
 

 
 

داوطلبان عالقه مند به تحصیل در مقطع دکتری که به هر دلیلی نتوانسته اند رتبه مناسب برای ادامه تحصیل در دانشگاه 

کنند. میزان  های سراسری را بدست آورند، می توانند نسبت به ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور ثبت نام  

متغیر می باشد که دانشجویان ملزم به پرداخت آن هستند. شهریه ثابت دکتری  به دو صورت ثابت و  شهریه دکتری پیام نور 

دانشگاه پیام نور یک بار دریافت می شود، در حالی که شهریه متغیر با توجه به صالحدید متولیان دانشگاه هر سال افزایش  

 .خواهد یافت

یل در مقطع دکتری هستند، تمکن مالی خود را از هر اقدامی افرادی که خواهان ادامه تحصاز این توصیه می شود قبل 

  ارشد و دکتری دانشجو میبررسی نمایند. دانشگاه پیام نور هر سال در رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی، کارشناسی 

عنوان   بهاند، باید مبلغی پذیرد و افرادی که بعد از انتخاب رشته دکتری در یکی از واحدهای دانشگاه پیام نور پذیرفته شده

شهریه دکتری پرداخت نمایند. از آنجا که بسیاری از متقاضیان در ارتباط با میزان شهریه دکتری پیام نور سواالت مختلفی 

 .خواهیم پرداخت 1401دارند، در ادامه به بررسی میزان شهریه مقطع دکتری دانشگاه پیام نور در سال 

  

 1401شهریه دکتری دانشگاه پیام نور  
ای که دانشجویان مقطع دکتری پیام نور باید بپردازند، شامل دو شهریه ثابت و متغیر می  نه که اشاره شد شهریه  همان گو

باشد و افرادی که نتوانند بعضی از واحدهای درسی خود را در یک یا چند نیمسال تحصیلی بگذرانند، باید شهریه دروس  

که یک   اخت نمایند. شهریه ثابت دکتری دانشگاه پیام نور به دلیل اینجبرانی را در هنگام انتخاب مجدد واحدهای درسی پرد

بار پرداخت می شود، دیگر با افزایش مواجه نخواهد بود و بر اساس سال ورودی دانشجو و رشته تحصیلی فرد وضع می  

 15الی  10ل به میزان شده و هر سا  شود. اما میزان شهریه متغیر با توجه به تعداد و نوع واحدهای درسی افراد تعیین

 .درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد

ها  داوطلبان مقطع دکتری در دو بخش آموزشی پژوهشی و پژوهش محور می توانند مشغول به تحصیل شوند و تحصیل آن

واحد درسی از سوی دانشگاه ارائه می شود که    36به صورت ترمی و واحدی خواهد بود. در مجموع در مقطع دکتری 

واحد درسی( است. اما واحدهای نظری شهریه کمتری   24تا  18االترین میزان شهریه مربوط به واحدهای عملی و رساله )ب

نسبت به واحدهای عملی خواهند داشت و مبلغ شهریه دریافتی با نظارت وزارت علوم و توسط متولیان دانشگاه پیام نور 

ارد متعددی از جمله شرایط آموزشی، محل تحصیل واحد دانشگاهی و  مشخص می شود. گفتنی است این مبلغ دریافتی به مو

  .امکانات ارائه شده توسط دانشگاه بستگی خواهد داشت 



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک کنید رشته های بدون کنکور پیام نور  برای اطالع از

  

 1401میزان شهریه دکتری دانشگاه پیام نور  
ب بدون افزایش خواهد بود، پس  از آنجا که شهریه ثابت دکتری دانشگاه پیام نور تا پایان سنوات مجاز تحصیلی افراد داوطل

کنند و دیگر مبلغی را نباید بپردازند. اما همان گونه   ای را پرداخت می بار شهریه  این شهریه تغییر نخواهد کرد و افراد یک

درصد افزایش خواهد یافت و از  15الی  10که اشاره شد بخش شهریه متغیر با توجه به صالحدید مسئوالن دانشگاه هر سال 

جا که بسیاری از داوطلبان مقطع دکتری در خصوص میزان شهریه دریافتی از سوی دانشگاه ابهامات زیادی دارند، در  آن

 .استارائه شده   1402 - 1401ادامه میزان شهریه دریافتی در سال های گذشته و میزان شهریه تعیین شده در سال 

  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


 

 
 

 1400 - 99شهریه دکتری پیام نور سال تحصیلی 

 گروه آموزشی
شهریه ثابت ) 

