
 

 
 

 تذقیل ایشاى|  سُگیشی کذ+  دکتشی آصهْى ًام ثبت یشیپیگ

باسُا هؾاُذٍ ؽذٍ اعت بؼنی اص افشاد پظ اص ثبت ًام آصهْى دکتشی ؽواسٍ پشًّذٍ ّ ؽواسٍ داّهلبی خْد 

سا فشاهْػ هی کٌٌذ ّ دیگش قادس بَ ّیشایؼ اهالػات ثبت ًاهی، دسیافت کاست ّسّد بهَ للغهَ ّ هؾهاُذٍ 

آى ُها مهشّسی اعهت. صیهشا  پیگیری ثبت نام آزهوى دکترری دس ایي گًَْ هْاقغ  ًتیجَ آصهْى خْد ًیغتٌذ.

خهْد سا پیهذا ًنٌٌهذ قهادس بهَ ؽهشکت دس  آى ُا دس فْستی کَ ؽواسٍ پشًّذٍ، ؽواسٍ داّهلبهی ّ کهذ پیگیهشی

 .آصهْى دکتشی ًخْاٌُذ بْد

ُهش کههذام اص داّهلبههاى ههی بایغههت دس توههاهی هشادهل کٌنههْس تهها صههاى اػههالم ًتههایر ؽهواسٍ پشًّههذٍ ّ ؽههواسٍ 

بپهشداصین  پیگیشی ثبت ًام آصههْى دکتهشی داّهلبی خْد سا داؽتَ باؽٌذ. بٌابشایي دس ایي هقالَ ققذ داسین بَ

ّ بَ ُویي هٌظْس ًذٍْ پیگیشی ثبت ًام آصهْى دکتشی اص هشیق باصیابی ؽواسٍ پشًّهذٍ ّ ؽهواسٍ داّهلبهی 

ّ ُوچٌههیي ًذههٍْ ػنههْیت ّ ّسّد بههَ عیغههتن پاعههخگْیی عههاصهاى عههٌجؼ بههشای پیگیههشی ثبههت ًههام آصهههْى 

لؼهَ کهشدٍ ّ دس فهْست ًیهاص یها دکتشی بشسعی ًوایین. بٌابشایي پیؾٌِاد هی کٌین تا اًتِای ایي هقالهَ سا هاا

 .داؽتي ُش گًَْ عْال با هؾاّساى ها دس ایشاى تذقیل استباه بشقشاس ًواییذ

  

 پیگیری ثبت نام آزهوى دکتری

داًؾهگاٍ ُهای عشاعهشی ّ آصاد اص بیغهت ّ دّم تها بیغهت ّ ًِهن آبهاى ههاٍ اص هشیهق  ثبت ًام آصههْى دکتهشی

ههی بایغهت بؼهذ  ۲۰۴۱عایت عاصهاى عٌجؼ قابل اًجام اعت. لزا هتقامیاى ؽشکت دس آصهْى دکتشی عال 

هاى عهٌجؼ ًوایٌهذ، صیهشا توهام اص هاالؼَ دفتشچَ ثبت ًام آصهْى دکتشی اقذام بهَ ًهام ًْیغهی دس عهایت عهاص

 .اًجام هی گیشد sanjesh.org هشادل پیگیشی ثبت ًام آصهْى دکتشی اص هشیق

بؼذ اص اًجام هشادل ثبت ًام آصهْى دکتشی بهَ ُهش یهز اص داّهلبهاى ؽهواسٍ پشًّهذٍ، ؽهواسٍ داّهلبهی ّ کهذ 

 پیگیری ثبت نام آزهوى دکترری َ دس فْست فشاهْؽی یا گن کشدى آى ُا بایذ بشایپیگیشی دادٍ هی ؽْد ک

 .اقذام کٌٌذ. لزا الصم اعت کَ آى ُا اص ًذٍْ باصیابی ؽواسٍ پشًّذٍ ّ ؽواسٍ داّهلبی اهالع داؽتَ باؽٌذ

  

 � اهالػیَ �

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/%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/%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/
http://sanjesh.org/


 

 
 

داّهلباى ههی بایغهت تها  ؽواسٍ پشًّذٍ، ؽواسٍ داّهلبی ّ کذ پیگیشی اص اُویت خافی بشخْسداس ُغتٌذ ّ

