
 دّرٍ طْل+  1041 ًْر پیام دکتزی ّادذُای تؼذاد

 تذـیل

اطت. آى ُا هیی وْاٌُیذ تذاًٌیذ  تعذاد واحذهای دکتری پیام نور Ph.D ثاى ػزکت در آسهْىیکی اس طْاالت پز تکزار داّطل

کَ در طیْل دّرٍ تذـییل دکتیزی پییام ًیْر دیذادل ّ دیذاکوز دٌیذ ّادیذ درطیی را پیاص هیی کٌٌیذ ّ دٌیذ ّادیذ آى ػویْهی ّ 

ػالی کؼْر تزای ایي هقطغ آهْسػیی پژُّؼی اطت. داًؼگاٍ پیام ًْر در دال داضز طثق دْاًیي ُوَ داًؼگاٍ ُای آهْسع 

 .وْد ًیش طٌْات تذـیلی در ًظز گزفتَ اطت تا داّطلثاى در طْل دّرٍ دکتزی پیام ًْر تتْاًٌذ آى ُا را پاص کٌٌذ

اس آى جا کَ ایي هْضْع اس اُویت تاالیی تزوْردار اطت. تَ ُویي دلیل در اداهَ هقالَ ایزاى تذـیل دـیذ داریین در هیْرد 

 .ؿذثت کٌین تا تَ جْاب طْاالت ّ اتِاهات وْد پیزاهْى ایي هْضْع تزطٌذ 1401ای دکتزی پیام ًْر تؼذاد ّادذُ

  

 طول دوره تحصیل دکتری پیام نور

داًؼگاٍ پیام ًْر هاًٌذ توام داًؼگاٍ ُای دیگز در هقطغ دکتزی داًؼجْ هی پذیزد. داًؼجْیاى تایذ دّرٍ دکتزی پیام ًیْر ویْد 

طیال هِلیت دارًیذ تیا دّ دّرٍ آهْسػییی ّ  4ًیوظیال تذـییلی تویام کٌٌییذ. در ّادیغ ُیز کیذام اس آى ُیا دییذادل  8را دیذاکوز در 

 .رؽ التذـیل ػًْذپژُّؼی وْد را پؼت طز تگذارًذ ّ فا

اس اُوییت تیاالیی  تعدذاد واحدذهای دکتدری پیدام ندور اس آى جا کَ دّرٍ دکتزی تاالتزیي دّرٍ تذـیلی در کل جِاى اطیت. لیذا

تزوْردار هی تاػذ. تَ ُویي دلیل داًؼگاٍ پیام ًیْر تیزای اییي دطیتَ اس داًؼیجْیاى دیذاکوز ّ دیذادل تؼیذاد ّادیذُای دکتیزی 

ًیوظال  8تا  6در ًظز گزفتَ اطت. تَ طْری کَ آى ُا تایذ ایي ّادذ ُای درطی ّ پژُّؼی وْد را تیي داًؼگاٍ پیام ًْر را 

تذـیلی توام کٌٌذ ّ هذرک دکتزی وْد را دریافت کٌٌذ. الثتَ در ؿْرت لشّم هی تْاًٌذ تا هْافقیت داًؼیگاٍ ّ تذیت ػیزای  

دکتزی پیام ًْر وْد اضافَ کٌٌذ. وْب اطیت تذاًییذ کیَ در ًیوظال را تَ طْل دّرٍ تذـیل  2طٌْات تذـیلی هجاس دذاکوز 

دال داضز داًؼجْیاى تَ دّ رّع ثثت ًام تا آسهْى ّ تذّى آسهْى هی تْاًٌذ در هقطغ دکتیزی پییام ًیْر دثیْل ػیًْذ کیَ در 

 .ؿْرت توایل هی تْاًٌذ در ایي وـْؽ تا کارػٌاطاى طاهاًَ ایزاى تذـیل ؿذثت کٌٌذ

 .کلیک کٌیذ ػِزیَ دکتزی پیام ًْر ز در هْردجِت کظة اطالػات تیؼت

https://irantahsil.org/%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/


  

