
 

 
 

های تحصیل دانشگاه های پیام نور برای همه امکان پذیر است زیرا دانشجویان آن می توانند از راه دور تحصیل کنند و حضور در کالس

درس کامالً اختیاری می باشد به همین دلیل تحصیل در دانشگاه های پیام نور مورد توجه بسیاری از افراد شاغل نیز قرار گرفته است. 

زان شهریه دانشگاه های پیام نور از مراکز آموزش عالی کمتر می باشد و امکان تحصیل در مقاطع کارشناسی، عالوه بر این می

رشته های دکتری پیام  کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان این دانشگاه ها فراهم است. از این رو در این مقاله قصد داریم

دانشگاهی آن ها را نیز ذکر کنیم پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را  بیان نماییم و جدول محل ۱۴۰۱را برای سال  نور

 .مطالعه نمایید

  

  رشته های دکتری پیام نور و جدول محل دانشگاهی

تمامی گروه های آزمایشی در مقطع دکتری می توانند به تحصیل در دانشگاه های پیام نور بپردازند. این گروه ها شامل گروه آزمایشی 

علوم انسانی، گروه آزمایشی علوم پایه، گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه آزمایشی زبان و گروه آزمایشی فنی و مهندسی 

و سال های اخیر به طور کامل برای مشاهده شما  ۱۴۰۱هستند که در ادامه جدول محل دانشگاهی رشته های دکتری پیام نور سال 

 .عزیزان قرار داده شده است

  

 رشیپذ تیظرف شینام گرا یلینام رشته تحص لیمحل تحص اینام دانشگاه 

 تهران جنوب نور استان تهران امیدانشگاه پ

 

 یفارس اتیزبان و ادب

 

- 4 

 یلیتکم التیمرکز تحص استان تهران نور امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - یفارس اتیزبان و ادب

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 یاقتصادسنج یعلوم اقتصاد



 

 
 

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 یاقتصاد پول یعلوم اقتصاد

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 یاقتصاد اسالم یعلوم اقتصاد

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 یاقتصاد بخش عموم یعلوم اقتصاد

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 الملل نیاقتصاد ب یعلوم اقتصاد
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 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - یورزش تیریمد

 4 اسالم خیتار خیتار نور استان هرمزگان واحد قشم امیدانشگاه پ

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 3 بعد از اسالم رانیا خیتار خیتار

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

مسائل  یجامعه شناس یجامعه شناس

 یاجتماع

4 

 4 علوم و معارف نهج البالغه یجامعه شناس دگلینور استان اصفهان واحد آران و ب امیدانشگاه پ

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 ثیعلوم قرآن و حد یجامعه شناس

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - یاسالم حقوق یفقه و مبان

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - یفلسفه و کالم اسالم

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - نیفلسفه د

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - تیو ترب میفلسفه و تعل

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - از راه دور یآموزش یزیبرنامه ر



 

 
 

 یلیتکم التینور استان تهران مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران

 4 - یروانشناس

 4 اطالعات و دانش یابیباز یشناسعلم اطالعات و دانش مرکز مشهد ینور خراسان رضو امیگاه پدانش

 4 اطالعات و دانش تیریمد یعلم اطالعات و دانش شناس مرکز مشهد ینور خراسان رضو امیدانشگاه پ

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 - الملل نیحقوق ب

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4  یحقوق خصوص

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 یابیبازار تیریمد یبازرگان تیریمد

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 یاستگذاریس تیریمد یبازرگان تیریمد

 یبازرگان

4 

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 یرفتار سازمان یدولت تیریمد

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 یمنابع انسان تیریمد یدولت تیریمد