 لایر (

شهریه متغییر برای هر واحد درسی جبرانی  

 ) لایر (
شهریه دروس متغییر به  

ازای یک واحد درسی ) 

 لایر (

شهریه هر واحد  

 رساله ) لایر (
 پایه )نظری(  عمومی

اصلی و  

تخصصی 

 )نظری( 

علوم انسانی ،  

 ریاضی و آمار 
30,814,030 2,205,687 2,205,687 2,205,687 7,535,757 7,003,016 

فنی مهندسی علوم  

 پایه و کشاورزی
30,010,937 2,205,687 2,205,687 2,205,687 9,907,815 7,935,757 

  

   1401 -  1400شهریه پیام نور مقطع دکتری سال تحصیلی 

 گروه آموزشی
 (شهریه ثابت )لایر

شهریه دروس متغییر به ازای یک 

 (درسی )لایرواحد  
 (شهریه هر واحد رساله )لایر

  

  

   حداکثر  حداقل حداکثر  حداقل حداکثر  حداقل

علوم انسانی ، ریاضی و  

 آمار 
33,895,433 35,436,134 8,289,332 8,666,120 7,703,317 8,053,468   

فنی مهندسی علوم پایه و  

 کشاورزی 
33,012,030 34,512,577 10,898,596 11,393,987 8,729,332 9,126,120   

  

 1402 – 1401شهریه دکتری دانشگاه پیام نور  میانگین

  مبلغ شهریه آموزشی  گروه



 

 
 

 هزار تومان  900میلیون و  12هزار الی  100میلیون و  10 علوم انسانی 

 میلیون تومان  15هزار الی  200میلیون و  13 فنی و مهندسی

 تومان   میلیون  15هزار الی  200میلیون و  13 علوم پایه

 — علوم پزشکی 

 هزار تومان  900میلیون  12هزار الی  100میلیون و 10 هنر 

  

  

  

 1401محدوده شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 
واحد   24لی ا 18واحد آن نظری و  18تا  12واحد درسی را بگذرانند که   36داوطلبان مقطع دکتری دانشگاه پیام نور باید 

درصدی شهریه در مقطع دکتری را مد   15الی  10آن مربوط به رساله دکتری است و از آنجایی که دانشگاه ساالنه افزایش 

 .است  نطر دارد، در ادامه محدوده شهریه دکتری دانشگاه پیام نور نیز ارائه شده

  

   1402 -  1401شهریه پیام نور مقطع دکتری سال تحصیلی 

 آموزشیگروه 

 (شهریه ثابت )لایر
شهریه دروس متغییر به ازای یک واحد  

 (درسی )لایر
 (شهریه هر واحد رساله )لایر

  

  

   حداکثر  حداقل حداکثر  حداقل حداکثر  حداقل

علوم انسانی ،  

 ریاضی و آمار 
37,284,976.3 40,751,554.1 9,118,265.2 9,966,038 8,473,648.7 9,261,488.2   



 

 
 

فنی مهندسی علوم  

 پایه و کشاورزی
36,313,233 39,689,463.55 11,988,455.6 13,103,085.05 9,602,265.2 10,495,038   

 

 اطالعیه 

های خودگردان در دسته دانشگاه های سراسری شهریه پرداز قرار می گیرند، بنابراین داوطلبان دکتری  از آنجا که پردیس

 .های دکتری پردیس خودگردان نیز اضافه کنند توانند در هنگام انتخاب رشته دکتری سراسری خود رشتهپیام نور می 

  

 شهریه یک ترم دکتری دانشگاه پیام نور 



 

 
 

  12واحد درسی وجود دارد،  36در ارتباط با شهریه ثابت دکتری دانشگاه پیام نور باید گفت از آنجایی که در مقطعی دکتری 

واحد مربوط به رساله دکتری می باشد. بنابراین با توجه به جداول ارائه شده، اگر داوطلب   24تا  18درسی و واحد  18تا 

 .واحد داشته باشد، شهریه هر ترم از طریق فرمول زیر محاسبه می شود 8مقطع دکتری در ترم یک 

 ( 8شهریه ترم یک = شهریه ثابت + ) شهریه متغیر * 

  

کنند. بر اساس  ، دانشجویان با اطالع از نحوه پرداخت شهریه دانشگاه، برای واریز مبلغ اقدام می  با مشخص شدن این فرمول