 طْل دّرٍ تذـیل دکتزی پیام ًْر

 تعذاد واحذهای دکتری دانشگاه پیام نور

دّرٍ دکتیزی تییَ دّ دطیتَ آهْسػییی ّ پژُّؼیی تقظییین هیی ػییْدا تٌیاتزایي تایییذ داًؼیجْیاى ایییي دّرٍ را پؼیت طییز تگذارًیذ تییا 

هذرک دکتزی وْد را دریافت کٌٌذ. السم اطت آى ُا تزای گذراًذى ایي دّرٍ ُا اس تؼذاد ّادذُای دکتیزی داًؼیگاٍ پییام ًیْر 

تِذاػت، درهاى ّ آهْسع پشػکی کؼْر هطلغ ػًْذ ّ هطاتق تیا دطیتْرات آى ّسارت ػلْم ّ تذقیقات ّ فٌاّری ّ ّسارت 

 .ُا در ُز تزم اًتخاب ّادذ کٌٌذ

ّادیذ را تگذراًٌیذ  36در دال داضز کلیَ داًؼجْیاًی کَ در داًؼگاٍ ُای پیام ًْر ّ طزاطزی هقطغ دکتزی دثْل ػذًذ تاییذ 

پژُّؼیی اطیت. اییي دیْاًیي تیزای کلییَ رػیتَ ُیای هٌِذطیی، ػلیْم ّادیذ آى  24تا  18ّادذ آى آهْسػی ّ  18تا  12کَ تیي 

 .اًظاًی، ػلْم پایَ، ٌُز، کؼاّرسی ّ ػلْم پشػکی یکظاى هی تاػذ

ّادذ درطی را اًتخاب کٌٌذ. الثتَ تزای ایي کیَ  18تا  12آى ُا تایذ در ُز ًیوظال تذـیلی تا رػایت دْاًیي تؼذاد ّادذ، تیي 

 .هقطغ دکتزی پیام ًْر ػًْذ دتوا در آسهْى جاهغ دکتزی دثْل ػًْذتتْاًٌذ ّارد دّرٍ پژُّؼی 

  

 حذاقل تعذاد واحذهای دکتری پیام نور

طثق هقزرات داًؼگاٍ پیام ًْر کلیَ دثْل ػذگاى در هقطغ دکتزی تایذ دیذادل ُیایی را تیزای تؼیذاد ّادیذ ویْد در طیْل دّرٍ 

 .دّرٍ طٌْات تذـیلی وْد تَ هؼکل تزوْرد وْاٌُذ کزد دکتزی پیام ًْر رػایت کٌٌذ. در غیز ایي ؿْرت در طْل



هؼوْال ُز طال ّسارت ػلیْم، تذقیقیات ّ فٌیاّری تؼیذاد ّادیذ ُیای داتیل اویذ در ُیز ًیوظیال تذـییلی را تیزای داًؼیجْیاى 

 .ًیش دذادل ُایی در ًظز گزفتَ اطت 1401هؼخؾ هی کٌذا تٌاتزایي طثق ُویي رّال تزای طال تذـیلی 

ػذًذ هی تْاًٌذ در تزم تؼذی طثق رّال ػادی ثثیت  15کَ در ُز ًیوظال تذـیلی هْفق تَ دریافت هؼذل دذادل داًؼجْیاًی 

 .ّادذ درطی را دریافت کٌٌذ 6ًام کٌٌذ. آى ُا تا هؼذل ػادی در ُز ًیوظال تذـیلی هی تْاًٌذ دذادل 

 .کلیک ًواییذ هـادثَ دکتزی ّسارت تِذاػت جِت اطالع اس

  

 طْل دّرٍ دکتزی پیام ًْر

 

