیه کنیدکرده 



 

 
 

 شماره داوطلبی و شماره پرونده ✅

 کد ملی و شماره پرونده ✅

 کد پیگیری و شماره پرونده ✅

   شماره سریال ثبت نامی و شماره پرونده ✅

 .روش گفته شده راه دیگری برای دریافت کارت ورود به جلسه دکتری وجود ندارد 4توجه داشته باشید که به غیر از 

و یا تماس با سازمان  سایت سازمان سنجشنتیجه، در صورتی که این اطالعات را به خاطر ندارید به آسانی و از طریق  در

 .می توانید برای بازیابی اطالعات فراموش شده اقدام کنید

  

 ویرایش اطالعات کارت ورود به جلسه دکتری

تری حتماً باید نسبت به کنترل مشخصات مندرج بر روی این توجه داشته باشید که در زمان دریافت کارت ورود به جلسه دک

زیرا ممکن است مغایرتی در کارت وجود داشته باشد. در صورت اشتباه بودن مندرجات موجود در کارت   .کارت اقدام کنید

ستان محل روز قبل از فرا رسیدن زمان آزمون دکتری باید از طریق باجه های رفع نقص ا 2ورود به جلسه دکتری حتماً 

 .زندگی خود جهت رفع این مشکل اقدام کنید

 .فقط نکات زیر در رابطه با رفع نواقص این کارت دقت کنید

مورد اول این که اگر عکس کارت شما مهر ندارد و یا اصالً عکسی روی کارت شما نیست حتماً در زمان مراجعه به  ️✔

 .همراه داشته باشید 3×4باجه های تعیین شده مدارک شناسایی و دو قطعه عکس 

شامل حال آن ها می شود اما سهمیه شما در کارت ورود به جلسه  سهمیه رزمندگاناگر جزو داوطلبانی هستید که  ️✔

دکتری ثبت نشده است حتماً برای حل این مسئله باید به سازمان ها و ارگان های مربوطه مراجعه و این موضوع را پیگیری 

 .کنید

 .مورد نظر شما به اشتباه درج شده است باید به باجه رفع نواقص مراجعه کنیداگر زبان خارجی  ️✔



 

 
 

در صورتی که جزو داوطلبانی هستید که با محدودیت های جسمی مواجه هستید و نوع معلولیت شما در کارت ورود به  ️✔

 .تری مراجعه کنیدجلسه به طور صحیح درج نشده است، الزم است به صورت حضوری به دفاتر رفع نواقص آزمون دک

داوطلبان عزیز آدرس کلیه باجه های رفع نقص کارت های آزمون تا قبل از انتشار آن بر روی سایت سنجش قابل  ��

و یا  1401اسفند ماه سال  9مشاهده است. طبق اعالم سازمان سنجش، داوطلبان می توانند در روز های سه شنبه مورخ 

نماینده سازمان سنجش در دفاتر رفع نقص کارت آزمون دکتری مراجعه کرده و  به 1401اسفند سال  10چهارشنبه مورخ 

 .نسبت به اصالح ایرادات اقدام نمایند

  

 .با ما همراه باشید ،دکتری بدون آزمونبرای اطالع از شرایط ثبت نام 

  

  

قابل توجه است که برخی از اطالعاتی که به صورت صحیح در کارت ورود به جلسه درج شده اند را می توان بدون نیاز به 

 :مراجعه حضوری ویرایش کرد. این اطالعات شامل

 .شناسی )لیسانس(معدل، تاریخ فارغ التحصیلی و موسسه فارغ التحصیلی مقطع کار ️✔

 .معدل، تاریخ فارغ التحصیلی و موسسه فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد )فوق لیسانس( ️✔

 هیئت علمی )مربی آموزشی رسمی(، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی ️✔

سازمان سنجش  می شود. برای اصالح اطالعات فوق باید تا حداکثر یک روز پیش از برگزاری آزمون دکتری به سایت

مراجعه کرده و نسبت به ویرایش این اطالعات اقدام کنید. در صورت وجود هرگونه  sanjesh.org آموزش کشور به آدرس

  .مغایرت در کارت ورود به جلسه آزمون دکتری، داوطلب از شرکت در آزمون منع خواهد شد

  

  

  

https://irantahsil.org/%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%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/


 

 
 

 

  

  

 نکات مهم ثبت نام آزمون دکتری

بت نام آزمون دکتری به مراکز کافی نت ها مراجعه می نمایید، توصیه می شود که تمامی مراحل ثبت چنانچه جهت انجام ث

نام را شخصا خود به صورت جداگانه چک کنید زیرا امکان اشتباه وجود خواهد داشت. با توجه به توضیحات کامل و کافی 

ه اشتباه در وارد نمودن اطالعات هر یک از ذکر شده است، در صورت بروز هر گون که در دفترچه راهنمای ثبت نام

داوطلبان و تخلف در آن مسئولیت آن متوجه شخص داوطلب می باشد و همچنین برابر قوانین و مقررات با داوطلب خاصی 



 

 
 

برخورد خواهد شد. ثبت نام شما زمانی به اتمام رسیده است و درسازمان سنجش و آموزش کشور به ثبت رسیده است که 

رقمی را دریافت نموده باشید. حتما پس از پایان ثبت نام فرم مورد نظر را  16رقمی و همچنین کد پیگیری  6ه شما پروند

 .تکمیل نمایید

  

 .نماییدکلیک  دفترچه دکتریجهت مشاهده 

  

  

 در مورد نحوه ویرایش اطالعات ثبت نامی دکتری چه می دانید؟ 

امکان ویرایش  سایت سنجشدوستان عزیز دقت داشته باشید که همزمان با منتشر شدن کارت ورود به جلسه دکتری در 

 .اطالعات ثبت نامی نیز برای داوطلبان فراهم است

اطالعاتی از قبیل اسم دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اید )در دو مقطع ارشد فقط دقت داشته باشید که تنها می توانید 

و کارشناسی( و اطالعات فردی همچون شماره شناسنامه و سال تولدتان را ویرایش کنید و به هیچ وجه امکان ویرایش رشته 

 .مورد آزمون خود را ندارید

  

  

 د؟شوچه اطالعاتی در کارت آزمون دکتری درج می

 :بر روی کارت ورود به جلسه آزمون دکتری اطالعات مهمی درج می شود که شامل موارد زیر خواهد بود

 نام و نام خانوادگی ️✔

 شماره شناسنامه ️✔

 شماره پرونده ️✔

https://irantahsil.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/


 

 
 

 شماره داوطلبی ️✔

 سهمیه ثبت نامی ️✔

 گروه آزمایشی ️✔

 کد رشته امتحانی ️✔

 نام رشته امتحانی ️✔

  

 خالصه مطلب

در این مقاله تالش نمودیم تا در رابطه با آخرین تغییرات ثبت نام کنکور دکتری، همچنین نحوه ثبت نام کنکور دکتری و 

، تغییرات ایجاد شده در رابطه با تاریخ ثبت نام کنکور دکتری، زمان نام نویسی کنکور کارت ورود به جلسه آزمون دکتری

مشاوره انتخاب اییم. در صورتی که سواالتی در مورد آزمون دکتری و همچنین دکتری مطالبی را به شما عزیزان ارائه نم

در ذهن شما وجود دارد می توانید این موضوع را با مشاوران  نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری و نیز  رشته دکتری

 .مطرح نمایید ایران تحصیل مجموعه

  

 .برای دانلود پی دی اف مطالب کامل این صفحه، کلیک کنید
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