 .صهاى اػالم ًتایر ایي ؽواسٍ ُا سا ًضد خْد دفظ کٌٌذ

  

 نحوه ویرایش اطالعات ثبت نام آزهوى دکتری

سا بهَ اگش چَ عاصهاى عٌجؼ بها اًتؾهاس دفتشچهَ ساٌُوها، توهاهی ًنهات هشبهْه بهَ ثبهت ًهام آصههْى دکتهشی 

تفقیل تْمیخ دادٍ اعت. اها با ایي دهال بشخهی داّهلبهاى هونهي اعهت اهالػهات خهْد سا بهَ دسعهتی ّاسد 

 .ًنشدٍ یا یز عشی اهالػات سا ًاقـ ثبت ًوایٌذ

دس ایي گًَْ هْاقغ باصٍ ُهای صههاًی هؾخقهی بهشای ّیهشایؼ اهالػهات اػهالم ههی ؽهْد کهَ داّهلبهاى ههی 

ؼ اص آى ُا اهالػات الصم سا بَ دعت بیاّسًذ ّ بشای ّیهشایؼ اهالػهات تْاًٌذ با هشالؼَ بَ ّبغایت عٌج

 .اقذام ًوایٌذ



 

 
 

ػوْهههاد دس عههَ بههاصٍ صهههاًی اهنههاى ّیههشایؼ اهالػههات هؾههخـ هههی ؽههْد کههَ ؽههاهل صهههاى ثبههت ًههام آصهههْى 

دکتشی، صهاى توذیذ هِلهت ثبهت ًهام آصههْى دکتهشی ّ صههاى دسیافهت کهاست ّسّد بهَ للغهَ آصههْى دکتهشی 

ش باص ُن پظ اص پایاى صهاى ُای گفتَ ؽذٍ اؽتباُی دس فشآیٌذ ثبت ًام ؽوا ّلهْد داؽهتَ باؽهذ، الصم اعت. اگ

اعت اص هشیق عیغتن پاعخگْیی عٌجؼ دسخْاعت ّیشایؼ بذُیذ کَ دس اداههَ هقالهَ دس ههْسد ایهي عیغهتن 

 .تْمیخ خْاُین داد

  

 .کلیز کٌیذ ّیشایؼ اهالػات ثبت ًام کاسؽٌاعی اسؽذ بشای کغب اهالػات بیؾتش اص ًذٍْ

 یرایش اطالعات ثبت نام آزهوى دکتریو

پظ اص فشا سعهیذى صههاى ّیهشایؼ اهالػهات، الصم اعهت داّهلبهاى بها ًذهٍْ ّیهشایؼ اهالػهات ًیهض آؽهٌایی 

داؽتَ باؽٌذ. دس ایي خقْؿ الصم اعت بذاًیذ کَ ٌُگام دسیافت کاست ّسّد بَ للغَ، تٌِا اهناى ّیشایؼ 

تْلذ ّ ًام ّ ًام خاًْادگی ّلْد داسد. بَ ػهالٍّ ههی تْاًیهذ بهَ بشخی اهالػات هاًٌذ ؽواسٍ ؽٌاعٌاهَ، عال 

ّیشایؼ تاسیخ فشاغت اص تذقیل، هْعغَ، هؼذل ّ داًؾگاٍ هذل خهذهت ًیهض بپشداصیهذ. تْلهَ داؽهتَ باؽهیذ 

کَ هْاسدی ُوچْى، لٌغیت، ًْع هؼلْلیت، ػنظ ّ صباى قابل ّیشایؼ ًیغتٌذ. اگش دس ایهي ههْاسد ًققهی 

 .بَ بالَ ُای سفغ ًقـ آصهْى دکتشی هشالؼَ کٌیذّلْد داؽتَ باؽذ 

تبقشٍ هِوی کَ دس خقْؿ ّیشایؼ اهالػات ثبت ًام دکتشی ّلْد داسد هشبْه بَ داًؾجْیاى عال آخش 

اعت کَ هؼذل آى ُا دس صهاى ثبت ًام ٌُْص اػالم ًؾذٍ اعت. ایي افشاد بایذ بَ هذل اػالم ؽذى هؼذل، آى 

 .سا ّیشایؼ کٌٌذ

  

 العات ثبت نام آزهوى دکتری در زهاى ثبت نام و توذیذ ثبت نامویرایش اط

دس صهاى ثبت ًام ّ توذیذ ثبت ًام ًیض هی تْاى بشای ّیشایؼ اهالػات ثبهت ًهام آصههْى دکتهشی اقهذام کهشد. 