  .فرمول به دست آمده در ادامه شهریه ترم یک دکتری پیام نور سال های گذشته ارائه شده است 

 واحد درسی  8با احتساب  1400حداقل و حداکثر شهریه یک ترم دکتری دانشگاه پیام نور 

 لایر  100,207,089 پیام نور علوم انسانی ، ریاضی و آمار  داقل شهریه دکتری دانشگاهح

 لایر  104,765,094 پیام نور علوم انسانی ، ریاضی و آمار  حداکثر شهریه دکتری دانشگاه

 لایر  120,176,798 حداقل شهریه دکتری دانشگاه پیام نور گروه علوم پایه و مهندسی صنایع

 لایر  125,664,473 شهریه دکتری دانشگاه پیام نور گروه علوم پایه و مهندسی صنایع حداکثر 

  

 1401نکات پرداخت شهریه دکتری دانشگاه پیام نور  
های   ها و مقررات خاصی در زمینه تحصیل و نحوه پرداخت هزینه نامه الزم به ذکر است که همه دانشگاه های کشور آیین

. دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و ضوابط مربوط به پرداخت شهریه را به  اند تحصیلی ارائه کرده

 .شرح زیر می باشد است که این موارد به  صورت دستور العمل ارائه کرده 

ن  درصدی خواهد یافت و ای  15الی  10شهریه متغیر دانشگاه پیام نور هر سال با صالحدید مسئولین دانشگاه افزایش  •

سال اسیت و   5های قبل نیز خواهد شد. مدت مجاز برای تحصیل در مقطع دکتری  افزایش شهریه شامل محصلین ترم

دانشجویی که در این مدت تحصیالت خود را تمام نکرده باشد، می تواند با پرداخت شهریه ثابت مجدد و شهریه متغیر برای 

 .بازه حداکثری دو نیمسال تحصیلی بگذرانددروس باقیمانده، دروسی که هنوز پاس نکرده را در 
تر از بوده و فردی که نمره پایین    20از  14های عمومی، تخصصی و اصلی  حد نصاب نمره قبولی در هر کدام از درس  •

 .را در هر ترم به دست آورد، در هر کدام از دروس باید شهریه متغیر را مجدداً بپردازد و دوباره آن درس را پاس کند 14



 

 
 

باشد، دانشجو باید   16که نمره اخذ شده دانشجو کمتر از  است و در صورتی 20از   16میانگین نمره قبولی در همه دروس  •

در یک نیمسال تحصیلی، دروسی را عالوه بر سقف واحد های دوره برای جبران میانگین کل بگذراند و شهریه دروس  

 .داخت شود جبرانی برای هر کدام از نیمسال ها باید جداگانه پر 
است و این نمره به صورت ردی یا قبولی در کارنامه   16و نمره میانگین قبولی  14نمره آزمون جامع برای هر درس  •

دانشجو ثبت می شود. اما محصلین می توانند حداکثر دو بار در آزمون جامع که توسط دانشگاه برگزار می شود، شرکت  

  . پرداخت نمایندکنند که در این شرایط باید شهریه را مجدداً 
داشته باشد، این امکان را دارد که   14را کسب کرده باشد و در یکی از دروس نمره کمتر از  16اگر دانشجوی معدل  •

 .مجدداً آن درس را با پرداخت شهریه بگذراند
الحدید کمیته  اگر دانشجویی در مقطع دکتری نیازمند انجام تحقیقات عملیاتی، آزمایشگاهی و میدانی باشد، بر اساس ص •

 .افزایش خواهد بود علمی رشته، شهریه متغیر برای هر واحد رساله تا میزان دو برابر قابل

  

 1401زمان پرداخت شهریه دکتری دانشگاه پیام نور  
ماه  دانشجویان مقطع دکتری باید تا زمان اعالم شده جهت ثبت نام حضوری و انتخاب واحد اقدام کنند. اگر دانشجویی تا یک 

 .منزله انصراف از تحصیل خواهد بود نویسی خود را انجام نداده باشند، به  بعد از آخرین مهلت ثبت نام اسم 

که در سایت دانشگاه اعالم شده است را   شهریه دکتری پیام نوردر هنگام ثبت نام حضوری دانشجویان باید مبلغی از 

ترم تسویه نمایند. از آنجا که دانشگاه پیام نور تسهیالتی را برای  پرداخت کرده و باقی آن را تا زمان امتحانات پایان

دانشجویانی که تمکن مالی برای پرداخت به موقع شهریه ندارند در نظر گرفته، این دسته از افراد می توانند با ارائه مدارک 