دریافت کٌذ، آى گاٍ در تیزم تؼیذی هؼیزّط وْاُیذ ػیذ ّ تاییذ دیذادل تؼیذاد  15در ؿْرتی کَ اگز داًؼجْ دکتزی هؼذل سیز 

 .ّادذ درطی را دریافت کٌذ 6وْد هی تْاًذ ّادذ در ًظز گزفتَ ػذٍ را رػایت کٌذ. اّ تزای ًیوظال تذـیلی آیٌذٍ 

ّادیذ  6ُن دٌیي در ؿْرتی کَ تزای ُز یک اس هقاطغ تذـیلی دکتزی، تزم تاتظتاى تزگشار ػْد آى ُیا هیی تْاًٌیذ دیذادل 

درطی را دریافت کٌٌذا تٌاتزایي تظیار السم اطت کَ داًؼجْیاى در طیْل دّرٍ تذـییل دکتیزی پییام ًیْر ویْد اییي دیْاًیي را 

 6ػایت کٌٌذ ّ تز اطاص آى اًتخاب ّادذ کٌٌیذ. الثتیَ در ؿیْرتی کیَ اگیز داًؼیجْی دکتیزی در ًیوظیال آویز ویْد کوتیز اس ر

 .ّادذ درطی را داػتَ تاػذ هی تْاًذ تذّى در ًظز گزفتي ایي داًْى اًتخاب ّادذ کٌذ

  

 حذاکثر تعذاد واحذهای دکتری پیام نور
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ل تؼذاد ّادذ ُای وْد تایذ طقف آى را ًیش رػایت کٌٌیذ ّ در ُیز ًیوظیال تذـییلی داًؼجْیاى دکتزی ػالٍّ تز رػایت دذاد

 .وْد آى را در ًظز تگیزًذ

 10ّ الف ػیذًذ،  15طثق دْاًیي دذاکوز تؼذاد ّادذُای دکتزی داًؼگاٍ پیام ًْر، داًؼجْیاًی کَ هْفق تَ کظة هؼذل تاالی 

 .ّادذ درّص جثزاًی، اوتیاری ّ تخــی اطت

هؼیزّط ػیذًذ، دیذاکوز تؼیذاد ّادیذُای  15ت ػلْم، تذقیقات ّ فٌاّری تیزای داًؼیجْیاًی کیَ تیا کظیة هؼیذل سییز اها ّسار

ّادیذ درطیی را در تیزم تاتظیتاى  8دکتزی پیام ًْر را تؼیییي ًکیزدٍ اطیت. ّلیی آى ُیا طثیق ُوییي دیْاًیي هیی تْاًٌیذ دیذاکوز 

دّلتیی تیزای داًؼیجْیاى دکتیزی ویْد تیزم تاتظیتاى دریافیت ًویی دریافت کٌٌذ. وْب اطت تذاًیذ کَ داًؼگاٍ ُای طزاطیزی ّ 

 .کٌذ. ّلی تزای داًؼجْیاى هقاطغ کارػٌاطی ّ ارػذ ایي دّرٍ را تزگشار هی کٌٌذ

  

 دذاکوز تؼذاد ّادذُای دکتزی پیام ًْر

  

 منظور از آزمون جامع دکتری چیست؟

ُواى گًَْ کَ در تاال تیاى ػذ کلیَ داًؼجْیاى دکتزی تایذ تزای ّرّد تَ دّرٍ پژُّؼی داًؼگاٍ پیام ًْر وْد تایذ در آسهیْى 

ًیوظال آهْسػیی در  3جاهغ دکتزی ػزکت ّ در آى ًوزٍ دثْلی دریافت کٌٌذ. هؼوْال ایي دطتَ اس داًؼجْیاى تؼذ اس گذراًذى 

ًییاس ّرّد تیَ هزدلیَ پژُّؼیی تًْػیتي پزّپیْسال  هیی کٌٌیذ. دثیْلی در اییي آسهیْى پیغ ًیوظال دِارم در ایي آسهْى ػزکت