لِت ایي کاس بایذ اص هٌْی عهوت ساعهت لیٌهز ک دکتهشی تخققهی ک سا اًتخهای ًواییهذ. عهپظ الصم اعهت 

 .کلیز کٌیذ 2041دکتشی  سّی ثبت ًام آصهْى

ُوچٌیي داّهلباى هی تْاًٌذ سّی گضیٌَ کّیشایؼ اهالػات ثبت ًاهی ک کلیهز کٌٌهذ کهَ ایهي لیٌهز دس هٌهْ 

 .عوت ساعت ففذَ ثبت ًام آصهْى دکتشی ّلْد داسد

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

  

  

 ویرایش اطالعات ثبت نام آزهوى دکتری در زهاى ویرایش حوزه ثبت ناهی

افشادی کَ دس دْصٍ غیهش اص هذهل صًهذگی خهْد اهتذهاى ههی دٌُهذ، اهنهاى ّیهشایؼ اهالػهات ثبهت ًهاهی سا 

بشای ایي کاس الصم اعت بَ عایت عٌجؼ هشالؼَ کشدٍ ّ گضیٌهَ ّیهشایؼ دهْصٍ اهتذهاًی سا اًتخهای  .داسًذ

دس ًِایهت ًیهض بها ّاسد کهشدى  .عپظ بش سّی گضیٌَ ّیشایؼ اهالػهات دس عهوت ساعهت کلیهز کٌٌهذ .ًوایٌذ

با ّسّد بَ  .ًذؽواسٍ پشًّذٍ ّ کذ پیگیشی ثبت ًام دس هذل تؼییي ؽذٍ هی تْاًٌذ بَ ففذَ ّیشایؼ ّاسد ؽْ

 .ففذَ ّیشایؼ اهالػات ّ ایجاد تغییشات هْسد ًظش ًیض دْصٍ خْد سا تغییش دٌُذ

  

 اهویت شواره پرونذه و شواره داوطلبی در پیگیری ثبت نام آزهوى دکتری



 

 
 

ثبهت ًهام ؽهواسٍ پیگیهشی ثبهت ًهام،  ُواًاْس کهَ دس ههْاسد قبهل اؽهاسٍ کهشدٍ بهْدین توهاهی داّهلبهاى بؼهذ اص

ّهلبی ّ ؽواسٍ پشًّذٍ خْد سا دسیافت خْاٌُذ کشد. تواهی اهالػاتی کَ بؼذ اص آصهْى ًیاص داسیذ ؽواسٍ دا

هاًٌذ صهاى دسیافت کاست ّسّد بَ للغَ، صهاى اػالم ًتایر اّلیَ ّ اًتخای سؽهتَ بها اعهتفادٍ اص ایهي ؽهواسٍ 

 .ُا قابل هؾاُذٍ خْاٌُذ بْد

سا بشای افشادی کَ دس ٌُگام ثبت ًام فشاهْػ کشدٍ یا گهن  عاصهاى عٌجؼ ًیض اهناى باصیابی ایي ؽواسٍ ُا

پهظ اگهش ایهي ؽهواسٍ ُها سا فشاههْػ کهشدٍ ایهذ ههی تْاًیهذ بها ّسّد بهَ عیغهتن  .کشدٍ اًذ سا فشاُن کشدٍ اعت

 .پاعخگْیی عٌجؼ بَ باصیابی آى ُا بپشداصیذ

  

 .کٌیذکلیز  اػالم ًتایر آصهْى دکتشی صهاى بٌذی دقیق  بشای کغب اهالػات بیؾتش اص ًذٍْ

  

 نحوه بازیابی شواره پرونذه و داوطلبی در پیگیری ثبت نام آزهوى دکتری

بهَ ایهي ؽهواسٍ دعتشعهی  دس ٌُگام پیگیشی ثبت ًام آصهْى دکتشی، بهَ ؽهواسٍ پشًّهذٍ ًیهاص داسیهذ ّ چٌاًچهَ

 .ًذاؽتَ باؽیذ، هی تْاًیذ هبق هشادل صیش بَ باصیابی آى بپشداصیذ

 : هشادل باصیابی ؽواسٍ پشًّذٍ ّ داّهلبی آصهْى دکتشی

 بههش  عههایت عههوت چهه  دس هشدلههَ اّل بایههذ ّاسد عههایت عههاصهاى عههٌجؼ ؽههذٍ ّ پههظ اص آى اص هٌههْی

 .قغوت پاعخگْیی عاصهاى عٌجؼ کلیز کٌیذ

 عپظ هشادل ػنْیت دس عایت عٌجؼ سا اًجام دُیذ. 

