
به انتخاب رشته های سراسری مجاز زمانی است که داوطلبان در آزمون دکتری دانشگاه نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری

مراجعه کرده و نسبت به پر کردن فرم انتخاب رشته اقدام کنند ، اما با فرآیند آن  sanjesh.org اند با به آدرس اینترنتیشده

 .ایمآشنا نیستند در ادامه به صورت کامل و جامع به بررسی و آشنایی با فرآیند انتخاب رشته آزمون دکتری پرداخته

ند و کون دکتری به درستی صورت گیرد، داوطلب را به کسب نتیحه دلخواه در این آزمون نزدیک میاگر انتخاب رشته آزم

شود تا بهترین نتیجه را با در نظر گرفتن وضعیت عملکرد خود در آزمون کتبی به دست آورد. داوطبانی که نتایح سبب می

اند قادر پرداز شدههای روزانه و شهریهه در کلیه دورهکنند و مجاز به انتخاب رشترا مشاهده می 1401اولیه آزمون دکتری 

 .خواهند در زمان تعیین شده به واسطه سازمان سنجش رشته محل موردنظر خود را انتخاب کنند

  

سراسر کشور از  از  راهنمای جامع انتخاب رشته دکتریبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلطریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

 زمان انتخاب رشته دکتری
دکتری سراسری از سوی سازمان سنجش در دهه اول اردیبهشت اعالم شده است، برای آن دسته از شروع انتخاب رشته 

 .اند این زمان آزمون تمدید خواهد شددواطلبینی که از شرکت در آزمون جامانده

 رشته محل از بین تمامی 50کلیه داوطلبان این آزمون مجاز هستند تا  1401در زمان انتخاب رشته دکتری سراسری 

 .های دکتری انتخاب کنندرشته

قرار دارد و معموال تمامی داوطلبین   sanjesh.org دفترچه آزمون دکتری سراسیری در سایت سنجش به آدرس اینترنتی

 .باید پس از مطالعه دفترچه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند

 سامانه انتخاب رشته آزمون دکتری
سراسری برای فرآیند انتخاب رشته و دانلود دفترچه راهنما انتخاب رشته ایجاد شده سامانه انتخاب رشته آزمون دکتری 

مراجعه کرده و نسبت به مطالعه شرایط و  phdcourse.azmoon.iau.ac.ir است. نمامی داوطلبین باید به آدرس اینترنتی

 .دانلود دفترجه انتخاب رشته و در نهایت انتخاب رشته اقدام کنند

  

 .است 1401فروردین  28تا  25از  1401سال  انتخاب رشته آزمون دکتریاطالعیه: تاریخ انتشار 

  

 دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/
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همانطور که می دانید انتخاب رشته آزمون دکتری پس از اعالم نتایج اولیه آغاز خواهد شد. افرادی که مجاز به انتخاب رشته 

 .، نسبت به درج کد رشته های انتخابی خود اقدام کننددفترچه راهنماافت شده اند، می توانند با دری

رحله اول باید در آزمون کتبی البته همانطور که می دانید آزمون دکتری دارای دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی است. در م

 .پذیرفته شوید و سپس با مجاز شدن می توانید به انتخاب رشته بپردازید

 .انتخاب رشته نیز مانند ثبت نام کامالً اینترنتی بوده و در سایت انجام خواهد شد

  

  

 دریافت دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری 
قرار خواهد گرفت. زمان انتشار آن نیز تقریباً  sanjesh.org سنجش به نشانیدفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری در سایت 

چند روز بعد از اعالم نتایج اولیه دکتری می باشد. افرادی که مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری شده اند، ابتدا الزم است 

 .دفترچه را دانلود کرده و تمامی قسمت های آن را به درستی مطالعه کنند

  

 .کلیک کنید ثبت نام آزمون دکتریبرای اطالعات بیشتر از نحوه 

  

  