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 - ستیز طیآموزش مح

 4 کیزیف یمیش یمیش نور اصفهان مرکز اصفهان امیدانشگاه پ

 4 کیزیف یمیش یمیش مرکز مشهد ینور خراسان رضو امیدانشگاه پ

 4 کیزیف یمیش یمیش مرکز اردکان زدینور استان  امیدانشگاه پ

 4 یآل یمیش یمیش زیمرکز تبر یشرق جانینور استان آذربا امیدانشگاه پ

 یآل یمیش یمیش مرکز بوشهر استان بوشهر یاربردک یدانشگاه علم

 

4 

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 یآل یمیش یمیش

 4 یآل یمیش یمیش مرکز مشهد ینور استان خراسان رضو امیدانشگاه پ

 4 یآل یمیش یمیش نور استان زنجان مرکز زنجان امیدانشگاه پ

 4 هیتجز یمیش یمیش رازینور استان فارس مرکز ش امیدانشگاه پ



 

 
 

 4 هیتجز یمیش یمیش کرمان نور استان کرمان مرکز امیدانشگاه پ

 4 یمیوشیب یمیش نور استان اصفهان مرکز اصفهان امیدانشگاه پ

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 یمیوشیب شیمی

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 _ آمار

 4 زیآنال یاضیر زیمرکز تبر یشرق جانینور آذربا امیدانشگاه پ

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4 زیآنال یاضیر

 3 زیآنال یاضیر رازینور استان فارس مرکز ش امیدانشگاه پ

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 3 جبر یاضیر

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 3 یهندسه توپولوژ یاضیر

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 3 یکاربرد یاضیر

 یاضیر مرکز مشهد ینور استان خراسان رضو امیدانشگاه پ

 

 4 یکاربرد

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 هیو نظر یادیذرات بن کیزیف

 ها دانیم

1 

 هیو نظر یادیذرات بن کیزیف رازینور استان فارس مرکز ش امیدانشگاه پ

 ها دانیم

4 

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 3 یماده چگال کیزیف کیزیف

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 1 کیزینجوم و اخترف کیزیف کیزیف

 4 یهسته ا کیزیف کیزیف شرق تهراننور استان تهران   امیدانشگاه پ

 4 یهسته ا کیزیف کیزیف مرکز مشهد ینور استان خراسان رضو امیدانشگاه پ

 4 یراه و ترابر عمران یمهندس مالش تهراننور استان تهران   امیدانشگاه پ



 

 
 

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 2 ستمیس یبهساز عیصنا یمهندس

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 2 نیتام رهیو زنج کیلجست عیصنا یمهندس

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 2 یو بهره ور تیفیک عیصنا یمهندس

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 3 یو توسعه کشاورز استیس یاقتصاد کشاورز

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4  یسیآموزش زبان انگل

 التینور استان تهران  مرکز تحص امیدانشگاه پ

 تهران یلیتکم

 4  یزبان شناس

  

 .کلیک کنید مشاوره دانشگاه پیام نور برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

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/


 

 
 

 

  اوره انتخاب رشته های دکتری پیام نورمش

توانند به انتخاب رشته های مورد نظر خود بپردازند. برای این کار هر پس از آنکه نتایج اولیه آزمون دکتری اعالم شد داوطلبان می

د رشته محل را از ک 5۰تا  ۴۰داوطلب با توجه به وضعیت مجاز بودن می تواند تا سه روز پس از انتشار کارنامه اولیه خود به انتخاب 

مجموعه امتحانی بپردازد که این کد رشته محل ها در دفترچه ارائه شده انتخاب رشته دکتری بر روی سایت سازمان سنجش قابل 

 .مشاهده می باشند

 اطالعیه

و از طریق یک  الزم به ذکر است انتخاب رشته های دکتری پیام نور به صورت همزمان با انتخاب رشته سایر دانشگاه های سراسری

 .فرم انجام می شود

  



 

 
 

اما یک نکته مهم که داوطلبان قبولی در رشته های دکتری پیام نور باید به آن توجه کنند این است که اگر می خواهند در دانشگاه 

اولویت های های پیام نور به تحصیل مقطع دکتری خود بپردازند می بایست حتما کد رشته محل های دانشگاه های پیام نور را جزء 

ابتدایی خود قرار دهند زیرا در صورت کسب حد نصاب نمره دعوت به مصاحبه در چند دانشگاه، قبولی نهایی داوطلب اولین انتخاب 

او از لیست انتخاب رشته هایش محسوب میشود که پس از دعوت به مصاحبه در آن شرکت کرده و نمره قبولی را کسب کرده است. 