 خْد بشّیذ ّ ایویل ّ ًام کاسبشی خْد سا ّاسد کٌیذ پظ اص ػنْیت دس ایي عایت بَ پٌل کاسبشی. 

 دال گضیٌَ ثبت دسخْاعت لذیذ سا بضًیذ. 

 دس ایي هشدلَ گضیٌَ اًتخای دسیافت ؽواسٍ پشًّذٍ ّ کذ پیگیشی ثبت ًام سا کلیز کٌیذ.  

 ًّهذٍ ّ کهذ دس ًِایت لیٌنی بشای ؽوا فؼال هی ؽْد کَ اص هشیق آى هی تْاًیذ بَ باصیابی ؽواسٍ پش

 .پیگیشی ثبت ًام آصهْى دکتشی خْد بپشداصیذ

  

 نحوه عضویت در سیستن پاسخگویی سازهاى سنجش برای پیگیری ثبت نام آزهوى دکتری

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/


 

 
 

عایت عهاصهاى عهٌجؼ بها اساخهَ خهذهات بغهیاس صیهادی دس صهیٌهَ آصههْى ُهای ّسّدی ّ اعهتخذاهی ًیاصهٌهذ 

ى ایي عایت بَ عهْاالت کهاسبشاى پاعهخ دٌُهذ یها کهاسبشاى عیغتن پاعخگْیی اعت تا اص هشیق آى، کاسؽٌاعا

 بتْاًٌهههذ اص هشیهههق آى بهههَ لهههْای عهههْاالت بشخهههی اص هؾهههنالت خهههْد بشعهههٌذ. آدسط ایٌتشًتهههی ایهههي عیغهههتن

request.sanjesh.org ٍّبهش ایهي اهنهاى دسیافهت  اعت کَ بَ دسخْاعت کهاسبشاى سعهیذگی ههی کٌهذ. ػهال

ؽههواسٍ پشًّههذٍ ّ کههذ پیگیههشی اص هشیههق ایههي عههاهاًَ ًیههض فههشاُن ؽههذٍ اعههت، بٌههابشایي داّهلبههاًی کههَ دچههاس 

  .فشاهْؽی ؽذٍ اًذ هی تْاًٌذ ایي ؽواسٍ ُا سا بَ هْس هجذد دسیافت ًوایٌذ

ُوچٌهیي باصیهابی ُواًاْس کَ دس ههْاسد فهْا اؽهاسٍ کهشدٍ بهْدین بهشای پیگیهشی ثبهت ًهام آصههْى دکتهشی ّ 

ؽههواسٍ داّهلبههی ّ هههْاسد دیگههش ًیههاص اعههت دس بخههؼ عیغههتن پاعههخگْیی عههایت عههٌجؼ ػنههْ ؽههذٍ باؽههیذ، 

  .بٌابشایي دس ایي قغوت ققذ داسین ًذٍْ ػنْیت دس ایي عایت سا بشسعی ًوایین

دادٍ  بَ هٌظْس ػنْیت دس ایي عیغتن ابتذا ّاسد عایت عٌجؼ ؽْیذ ّ پظ اص آى ینی اص گضیٌهَ ُهای قهشاس

ؽههذٍ دس قغههوت عیغههتن پاعههخگْیی سا اًتخههای ًواییههذ. عههپظ بههش سّی ػنههْیت دس عههاهاًَ کلیههز کٌیههذ ّ 

اهالػات خْاعتَ ؽذٍ خْد سا ّاسد کشدٍ ّ آى ُا سا تاییذ ًواییذ. دال پظ اص اًجام هشادل فْا سهض ػبهْس 

 .تْمیخ دادٍ ؽذٍ اعتّ ًام کاسبشی قابل دسیافت ُغتٌذ. دس اداهَ هشادل ایي کاس بَ فْست تقْیشی 