 مراحل انتخاب رشته دکتری
رشته را وارد کنید. بهترین حالت این است که انتخاب رشته  50ب رشته دکتری، می توانید همانطور که می دانید برای انتخا

شما براساس عالقه چیده شود. به عالوه هیچ محدودیتی در دعوت به مصاحبه وجود ندارد. یعنی تمامی افرادی که حد نصاب 

 .الزم را دریافت کرده اند، به مصاحبه دعوت خواهند شد

  

  

 اب رشته دکتری به صورت تصویریراهنمای انتخ
همانطور که در موارد فوق اشاره کرده بودیم، انتخاب رشته دکتری به صورت اینترنتی انجام می شود. از آنجایی که ممکن 

است برای افراد در رابطه با نحوه چینش و نحوه انتخاب رشته سوال پیش بیاید، ما در این قسمت قصد داریم راهنمای تصویری 

ابتدا باید به سایت سنجش مراجعه کرده و گزینه دکتری تخصصی را از  .رشته دکتری سراسری را به شما ارائه دهیم انتخاب

 .منوی سمت راست انتخاب کنید

  

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/
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 .را بزنید 1401سال  phd سپس باید گزینه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکتری )نیمه متمرکز(

 .رد که باید به مطالعه آن ها بپردازید و سپس دکمه تایید و ادامه را بزنیدیک سری قوانین وجود دا

  

  



 

  

در نهایت به صفحه انتخاب رشته با استفاده از شماره پرونده و شماره پیگیری و یا شماره داوطلبی و شماره پرونده و کدملی  

 .وارد خواهید شد

  

  



 

رقمی به شما داده می شود که باید آن را تا پایان  15انتخاب رشته، یک کد رهگیری در آخرین مرحله پس از تکمیل کردن فرم 

زمان اعالم نتایج نهایی نزد خود نگاه دارید. اگر می خواهید قبل از وارد کردن کدهای انتخاب رشته، ابتدا به صورت پیش 

 .نویس از برگه ای که انتهای دفترچه است، استفاده کنید

  

  

  



 

 

 .فروردین است 28تا  25از تاریخ  1401انتخاب رشته دکتری سراسری  :اطالعیه

  

 .نکاتی که در زمان انتخاب رشته دکتری باید به آن توجه کنید

تمامی افرادی که مجاز به انتخاب رشته می شوند می توانند برای تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. البته قبل از این کار 

اطالعاتی همچون،معدل، نام موسسه فارغ التحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و سهمیه بررسی نیاز است که 

 .شده و از صحت آن ها اطمینان حاصل کنید



درصورتی که تمامی این اطالعات به درستی ثبت شده بود، می توانید برای تکمیل فرم اقدام کنید. در غیر این صورت الزم 

ست در سایت سنجش، درخواست ویرایش اطالعات را بدهید. توجه داشته باشید که اگر این کار را نکنید، است با ثبت درخوا

 .از ادامه مراحل محروم خواهید شد و حتی اجازه هیچگونه اعتراضی نخواهید داشت

 .نکاتی که الزم است قبل از انتخاب رشته بدانید، شامل موارد زیر می شود

  

 نتخاب رشته آزمون دکتریاخبار پیرامونی نحوه ا

  

 اطالع از دوره های مجاز به انتخاب رشته دکتری 

تمامی داوطلبان نیاز است از اطالعات درج شده در کارنامه دکتری اطالعات خوبی داشته و همچنین بدانندکه در چه دوره 

 .هایی مجاز به انتخاب رشته هستند

 مون دکتری و بررسی قبولی های گذشتهتوجه به رتبه و تراز اکتسابی در کارنامه اولیه آز 

باال به منزله قبولی صد درصد نیست. زیرا ممکن است برخی افراد رتبه و   توجه داشته باشید که صرفاً داشتن رتبه و تراز