 رشته به نسبت باالتری اولویت محل رشته آن که شود  فردی دعوت به مصاحبه در رشته محل یک دانشگاه به عبارت دیگر چنانچه

 نمره نصاب حد و کرده شرکت مصاحبه آن در که صورتی در زیرا کند شرکت دانشگاه آن مصاحبه در نباید دارد نور پیام دکتری های

دانشگاه پیام نور حتی با گرفتن حد نصاب نمره قبولی از دست خواهد  در تحصیل برای را خود پذیرش شانس کند کسب را قبولی

 .داد

  

 اطالعیه

پس از شرکت در مصاحبه دانشگاه ها انتخاب ها به ترتیب اولویت چک می شوند و اولین انتخابی که فرد داوطلب در آن دعوت به 

 .مصاحبه شده است قبولی نهایی اعالم می گردد

  



 

 
 

 

 .کلیک کنید ریه دکتری پیام نورشه برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

 مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور

پس از اعالم نتایج اولیه و کسب حدنصاب نمره قبولی هر داوطلب می بایست در مصاحبه دانشگاه های مجاز در نتایج اولیه خود 

آن دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. شرکت کند تا سطح صالحیت و میزان دانش فرد داوطلب به وسیله اعضای هیئت علمی و اساتید 

اند باید برای هر یک از رشته محل های این البته الزم به ذکر است افرادی که به مصاحبه چند دانشگاه های پیام نور دعوت شده

شته محل دانشگاه ها در مصاحبه جداگانه شرکت کرده و هزینه پرداخت کنند اما نکته قابل توجه آنکه داوطلبینی که در چند کد ر

ها تنها یکبار هزینه مصاحبه را پرداخت در یک دانشگاه پیام نور دعوت به مصاحبه شده باشند باید بدون توجه به تعداد کد رشته محل

 .نمایند

 اطالعیه

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/


 

 
 

ی دعوت به مصاحبه افراد متقاضی چند برابر ظرفیت انجام می شود و گزینش نهایی آن ها بر اساس ظرفیت دانشگاه ها صورت م 

 .پذیرد

  نحوه سنجش مصاحبه رشته های دکتری پیام نور

 -درصد، سوابق آموزشی  5۰معیار های سنجش به این صورت هستند که آزمون متمرکز  رشته های دکتری پیام نور در مصاحبه

 .یل می دهنددرصد نمره قبولی فرد مصاحبه شده را تشک ۳۰درصد و همچنین مصاحبه علمی و سنجش عملی ۲۰پژوهشی و فناوری 

  

 

  

 .کلیک کنید دکتری بدون آزمون پیام نور برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

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/


 

 
 

  زمان و مکان مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور

ی تحصیل در هر یک از رشته های دکتری پیام نور افرادی که دعوت به مصاحبه شده اند باید فرم بررسی صالحیت عمومی برا

آزمون دکتری را دریافت و تکمیل نمایند. برای این کار باید در زمان اعالم شده در سایت مدد هزینه مشخص شده را پرداخت کنند 

رده و ثبت نام خود را تکمیل نمایند که معموالً یک ماه پس از اعالم نتایج انتخاب رشته و پس از آن مدارک الزم را بارگذاری ک

دکتری تاریخ و محل برگزاری مصاحبه هر دانشگاه از طریق پیامک به هر داوطلب اعالم می گردد. ما نیز در ادامه آدرس و شماره 

 .ا در جدول زیر ذکر کرده ایمتلفن محل برگزاری جلسات مصاحبه دوره دکتری دانشگاه پیام نور ر