 .کلیز کٌیذ ُضیٌَ ثبت ًام آصهْى دکتشی لِت

 خگویی سازهاى سنجشهراحل عضویت در سیستن پاس

ًتْاًٌذ بَ ّیهشایؼ اهالػهات خهْد   دس فْستی کَ هتقامیاى آصهْى دکتشی دس باصٍ ُای صهاًی تؼییي ؽذٍ

بپشداصًذ یا ُوچٌیي پظ اص ّیشایؼ اهالػات دس ایي باصٍ ُای صهاًی باص ُهن اؽهتباُاتی دس اهالػهات ثبهت 

پیگیهشی ثبهت ًهام آصههْى دکتهشی خهْد سا اص ًاهی آى ُها ّلهْد داؽهتَ باؽهذ ههی تْاًٌهذ دسخْاعهت ّیهشایؼ 

هشیق عیغتن پاعخگْیی عاصهاى عهٌجؼ اًجهام دٌُهذ. دس صیهش هشادهل ػنهْیت دس ایهي عیغهتن سا تْمهیخ 

  .دادٍ این

ّاسد ؽهْیذ ّ  sanjesh.org بَ هٌظْس ػنْیت دس عیغتن پاعخگْیی عاصهاى عٌجؼ ابتهذا بایهذ بهَ ًؾهاًی

اص هٌهْی عهوت چه  بهش سّی گضیٌههَ اسعهال دسخْاعهت یها ّسّد بهَ عیغههتن پاعهخگْیی کلیهز ًواییهذ. البتههَ 

 سّػ دیگهههههشی ًیهههههض بهههههشای ایهههههي کهههههاس ّلهههههْد داسد کهههههَ دس آى ابتهههههذا بایهههههذ دس هشّسگهههههش خهههههْد آدسط

request.sanjesh.org ى عهٌجؼ سا ّاسد ًواییذ تا بَ فْست هغتقین بهَ عهایت عیغهتن پاعهخگْیی عهاصها

ؽْیذ کَ هی بایغت ػنْیت دس عاهاًَ سا  ّاسد ؽْیذ. با اعتفادٍ اص ُش دّ سّػ فْا ّاسد ففذَ صیش هی

  .اًتخای کٌیذ

  

http://request.sanjesh.org/
http://request.sanjesh.org/
https://irantahsil.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%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/


 

 
 

  

دس ایي هشدلَ داّهلباى هی بایغت اهالػات خْد سا ّاسد کشدٍ ّ پظ اص ػالهت صدى تیز هْافقهت گضیٌهَ 

  .تاییذ سا اًتخای ًوایٌذ تا هشادل ػنْیت با هْفقیت اًجام ؽْد



 

 
 

  

 � اهالػیَ �

اهی اهالػات بایذ ّاسد ؽًْذ ّ بشای دعتشعی بَ ًهام کهاسبشی ّ سههض ػبهْس ههی بایغهت دس ففذَ فْا تو

 .پغت النتشًّینی ًیض بَ فْست فذیخ ًْؽتَ ؽْد

  

  نحوه ثبت درخواست در سیستن پاسخگویی سازهاى سنجش و پیگیری آى

ا دس اختیهاس ؽهوا دس ایي قغوت ُوشاٍ ها باؽیذ تا ًذٍْ ّسّد بَ عیغتن پاعخگْیی عهایت عهاصهاى عهٌجؼ س

 .قشاس دُین

دس فْستی کَ هشادل ػنْیت سا با هْفقیت پؾت عهش گزاؽهتَ باؽهیذ، ههی تْاًیهذ ّاسد پٌهل کهاسبشی خهْد 

 .دس پٌل کاسبشی ؽوا ًام، ًام خاًْادگی، آدسط ایویل ّ عایش هْاسد ًوایؼ دادٍ هی ؽًْذ .ؽْیذ



 

 
 

سا بشای آصهْى ُای هختلفی کَ دس آى ُها دس قغوت ثبت دسخْاعت لذیذ، هی تْاًیذ دس خْاعت لذیذ خْد 

پظ اص ایي کاس بَ ففذَ ای ُذایت خْاُیذ ؽهذ کهَ ههی تْاًیهذ دسخْاعهت خهْد  .ؽشکت کشدٍ ایذ، ثبت کٌیذ