های مقطع دکتری  ار شوند. وام الزم و کسب اطالع از شرایط وام دانشجویی به دانشگاه، از تسهیالت ارائه شده برخورد

صورت قسطی و نقدی می باشد.  دانشگاه پیام نور در هشت نیمسال تحصیلی در نظر گرفته شده است و بازپرداخت آن به  

 .الزم به ذکر است که در دانشگاه های مختلف نحوه بازپرداخت متفاوت خواهد بود



 

 
 

 

 اطالعیه 

که در دوره های روزانه قبول نشوند، در سایر دوره های غیر روزانه از داوطلبان مقطع دکتری می توانند در شرایطی 

  .جمله دوره های شبانه دانشگاه های سراسری، دانشگاه پیام نور و ... شرکت کنند

  

 1401نور  مهلت پرداخت شهریه دانشگاه پیام 
مهلت پرداخت شهریه تا چه زمانی می    نور این است که ترین سواالت محصلین مقطع دکتری دانشگاه پیام یکی از متداول

از شروع انتخاب واحد این دانشگاه خواهد بود.   تا پیش 1401نور  باشد؟ در مجموع مهلت واریز شهریه ثابت دانشگاه پیام

آن  نور اول از همه شهریه ثابت خود را پرداخت نمایند و بعد از  در واقع دانشجویان باید هنگام انتخاب واحد دانشگاه پیام

نور تا زمان امتحانات پایان ترم   برای تکمیل فرم انتخاب واحد اقدام کنند. اما مهلت پرداخت شهریه متغیر دانشگاه پیام

 .توانند شهریه خود را در پایان ترم تحصیلی واریز نمایند دانشجوها است و دانشجویان می 



 

 
 

  

 1401نور نحوه پرداخت شهریه دانشگاه پیام 
اندازی شده و   های دانشجویان راه نور برای پرداخت شهریه هایی است که توسط دانشگاه پیام  از سایت سایت گلستان یکی 

صورت آنالین و یکپارچه از طریق این سامانه اقدام نمایند. همه دانشجویان  توانند برای واریز شهریه به دانشجویان می

یت گلستان مراجعه کنند و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور  نور جهت پرداخت شهریه باید از طریق سا  دانشگاه پیام

  ها پرداخت الکترونیکی شهریه می وارد سایت شوند. سایت گلستان امکانات بسیاری برای دانشجویان دارد که یکی از آن

 .باشد

گلستان نیازی  دانشگاه در سامانهتوانند اقدام به پرداخت شهریه کنند، اما برای واریز شهریه  دانشجویان از طریق سایت می

توانید در کادر مربوط به مبلغ پرداختی، تنها مبلغ معینی از بدهی خود را وارد نمایید و   به پرداخت تمام شهریه نیست و می 

 :باشد صورت زیر می بعد از آن برای پرداخت اقدام کنید. مراحل پرداخت شهریه پیام نور به 

 reg.pnu.ac.ir  نور به نشانی انشگاه پیامورود به سایت گلستان د -1

عنوان نام کاربری و بعد از آن وارد کردن رمز عبور و ورود به پرتال شخصی در  وارد نمودن شماره دانشجویی به -2

 سامانه گلستان 

 وارد شدن به بخش شهریه سایت گلستان   -3

 انتخاب گزینه پرداخت شهریه الکترونیکی دانشجو  -4

  مشاهده مبلغ دقیق شهریه و وارد کردن مبلغ قابل پرداخت در کادر مربوطه -5

 و کلیک کردن بر روی آن پرداخت انتخاب درگاه بانکی -6

 ارت بانکی از طریق ک وارد نمودن همه اطالعات بانکی از جمله شماره کارت رمز دوم و انجام مراحل پرداخت -7

 ها  وارد شدن به سیستم گلستان و مشاهده لیست پرداخت -8

  

  پرداخت قسطی شهریه دکتری پیام نور 

پرداخت شهریه برای محصلین دانشگاه پیام نور، به صورت پرداخت حضوری و اینترنتی است که در پرداخت اینترنتی  

ت. اما باید توجه داشته باشید که این میزان پرداختی باید تا  دانشجویان امکان پرداخت اقساطی شهریه خود را نیز خواهند داش

 .قبل از آغاز امتحانات به طور کامل تسویه شود



 

 
 

پرداخت اقساطی شهریه دانشجویان مقاطع مختلف، مدتی است که در روند کار دانشگاه پیام نور با عنوان تسهیالت جذب  