  

 تلفن یآدرس محل برگزار ینام محل برگزار

نور مرکز  امیپ دانشگاه

 اصفهان

 نبش – یشرق دانیشه ابانیخ _خرم  ابانیخ –)دروازه تهران(  یجمهور دانیم –اصفهان 

 نور مرکز اصفهان امیستاد دانشگاه پ یخراز دیشه اتوبان

031-33370009 
031-32608021 

نور مرکز  امیپ دانشگاه

 یلیتکم التیتحص

 – شهناز کوچه – انیحاج محمود نور دیشه ابانیخ – یشمال یباجید – هیفرمان –تهران 

 نور امیدانشگاه پ یلیتکم التیتحص مرکز – صفا کوچه

021-22806564 
021-24508300 
021-24508107 
021-24508101 

 38683900-051 نور مرکز مشهد امیپ دانشگاه – 7۱ معلم –آباد  لیر وکبلوا –مشهد  نور مرکز مشهد امیپ دانشگاه
 

نور مرکز تهران  امیپ دانشگاه

 جنوب

نور مرکز  امیپ دانشگاه – سپند تقاطع – یاستاد نجات اله ابانیخ –انقالب  ابانیخ –تهران 

 یادار ساختمان –تهران جنوب 

021-88940091 
021-88941858 

نور مرکز تهران  امیپ دانشگاه

 شمال

 دیشه دانیم –)اوشان(  یمژد دیشه بلوار – ارتش اتوبان – یاتوبان امام عل یانتها –تهران 

 سوم ارانی یانتها –دوم  ارانی ابانیخ – یعیشف روزیپ

021-84234301 

نور مرکز  امیپ دانشگاه

 اردکان

 32228110-035 نور مرکز اردکان امیپ دانشگاه – یاله خاتم تیآ بلوار –اردکان 

 یشاهد نبش کو ابانیخ – حانیروگذر ابور یضلع غرب یابتدا یآزاد ابانیخ – زیتبر زینور مرکز تبر امیپ دانشگاه

 یشرق جانینور استان آذربا امیپ دانشگاه –بهارستان 

041-34777927 

 33543413-077 نور مرکز بوشهر امیپ دانشگاه –مهر  ابانیخ – ریغد ابانیخ –چمران  دیشه بلوار –بوشهر  نور مرکز بوشهر امیپ دانشگاه

نور مرکز تهران  امیپ دانشگاه

 شرق

 – یرازیش یمتر ۱5 ابانیخ – انیبلوار بابائ –سازمان آب  ابانیخ – هیمیحک –تهران 

 نور مرکز تهران شرق امیپ دانشگاه

021-77318581 

 33471217-024 نور مرکز زنجان امیپ دانشگاه –امامت  ابانیخ –رسل  دانیم –زنجان  نور مرکز زنجان امیپ دانشگاه



 

 
 

 بلوار – یالملل نیب شگاهینما از قبل – دهخدا عالمه بلوار –گلستان  شهرک – رازیش رازینور مرکز ش امیپ دانشگاه

 شهیاند ساختمان – رازینور مرکز ش امیپ دانشگاه –نور  امیپ دانشگاه

071-36222244 

نور مرکز  امیپ دانشگاه

 کرمان

 –باهنر  دیشه دانشگاه جنب –پژوهش  دانیم –)ره(  ینیخم امام بزرگراه –کرمان 

 نور مرکز کرمان امیپ دانشگاه

034-32735571 

 نینور مرکز ب امیپ دانشگاه

 الملل قشم

 امیپ دانشگاه –علم و صنعت  دانیبه م دهینرس درگهان، –بزرگراه قشم  ۳ لومتریک –قشم 

 الملل قشم نینور مرکز ب

076-35344083 

نور مرکز آران  امیپ دانشگاه

 دگلیو ب

 547526578-031 دگلینور مرکز آران و ب امیپ دانشگاه – دانشگاه بلوار – دگلیآران و ب

  