 .سا اًتخای ّ ثبت ًواییذ

 

دس ففذَ بؼذ بایذ ًْع هؾنل خْد سا اًتخای ًوْدٍ ّ عپظ ػٌْاًی بهشای ههتي دسخْاعهت خهْد بٌْیغهیذ ّ 

کذ اهٌیتی سّی دکوَ تاییذ کلیهز کٌیهذ تها یهز کهذ  دس آخش بَ ؽشح دسخْاعت پشداختَ ّ پظ اص ّاسد کشدى

 .سقوی دسیافت ًواییذ 7سُگیشی 



 

 
 

 

پظ اص ثبت ُش دسخْاعت ًیض بَ ؽوا کهذی دادٍ خْاُهذ ؽهذ کهَ بها اعهتفادٍ اص آى ههی تْاًیهذ پاعهخ ثبهت ؽهذٍ 

بشای دسخْاعت خْد سا ببیٌیذ. تْلَ داؽتَ باؽیذ کَ پهظ اص ثبهت دسخْاعهت اگهش سًهآ آى آبهی باؽهذ یؼٌهی 

ْستی کَ ػٌْاى دسخْاعت ؽوا صسد باؽذ، یؼٌی تْعهو دس ف دسخْاعت ؽوا بَ دسعتی ثبت ؽذٍ اعت، اها

اگش ػٌْاى ؽوا عبض باؽذ، یؼٌی تْعهو کاسؽٌاعهاى بهَ آى پاعهخ  عاصهاى عٌجؼ بشسعی ؽذٍ اعت. ُوچٌیي

 .دادٍ ؽذٍ اعت



 

 
 

 

 .کلیز کٌیذ ّیشایؼ اًتخای سؽتَ کاسؽٌاعی اسؽذ عشاعشی بشای کغب اهالػات بیؾتش اص ًذٍْ

  

 اهکانات سیستن پاسخگویی سایت سازهاى سنجش

دس ایي عاهاًَ ػالٍّ بش پاعخگْیی بَ عْاالت ّ هؾنالت پیؼ آهذٍ یز عشی اهناًات دیگش ًیض ّلْد  �

 .داسد کَ دس اداهَ بشسعی خْاُین کشد

اؽتباٍ دس اًتخای سؽتَ دکتشی ّ تقامای اّلْیت بؼذی ینی اص ایي هْاسد اعهت. بهَ  دسخْاعت بشسعی �

هْس هثال اگش یز داّهلب اص سؽتَ پزیشفتَ ؽذٍ خْد سمایت ًذاؽتَ باؽذ هی تْاًذ اص هشیهق ایهي عهاهاًَ 

  .بشای اّلْیت بؼذی خْد دسخْاعت دُذ

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3/


 

 
 

کههَ اص هشیههق عههایت عههٌجؼ فههشاُن هههی  اػتههشاك بههَ ًتیجههَ قبههْلی ًیههض ینههی اص اهناًههات دیگههشی اعههت �

 .بشای ایي کاس کافی اعت اص لیٌز هخقْؿ داّهلباى هؼتشك اعتفادٍ کٌیذ .باؽذ

تقامای بشسعی هجذد ًوشٍ بشای تواهی داّهلباى اسؽذ، کاسؽٌاعی ّ دکتشی ًیض دس عیغتن پاعهخگْیی  �

 .عایت عاصهاى عٌجؼ اهناى پزیش اعت

اػتشاك بَ كلیذ عْاالت آصهْى ًیض اص لولَ هْاسد دیگشی اعت کَ ههی تْاًیهذ دس عهایت عهٌجؼ آى سا  �

دسخْاعت دُیذ. آى دعتَ اص داّهلباًی کَ بَ پاعخ ُای عْال ُا هؼتشك ُغهتٌذ ههی تْاًٌهذ اص ایهي قغهوت 

 .اقذام ًوایٌذ

 :ّلْد داسد ػالٍّ بش هْاسد باال اهناى سعیذکی بَ هْاسد صیش ًیض دس عایت عٌجؼ

 َاػتشاك بَ ًتیجَ هقادب 

 هغاخل ثبت ًاهی دس آصهْى 

 َهغاخل دسیافت کاست ّسّد بَ للغ 

 هغاخل عِویَ ُا ّ ػذم اػوال بشخی اص آى ُا 

 هغاخل هشبْه بَ عْابق تذقیلی 

 دسخْاعت ُای ػوْهی 

ًٌهذ هتٌاعهب بها ًهْع دسخْاعهت ّ بَ غیش اص ثبت دسخْاعت دس عاهاًَ پاعخگْیی عٌجؼ داّهلباى ههی تْا

