
 

 
 

افرادی که عالقه مند هستند در آزمون دکتری ثبت نام کنند باید در زمان مقرر وارد سایت سازمان سنجش شوند و اطالعات 

خود را وارد نمایند. در برخی از مواقع داوطلبان اطالعات خود را به دالیل مختلف همچون بی دقتی و عدم آگاهی به اشتباه 

در ادامه مسیر برای آن ها مشکل ساز شود. از سوی دیگر داوطلبانی هستند که نحوه وارد می کنند که این مسئله می تواند 

نمی دانند و برای ویرایش اطالعات به کافی نت مراجعه می کنند. توجه داشته باشید برای  ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری

دوره زمانی توسط سازمان سنجش تعیین شده است که شما می توانید در هر یک از دوره  3ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری 

یش اطالعات خود اقدام کنید. در مجموع اگر در هنگام ثبت نام اطالعات مورد نیاز را به اشتباه وارد های زمانی برای ویرا

کرده اید بهتر است بدانید ویرایش آن اصال کار سختی نیست در نتیجه اگر این مقاله را تا پایان با دقت مطالعه کنید می توانید 

  .رایش کنیدبا استفاده از کامپیوتر شخصی خود اطالعات را وی

  

  اطالعیه 

 .بار مجاز به ویرایش فرم ثبت نام خود در ثبت نام آزمون دکتری می باشند 5هر یک از داوطلبان حداکثر 

 ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری

اولین مسئله ای که باید مورد بررسی قرار بگیرد مربوط به دوره زمانی ویرایش اطالعات دکتری است که باید هر داوطلب 

دوره زمانی امکان تغییر و ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری توسط  ۳از آن مطلع باشد. این نکته را در نظر داشته باشید در 

قرار داده می شود. بازه  sanjesh.org سازمان سنجش کشور وجود دارد که لینک های مربوطه در سامانه سنجش به نشانی

 :های ذکر شده عبارتند از

 دکتری هنگام ثبت آزمون 
 هنگام تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری 
 هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 

شاید برای شما سوال پیش بیاید اگر در بازه زمانی ویرایش اطالعات را انجام ندهیم چه اتفاقی رخ می دهد و آیا می توانید در 

پاسخ به این سوال بهتر است ذکر کنیم چنانچه متقاضی پس از خارج از بازه زمانی اطالعات را ویرایش کنیم یا خیر؟ در 

گذشت بازه های مذکور در باال، تصمیم به تغییر اطالعات و رفع مشکالت احتمالی دارد، می بایست درخواست ویرایش خود 

می توانند در هنگام را از طریق سیستم پاسخگویی سازمان سنجش به انجام برساند. همان گونه که پیش تر اشاره شد، داوطلبان 

ثبت نام و یا تمدید مهلت در سایت سنجش توسط لینک قرار شده به منظور ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند اما در هنگام 

دریافت کارت ممکن است برای انجام برخی از تغییرات و اصالحات بخش هایی از فرم ثبت نام از طریق باجه های رفع 

 .نقص اقدام نمایند

  

  

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-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 

  

  

 زمان ویرایش اطالعات ثبت نام آزمون دکتری

بسیاری از افراد به دنبال این هستند تا از زمان ویرایش اطالعات اطالع پیدا کنند. این نکته را در نظر داشته باشید زمان مقرر 

م داده اند توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می گردد، داوطلبان آزمون دکتری سراسری که ثبت نام خود را انجا

مرتبه فرم ثبت نام را دریافت و ویرایش نمایند. در ادامه بهتر است ذکر کنیم جهت ثبت نام از نخستین روز  4مهلت دارند تا 

توانند فرم ثبت نام را دریافت و پس از رفع اشکاالت، آن را دوباره آخرین روز، داوطلبان می 24در نظر گرفته شده تا ساعت 

متقاضیان  1402آذر  3آبان شروع شده و تا تاریخ  22رگذاری کنند. زمان ثبت نام آزمون دکتری در تاریخ در سامانه سنجش با

 .می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

  



 

 
 

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید ثبت نام آزمون دکتریجهت کسب اطالعات نسبت به 

  

 زمان تمدید مهلت ثبت نام دکتری

ل برخی از داوطلبان هستند که پس از اتمام مهلت ثبت نام، به دلیل بی اطالعی از زمان ثبت نام، موفق به نام نویسی و تکمی

کند تا عالوه بر متقاضیان شوند. به همین دلیل سازمان سنجش مهلت ثبت نام را برای مدت محدود تمدید میفرم ثبت نام نمی

 .جدید، داوطلبانی که قبال فرم را تکمیل کرده اند نیز فرصت ویرایش ثبت نام دکتری را داشته باشند