 .تزای رطالَ( اطتا تٌاتزایي داًؼجْیاى تایذ در ایي آسهْى ػزکت کٌٌذ

 .کلیک کٌیذ ًتایج اّلیَ آسهْى دکتزی تزای کظة اطالػات تیؼتز در هْرد

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%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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 آسهْى جاهغ دکتزی هؼویْال در دّ هزدلیَ کتثیی ّ ػی اُی تیَ ؿیْرت یکواردیَ ّ اطیتاًی تْطی  کویتیَ هٌتخیة تزگیشار هیی

دّ تیار در ُ تیَ آویز اردیثِؼیت هیاٍ ّ ُ تیَ آویز آتیاى هیاٍ در ًْتیت ؿیثخ ّ ػْد. آسهْى کتثی در ُز طال تَ ػیٍْ هتوزکیش 

درص تَ ؿْرت یکواردَ تزای ُوَ داًؼجْیاى اًتخاب هی ػْد ّ طْاالت ُیز  3ػـز تزگشار هی گزدد. تزای ایي آسهْى 

ؼذ اس آسهْى کتثی در کذام اس درص ُا تْط  اطاتیذ وْد داًؼجْیاى هطزح هی ػْد. آسهْى کتثی جاهغ دکتزی ًیش دّ رّس ت

 .داًؼگاٍ هذل تذـیل داًؼجْ تزگشار ّ ًتیجَ آى ُا تَ ؿْرت پذیزع یا ػذم پذیزع تَ داًؼجْ اػالم هی ػْد

وْب اطت تذاًیذ کَ دثْلی یا ػذم دثْلی در آسهْى جاهغ دکتزی ُیچ گًَْ تاثیزی در هؼذل دّرٍ داًؼجْ ًیذارد. ُیز داًؼیجْ 

سهْى ػزکت کٌذ، در غیز ایي ؿْرت اوزاج وْاُذ ػذ. ُن دٌیي در ؿیْرتی کیَ داًؼیجْیاى تٌِا دّ تار هی تْاًذ در ایي آ

ًوزٍ دثْلی ستاى ویْد را تیا دثیل اس ثثیت ًیام در آسهیْى جیاهغ ارادیَ ًذٌُیذ. تیا اهییا هتؼِیذ هیی ػیًْذ کیَ تیا ػیغ هیاٍ تؼیذ اس 

تؼیذ اس گذراًیذى اییي آسهیْى تیَ ؿیْرت  تزگشاری آسهْى جاهغ دکتزی ًوزٍ دثیْلی آى را ارادیَ دٌُیذ. در غییز اییي ؿیْرت

اجثاری هزوؾ وْاٌُذ ػذ تا ًوزٍ دثْلی ستاى وْد را دریافت کٌٌذ. داًؼجْیاى دکتزی هی تْاًٌذ ًویزٍ دثیْلی ستیاى ویْد را 

 .اس ستاى ُای آیلتض، تافل، ام اص آر تی، تْلیوْ ّ یا آسهْى ای پی تی هخـْؽ داًؼگاٍ آساد دریافت کٌٌذ

  

 آسهْى جاهغ دکتزی پیام ًْر

  

  

 مشاوره انتخاب واحذ دوره دکتری

ایي کَ دْاًیي دذادل ّ دذاکوز اًتخاب ّادذ پیام ًیْر را در طیال  وْب اطت تذاًیذ کَ کلیَ داًؼجْیاى هقطغ دکتزی ػالٍّ تز

رػایت کٌٌذ، تایذ دْاًیي دیگزی را ًیش در ًظز تگیزًذ. تَ ػٌْاى هوال آى ُیا تیزای ّرّد تیَ دّرٍ پژُّؼیی  1401تذـیلی 



اییي آسهیْى اس هؼیاّراى  در آسهْى جاهغ دکتزی دثیْل ػیًْذ تیا رطیالَ ویْد را دریافیت کٌٌیذ. لیذا هیی تْاًٌیذ تیزای دثیْلی در