 .عْال خْد اص هشیق هشالؼَ دنْسی، تلفي ّ هناتبَ با ایي عاصهاى دس استباه باؽٌذ

 2041اخبار پیراهوى ثبت نام آزهوى دکتری سال 

  صهاى دسیافت کاست ّسّد بَ للغَ ّ بشگضاسی آصهْى دکتشی

بَ فْست ینپاسچهَ اص هشیهق عهایت عهاصهاى عهٌجؼ اًجهام ههی ؽهْد.  ۲۰۴۱ثبت ًام آصهْى دکتشی عال 

اعت هبق اهالػیَ ُای عاصهاى عٌجؼ ایي صهاى اص بیغت ّ دّم آباى هاٍ آغاص ؽهذٍ ّ تها یهز ُفتهَ   گفتٌی

ای عهاصهاى اداهَ داسد. دس خقهْؿ صههاى بشگهضاسی ایهي آصههْى ًیهض بایهذ بگهْیین بها تْلهَ بهَ اهالػیهَ ُه

اعهفٌذ ههاٍ بشگهضاس خْاُهذ ؽهذ. بٌهابشایي هتقامهیاى ػضیهض الصم  ۲۲، دس ۲۰۴۱عٌجؼ کٌنْس دکتهشی عهال 

اعت تا اص تاسیخ ُؾتن لغایت دُن اعهفٌذ ههاٍ بهَ عهایت ایهي عهاصهاى هشالؼهَ کهشدٍ ّ کهاست ّسّد بهَ للغهَ 

 .خْد سا دسیافت ًوایٌذ



 

 
 

 

 .کلیز کٌیذ ؽشایو دکتشی بذّى آصهْى بشای کغب اهالػات بیؾتش اص

 خالفَ هالب

پشداختین ّ بَ ُوهیي هٌظهْس ًذهٍْ پیگیهشی ثبهت ًهام آصههْى  پیگیری ثبت نام آزهوى دکتری دس ایي هقالَ بَ

داّهلبهی سا بشسعهی کهشدین. ُوچٌهیي اُویهت دفهظ ؽهواسٍ  دکتشی اص هشیق باصیابی ؽواسٍ پشًّذٍ ّ ؽواسٍ

پشًّذٍ، ؽواسٍ داّهلبی ّ کذ پیگیشی سا اص صهاى ثبت ًام تا اػالم ًتایر آصهْى بَ داّهلباى گشاههی یهادآّس 

  .ؽذین

افضّى بش ایي، عَ باصٍ صهاًی اهناى ّیشایؼ اهالػات ثبت ًام آصهْى دکتشی سا کهَ ؽهاهل صههاى ثبهت ًهام 

شی، صهاى توذیهذ هِلهت ثبهت ًهام آصههْى دکتهشی ّ صههاى دسیافهت کهاست ّسّد بهَ للغهَ آصههْى آصهْى دکت

اعت، بیاى کشدین ّ بَ رکش ایي ًنتَ پشداختین کهَ اگهش بهاص ُهن پهظ اص پایهاى صههاى ُهای گفتهَ ؽهذٍ اؽهتباُی 

 .ّلْد داؽت، الصم اعت اص هشیق عیغتن پاعخگْیی عٌجؼ دسخْاعت ّیشایؼ دادٍ ؽْد

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%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/


 

 
 

ٍ ػنْیت ّ ّسّد بَ عیغتن پاعخگْیی عاصهاى عٌجؼ ّ اهناًهات آى سا بهشای پیگیهشی ثبهت ُوچٌیي ًذْ

یها داؽهتي   ًام آصهْى دکتشی سا بیاى ًوْدین. اهیذّاسین ایي هقالَ بشای ؽوا هفیذ بْدٍ باؽذ. دس فْست ًیهاص

 .هی تْاًیذ با هؾاّساى ها دس ایشاى تذقیل استباه بشقشاس ًواییذ  ُشگًَْ عْال

  

 

 