  

 اطالعیه

تمدید شد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت  1402آذر ماه  3شنبه تا روز پنج 1402زمان ثبت نام آزمون دکتری 

 .سنجش، ثبت نام خود را تکمیل نمایند

  

  

 مهلت مجدد ثبت نام دکتری

سازمان سنجش چند ماه پس از زمان اولیه ثبت نام آزمون دکتری، برای آخرین بار فرصت مجددی را برای ثبت نام جاماندگان 

توانند فرم ثبت نام را از سایت دریافت و در این فرصت چند روزه، داوطلبانی که قبال ثبت نام کرده اند، میگیرد و درنظر می

آبان ماه بود اما با اطالعیه سازمان سنجش، مهلت  29الی  22از تاریخ  1402اصالح نمایند. زمان ثبت نام آزمون دکتری 

 .تمدید شده است 1402ثبت نام تا تاریخ سوم آذر ماه 

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 

است. داوطلبان پس از دریافت  1402هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آخرین فرصت ویرایش ثبت نام دکتری 

بایست به سایت سنجش مراجعه و اصالحات الزم را کارت ورود به جلسه، چنانچه تفاوت و یا تناقضی را مشاهده نمودند می

زمان دریافت کارت ورود به جلسه فقط امکان ویرایش بعضی از اطالعات مثل معدل   مال نمایند. الزم به ذکر است کهاع

فارغ التحصیلی فراهم است. در صورتی که بر روی کارت ورود به جلسه آزمون دکتری در عکس، نوع سهمیه، جنسیت و 

های رفع نقص مراجعه نماید. داوطلبان آزمون دکتری که به تازگی اطالعات اشتباه درج شده باشد، داوطلب باید به باجه… 

از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند توجه داشته باشند که حین دریافت کارت ورود به جلسه حتما با دریافت فرم 

 .ثبت نام، معدل فارغ التحصیلی خود را اصالح کنند

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/


 

 
 

  

  

 

  

 می توان ویرایش کرد؟کدام اطالعات ثبت نام دکتری را 

بسیاری از افراد بر این باور هستند که امکان ویرایش تمامی اطالعات وجود دارد. این نکته را در نظر داشته باشید ویرایش 

برخی از اطالعات برای شما امکان پذیر می باشد. الزم به ذکر است بدانید در قسمت زیر اطالعات قبل ویرایش و اطالعات 

 .ش را ذکر خواهیم کرد تا شما بتوانید با دید باز و آگاهی کامل برای ویرایش اطالعات اقدام کنیدغیر قابل ویرای

  



 

 
 

 اطالعات قابل ویرایش در ثبت نام آزمون دکتری

در گام اول اطالعاتی را ذکر خواهیم کرد که امکان ویرایش آن برای شما امکان پذیر می باشد این نکته را در نظر داشته 

عاتی همچون نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره شناسنامه، كد ملی، معدل دوره كارشناسی، تاریخ فارغ التحصیلی باشید اطال

 التحصیلی كارشناسی مقطع كارشناسی، موسسه فارغ التحصیلی مقطع كارشناسی، معدل مقطع كارشناسی ارشد، تاریخ فارغ

ات علمی ) مربی، آموزشی، رسمی ( و نیز دانشگاه محل خدمت مربیان ارشد، هی التحصیلی كارشناسی ارشد، موسسه فارغ

آموزشی رسمی در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری امکان پذیر می باشد. چنانچه داوطلبان در هر یک از 

ون دکتری مراجعه اطالعات درج شده، تفاوت و تناقضی مشاهده کرد، می بایست جهت رفع آن ها به باجه های رفع نقص آزم

کرده تا ایرادات مشاهده شده را رفع و تغییرات الزم را به انجام برسانند. به منظور انجام عمل مذکور می بایست متقاضی پس 

" کارت خود را مشاهده  1402از ورود به سایت سازمان سنجش به واسطه لینک " کارت ورود به جلسه آزمون دکتری سال 

 .ناقض در هر یک از اطالعات به ویرایش آن بپردازدنموده و در صورت وجود ت

  

 اطالعات قابل ویرایش در زمان دریافت کارت آزمون دکتری

 کد موسسه فارغ التحصیلی کارشناسی نام و نام خانوادگی

 معدل مقطع کارشناسی ارشد سال تولد

 تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد شماره شناسنامه

 فارغ التحصیلی کارشناسی ارشدکد موسسه  کد ملی

 هیأت علمی معدل مقطع کارشناسی

 کد و عنوان موسسه محل خدمت تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی

  

  