 .کلیک کنید اعالم نتایج آزمون دکتری برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد

  

  شرایط الزم برای مصاحبه دکتری در دانشگاه پیام نور

برای قبولی در رشته های دکتری پیام نور عالوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی نیز باید رعایت شود این شرایط به شرح زیر 

 :هستند

 دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری 

  سال جاری و فارغ التحصیلی برای دانشجویان در حال تحصیل مقطع کارشناسی شهریور  ۳۱اتمام مدت تحصیل تا پایان

 ارشد یا دکتری عمومی و ثبت نام در کنکور دکتری سراسری

 داشتن تمام شروط مدرک معادل برای افراد دارای آن 

  ا پایان و ماقبل آن در مقطع دکترای تخصصی ت ۱۳۹۹انصراف قطعی دانشجویان شاغل به تحصیل پذیرفته شده سال

 مهلت ثبت نام

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%82%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%82%db%8c/


 

 
 

 

  مدارک الزم برای مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور

ن دلیل ارائه کامل مدارک مورد نیاز برای انجام مصاحبه در دانشگاه پس از تاریخ مقرر ارائه هیچ مدرکی امکان پذیر نیست به همی

 .های پیام نور اهمیت ویژه ای دارد که در ادامه این مدارک را به طور کامل بیان می کنیم

 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی معتبر 

 اصل و کپی کارت پایان خدمت سربازی یا گواهی وضعیت نظام وظیفه برای آقایان 

 نامه اولیه اعالم نتایج پرینت گرفته شدهکار 

 اصل و کپی مدارک مربوط به سهمیه ایثارگران و رزمندگان برای مشموالن آن 

 اصل و کپی حکم کارگزینی و اصل گواهی استمرار همکاری برای مشموالن سهمیه مربیان 

 دو قطعه عکس پرسنلی 

 ارائه اصل و کپی فیش واریزی هزینه مصاحبه 



 

 
 

  سال اعتبار داشته باشند ۲ارائه اصل و کپی مدارک زبان که حداقل. 

 ارائه اصل و کپی مدارک تحصیلی مقاطع گذشته با قید معدل 

  ارائه اصل و کپی مدارک پژوهشی مانند پایان نامه، مقاله، کتاب چاپ شده با ضمیمه تصویر جلد و صفحات مربوط به

 شناسنامه اثر

 .کلیک کنید پیگیری ثبت نام آزمون دکتری تر در موردبرای مشاهده اطالعات بیش

   پیام نور اخبار پیرامون رشته های دکتری

 زمان کنکور دکتری ناپیوسته

 .اسفند ماه برگزار خواهد شد ۶برای دانشگاه های سراسری و پیام نور در تاریخ  ۱۴۰۱کنکور دکتری ناپیوسته در سال  

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری ناپیوسته

اسفند ماه  ۶لغایت تاریخ  ۱۴۰۱بایست از تاریخ اول اسفند ماه سال برای دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دکتری ناپیوسته می 

 .کارت ورود به جلسه را دریافت کرد سایت سازمان سنجش )قبل از آزمون( با مراجعه به

  

 خالصه مطلب

مقاله ابتدا به بررسی رشته های دکتری پیام نور پرداختیم و جدول محل دانشگاهی هر رشته را برای شما عزیزان بیان نمودیم. در این 

و نحوه سنجش آن را شرح دادیم و شرایط و مدارک الزم برای مصاحبه این  رشته های دکتری پیام نور در ادامه مصاحبه کنکور

کردیم. عالوه بر آن زمان و مکان برگزاری جلسات مصاحبه این در دانشگاه های پیام نور را نیز در  دانشگاه ها را به طور کامل بررسی

 .جدولی معرفی نمودیم. شما عزیزان می توانید در صورت داشتن هرگونه سوال با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

 .مقاله کلیک کنید PDF برای دانلود فایل

  

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