 .تراز خوبی گرفته باشند، اما به دلیل عدم کسب امتیاز در مصاحبه، پذیرفته نشوند

 رچه انتخاب رشته دکتریظرفیت رشته محل های ارائه شده در دفت 

 .ظرفیت رشته ها نیز می تواند مهم باشد و اگر به آن توجه نمایید، انتخاب رشته با کیفیت تری خواهید داشت

  

  

 .کلیک کنید مشاوره انتخاب رشته دکتریبرای دریافت 

  

  

 باورهای غلط درخصوص انتخاب رشته دکتری

هر چه رشته ای   قسمت قصد داریم به بررسی یک سری باورهای غلط در خصوص انتخاب رشته دکتری بپردازیم.در این 

 .به عنوان اولویت باالتر در نظر گرفته شود، شانس دعوت به مصاحبه بیشتر خواهد بود

 .ترتیب انتخاب رشته نمی تواند تاثیری در شانس دعوت به مصاحبه داشته باشد

شجویان ارشد خودشان را برای مقطع دکتری می گیرند و برای دانشجویان دانشگاه های دیگر شانس بسیار کمی دانشگاه ها دان

 .وجود دارد

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98/


این یک باور رایج است که بسیاری از دانشجویان تصور می کردند اگر فارغ التحصیل از یک دانشگاه نباشند در مقطع دکتری 

ا این باوری کامالً غلط است زیرا در این صورت عدالت در پذیرفتن دانشجویان شانسی برای پذیرفته شدن نخواهند داشت. ام

 .زیر سوال رفته و هیچ فردی نمی تواند امیدی برای پذیرفته شدن داشته باشد

 .های مصاحبه کننده محدود است به همین دلیل باید مواردی را انتخاب کنیم که شانس قبولی ما بیشتر می شودفهرست دانشگاه

 امکان انتخاب رشته از رشته/گرایش های دیگر وجود دارد؟ آیا

در مقطع دکتری شما نمی توانید از رشته و گرایش های دیگر به جز رشته و گرایش خودتان انتخاب کرده باشید. البته این 

 .امکان به صورت خودکار در سایت سنجش نیز وجود دارد

  

  

 تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری

انتخاب رشته آزمون دکتری نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه کافی را داشته باشید. در آزمون دکتری  سهمیه در

درصدی ایثارگران و همچین نسهمیه مربیان می شود. اگر  25و  5به صورت کلی سه سهمیه وجود دارد که شامل، سهمیه 

 .میه آزاد مورد بررسی قرار خواهد گرفتفردی هیچ یک از سهمیه های فوق را نداشته باشد، در سه

  

  

 1401تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دکتری 

 .درصد خواهد بود 5درصد و  25شامل، سهمیه  سهمیه ایثارگرانهمانطور که در قسمت فوق اشاره کرده بودیم، 

ر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آن ها داده خواهد شد. افراد برای درصدی ایثارگران، به همس 25سهمیه 

 .درصد از نمره آخرین فرد پذیرفته شده را گرفته باشند 70استفاده از این سهمیه باید 

ه هایی درصد و همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزند رزمند 25درصدی ایثارگران نیز به جانبازان زیر  5سهمیه 

 .ماه در جبهه جضور داشته اند، داده می شود 6که حداقل 

  

  

 1401تاثیر سهمیه رزمندگان در انتخاب رشته دکتری 

ماه حضور داشته اند. افرادی که قصد استفاده از  6این سهمیه برای رزمنده هایی است که در جنگ ایران و عراق به مدت 

مره آخرین فرد پذیرفته شده را گرفته باشند. افراد بسیجی اجازه استفاده از این درصد ن 80این سهمیه را دارند، الزم است 

 .سهمیه را ندارند

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


  

 1401تاثیر سهمیه مربیان در انتخاب رشته دکتری 

سهمیه مربیان برای تمامی مربی های رسمی قطعی و یا آزمایشی تمامی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی است. در این سهمیه 

 .درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده را گرفته باشند 80باید  افراد