 .ارائه چک و سفته اقساط خود را بپردازنددانشجو قرار گرفته است و دانشجویان می توانند بدون 

بر اساس آیین نامه معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور، پرداخت قسطی شهریه دانشجویان به دو شیوه پرداخت به صورت  

این شیوه های   .گزارش و ایجاد شماره سریال پرداخت بانک و پرداخت به صورت الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود

ل شخصی دانشجویان ایجاد شده و برای بهره از آن، دانشجویان با مراجعه به بخش آموزش، می توانند با  پرداخت در پن

 .انتخاب گزینه کلیک کرده، بر حسب مبلغ مشخص شده، فرایند پرداخت الکترونیکی خود را انجام دهند

  

 . لینک کلیک کنیدبر روی  دکتری بدون آزمون پیام نوربرای اطالع از نحوه ثبت نام در مقطع 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دانشگاه پیام نور 

 ثبت نام پیام نور بدون کنکور

ثبت نام پیام  .شهریور ماه ادامه دارد 6دانشگاه پیام نور تا   1401ثبت نام کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال مهر 

لیسانس می    شروع شد. متقاضیان ادامه تحصیل در مقطعبرای کارشناسی برای پذیرش مهر ماه   1401نور بدون کنکور 

در رشته مورد عالقه خود ثبت نام نمایند. پذیرش دانشجو بر اساس   توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

ر این  برای دانشگاه های کشور اعالم شده است و ثبت نام بدون کنکور پیام نور هم د 1401سوابق تحصیلی مهرماه سال 

 .بخش قرار گرفته است

 ای میلیارد تومانی دانشگاه پیام نور از منابع غیر شهریه ۲۰درآمد 

علیزاده« با اشاره به مهم ترین چالش    به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور، »حسن خبرگزاری شبستان به گزارش

تناسب با منابع نبوده است و برای ما چالش ایجاد می این دانشگاه گفت: افزایش حقوق ها هیچ وقت م  حوزه اداری و مالی

 .ای خود را افزایش دهیم شهریه های ما این است که بتوانیم منابع درآمد غیر کند، اما عمده فعالیت 

 جدیدترین اصالحات آیین نامه آموزشی یکپارچه دانشگاه پیام نور 

  

آیین نامه آموزشی جدید دانشگاه پیام نور که دی ماه   .دانشجویان دانشگاه پیام نور تعمیم یافتبرخی مفاد آیین نامه آموزشی به تمامی 

سال گذشته ابالغ شد با اصالحاتی همراه شد. بعد از ابالغ آیین نامه آموزشی یکپارچه دانشگاه پیام نور یک سری از مفاد آن داری  

ورودی های سال های قبل بودند و هنوز فارغ التحصیل نشده اند هم متضرر   ابهامات بود. همچنین برای این که سایر دانشجویان که

 .نشوند، پیشنهادات ارائه شده توسط مراکز دانشگاه پیام نور در شورای دانشگاه مطرح گردید

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-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/?preview_id=69948&preview_nonce=cefff4d6c3&_thumbnail_id=113467&preview=true


 

 
 

 

 خالصه مطالب

ر پرداختیم. داوطلبانی و همچنین میزان شهریه ثابت دکتری دانشگاه پیام نو نور  شهریه دکتری پیام  در این مقاله به بررسی

نور را دارند، باید در جریان باشند که این دانشگاه شهریه ثابت و متغیر   که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه پیام 

است که شهریه ثابت تا پایان سنوات مجاز تحصیلی افزایش نخواهد یافت. اما  برای هر یک از مقاطع تحصیلی تعریف کرده

 15الی  10نور ممکن است با افزایش  های دانشگاه و صالحدید متولیان دانشگاه پیام نامه با توجه به آیین شهریه متغیر

از هر چیز در خصوص میزان شهریه پرداختی برای هر ترم  درصدی همراه باشد. بنابراین الزم است که دانشجویان قبل

دکتر پیام نور و مهلت پرداخت شهریه سوال و ابهامی دارید،  اطالعات الزم را کسب نمایند. اگر در خصوص میزان شهریه

 .های الزم را دریافت نمایید توانید با کارشناسان مجرب ما در آکادمی ایران تحصیل در ارتباط باشید تا راهنمایی می

  

 .کنید کلیکاف مقاله  دی برای دانلود پی

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/08/SodaPDF-converted-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-converted.pdf
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