 .هزکش آهْسػی ایزاى تذـیل کوک تگیزًذ تا کارآهذ تزیي جْاب ُا را تَ آى ُا ارادَ دٌُذ

  

 اخبار پیرامون تعذاد واحذهای دکتری دانشگاه پیام نور

 .هٌتؼز ػذ 1402رػتَ ُا ّ هْاد اهتذاًی آسهْى ّرّدی دّرٍ ُای دکتزی طال 

ا، هیْاد اهتذیاًی ّ ضیزایة درّص ُیز ییک اس هجوْػیَ ُیای اهتذیاًی آسهیْى ّرّدی ُ طثق اػالهیَ طاسهاى طیٌجغ رػیتَ

طٌجغ ّ پذیزع داًؼجْ در دّرٍ ُیای تذـییالت تکویلیی »هٌتؼز ػذ. ایي آسهْى تز اطاص داًْى  1402هقطغ دکتزی طال 

هزتْطیَ ّ هـیْتات هجلض ػْرای اطالهی ّ آییي ًاهَ اجزایی   18/12/44هـْب « در داًؼگاٍ ُا ّ هزاکش آهْسع ػالی

تزگشار وْاُذ ػذ. ػوا جِت کظة اطالػیات تیؼیتز در « ُاي تذـیالت تکویلی ػْرای طٌجغ ّ پذیزع داًؼجْ در دّرٍ»

 .ایي وـْؽ هی تْاًیذ تَ طایت طٌجغ هزاجؼَ کٌیذ

 .کلیک کٌیذ هؼاّرٍ داًؼگاٍ پیام ًْر تزای ّرّد تَ طایت

  

 هؼاّرٍ اًتخاب ّادذ دکتزی پیام ًْر

  

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 والؿَ هطلة

ؿذثت کیزدین. در آى اػیارٍ کیزدین کیَ  1401 تعذاد واحذهای دکتری پیام نور در ایي هقالَ اس طایت ایزاى تذـیل در هْرد

داًؼجْیاى تزای دریافت هذرک دکتزی ویْد تاییذ دّ دّرٍ آهْسػیی ّ پژُّؼیی را تگذراًٌیذ. تیزای ّرّد تیَ دّرٍ پژُّؼیی 

تایذ در آسهْى جاهغ دکتیزی دثیْل ػیًْذ. اییي آسهیْى در تیزم دِیارم تزگیشار هیی ػیْد ّ داًؼیجْیاى تاییذ ویْد را تیزای اییي 

ًیوظال تذـیلی اطیت کیَ در ؿیْرت ًییاس داًؼیجْیاى هیی تْاًٌیذ تیا  8تا  6ادٍ کٌٌذ. طْل دّرٍ طٌْات دکتزی تیي آسهْى آه

ّادیذ آى  18تیا  12ّادذ هی تاػذ کَ  36دّ ًیوظال دیگز طٌْات تذـیلی دریافت کٌٌذ. تؼذاد کل ّادذ ُای دکتزی پیام ًْر 

ّادیذ درطیی را  10تیا  6در ُیز ًیوظیال تذـییلی هیی تْاًٌیذ تییي  ّادذ آى پژُّؼیی اطیت. داًؼیجْیاى 24تا  18آهْسػی ّ 

 .دریافت کٌٌذ

ُن اکٌْى اهیذّارین کَ ػوا تا هطالؼَ هطالة تاال تَ جْاب طْاالت اتِاهات وْد پیزاهْى تؼذاد ّادذُای دکتزی داًؼگاٍ پیام 

 .هزکش هؼاّرٍ ایزاى تذـیل تواص تگیزیذ ًْر رطیذٍ تاػیذا اها اگز تاس ُن طْالی داػتَ تاػیذ هی تْاًیذ تا کارػٌاطاى

 