  

  

 انواع سهمیه ایثارگران شامل چه مواردی می شود؟

ما در قسمت فوق سهمیه ایثارگران را معرفی کردیم. در این قسمت همراه ما باشید تا انواع سهمیه ایثارگران را به صورت 

 .کلی بررسی کنیم

نمره آخرین فرد  %80یکی از آن موارد است که برای دریافت آن الزم است ظرفیت حداقل   درصد 25   سهمیه رزمندگان

 .ه در گزینش آزاد را گرفته باشیدپذیرفته شد

نمره آخرین  %70درصدی ایثارگران نیز مورد دیگری از سهمیه ها است که برای استفاده از آن الزم است حداقل  25سهمیه 

 .زاد را گرفته باشیده در گزینش آپذیرفته شدفرد 

نمره آخرین فرد  %70درصدی ایثارگران نیز مورد بعدی است که برای دریافت و استفاده از ن الزم است حداقل  5سهمیه 

 .ه در گزینش آزاد را گرفته باشیدپذیرفته شد

  

انصراف قطعی خود را از رشته  1401آزمون دکتری شدگان نهایی سال پیش، اگر تا پایان مهلت نام نویسی در کلیه پذیرفته

 .و دانشگاه قبولی خود ثبت کرده باشند برای انتخاب رشته مجاز خواهند شد

  

 مشاوره انتخاب رشته دکتری

های سراسری، آزاد و معموال در بخش کارنامه دکتری وضعیت مجاز و یا غیرمجاز بودن هر کدام از داوطلبین دانشگاه

ند شوهای تحصیلی مختلف با کلمه "می باشید" روبرو میشود. تمامی متقاضیانی دورهمیبورس خارج از کشور تعیین 

 .مجاز هستند تا در آن دوره انتخاب رشته کنند

ها و ها و ظرفیت کم دانشگاهکدرشته محل است و به علت محدودیت در انتخاب 50هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 

های ارائه شده نهایت دقت را در نظر بایست در رشتهشجوی دکتر، کلیه افراد میموسسات آموزش عالی در پذیرش دان

 .بگیرند و در نهایت با یک چیدمان درست در سامانه مربوطه ثبت کنند

از آنجایی که انتخاب رشته برای داوطلبین مقطع دکتر روند جدیدی ندارد اما باید تمامی افراد به دریافت و مطالعه دقیق 

دام کنند. پس از مشاهده و بررسی دفترچه باید با مشاورین این حوزه هم مشورت کنند تا بتوانند در تصمیم و دفترچه اق

 .انتخاب خود به درستی عمل کنند



توانند با مراجعه ما در مجموعه خود از مشاورین تحصیلی و انتخاب رشته مقطع دکتری برخورداریم و تمامی داوطلبین می

 .لی انتخاب درستی داشته باشند تا در نهایت نتیجه مطلوبی در آژمون کسب کنندو صحبت مشاورین تحصی

  

 خالصه مطلب

است به همین سبب کلیه  نحوه انتخاب رشته آزمون دکتریها، آشنایی با های قبولی در دانشگاهترین بخشیکی از مهم

ه و با فرآیند انتخاب رشته به خوبی آشنا شوند داوطلبین آزمون دکتری سراسری باید با مشاورین در این زمینه مشورت کرد

تا درنهایت نتیجه مطلوب خود در آزمون مذکور دریافت کنند. ما در مطالب باال به راهنمای تصویری انتخاب رشته دکتری 

 .توانید به مراجعه مطالب باال مجددا مطالعه کنیدپرداختیم می

  

  

سراسر کشور از  از  نتخاب رشته آزمون دکترینحوه ابرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلطریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

  مطالب مرتبط

 شهریه دکتری دانشگاه آزاد

 شرایط نظام وظیفه دکتری

 تکمیل ظرفیت آزمون دکتری

 منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی

 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-98-97/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-97/
https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-98/
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