 اطالعات غیر قابل ویرایش در ثبت نام آزمون دکتری



 

 
 

قابل ویرایش نیست همانطور که در قسمت باال ذکر کردیم برخی از اطالعات قابل ویرایش نیست. اگر بخواهیم مواردی که 

 .را به شما معرفی کنیم باید به مواردی همچون جنسیت، نوع معلولیت، عکس و زبان خارجی اشاره نماییم

  

 نحوه ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری

 :مراحل ویرایش اطالعات ثبت نام آزمون دکتری در زمان ثبت نام و تمدید ثبت نام به شرح زیر است

  تمدید مهلت ثبت نام آزمون دکتری به سایت سازمان سنجش به آدرسدر زمان ثبت نام و یا sanjesh.org  مراجعه کرده و

 .از منوی سمت راست لینک " دکتری تخصصی " را انتخاب کنند
  کلیک کنند 1402سپس روی لینک " ثبت نام آزمون دکتری ". 
 د که این لینک در منو سمت راست صفحه ثبت نام داوطلبان می توانند روی گزینه "ویرایش اطالعات ثبت نامی " کلیک کنن

 .آزمون دکتری موجود است

الزم به ذکر است تا بدانید که امکان تغییر حوزه امتحانی توسط سازمان سنجش وجود دارد که به منظور رفاه حال  !توجه

ه ثبت نامی تحت شرایط دانشجویانی که در شهری غیر از محل زندگی خود امتحان می دهند را فراهم کند. ویرایش حوز

که به دلیل شیوع بیماری کرونا، داوطلبان امکان سفر به نقاط دور دست را نداشتند  99خاص نظیر آزمون دکتری سال 

 .فراهم شده بود

  

 راهنمای تصویری ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری

ای تصویری به شما کمک خواهد کرد تا مطمئنا اگر بخواهید اطالعات ثبت نام دکتری را ویرایش کنید وجود یک راهنم 

 :مراحل را به درستی طی کنید. برای ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری می توانید راهنمای زیر را دنبال کنید

  

  

 مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و انتخاب گزینه دکتری تخصصی. 
  



 

 
 

 

 " ۱۴۰۲ سال دکتری ورودی دورهنیمه متمرکز  ثبت نام آزمون انتخاب لینک" 

  



 

 
 

 

  

  

 کلیک بر روی گزینه ویرایش اطالعات در سمت راست. 

  



 

 
 

 

 وارد کردن شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام در محل تعیین شده. 
  

  



 

 
 

 

  

 ورود به صفحه ویرایش اطالعات و ایجاد تغییرات مورد نظر. 

  

 به جلسه آزمون دکترینحوه ویرایش اطالعات در زمان دریافت کارت ورود 

 ورود به سایت سنجش آموزش کشور و انتخاب گزینه "دکتری تخصصی" از منوی موجود در سمت راست صفحه. 



 

 
 

 

 دکتری ورودی دوره آزمون " کارت شرکت در انتخاب لینک فعال phd ( سال ) عکس زیر " )  ۱۴۰۲ نیمه متمرکز

 مربوط به سال های گذشته می باشد.(

  



 

 
 

 

  

 روش پیشنهاد شده و انتخاب گزینه جستجو 4کی از ورود با ی 

  



 

 
 

 

  

 انتخاب گزینه ویرایش اطالعات 

  



 

 
 

 

  نکات مهم ویرایش اطالعات ثبت نام آزمون دکتری

  الزم به ذکر است تا به یاد داشته باشید که برای ویرایش اطالعات ثبت نامی آزمون دکتری نیازی به پرداخت هزینه مجدد

 .به هزینه ثبت نام آزمون دکتری نمی باشد جهت خرید کارت مربوط
  شما عزیزان باید معدل کارشناسی ارشد خود را به درستی وارد کنید؛ در غیر این صورت، با مشکیل جدی رو به رو

  .خواهید شد
  قطعی و اگر ترم آخر هستید و هنگام ثبت نام اولیه میانگین نمرات کارشناسی ارشد خود را وارد نموده اید، بایستی معدل

 .نهایی خود را در هنگام دریافت کارت آزمون به درستی وارد نمایید
  شما داوطلبان گرامی در صورت هرگونه اشتباه و مغایرت اطالعات هویتی خود در کارت آزمون اگر قابل ویرایش نبود با

  .حضور به موقع در باجه های رفع نقص کارت، می توانید آن را تصحیح کنید
 یافتن زمان دریافت کارت ورود به جلسه اگر شما متوجه اشتباهی در اطالعات کارت آزمون خود شدید،  در صورت پایان

تنها راه موجود ارسال درخواست در سیستم پاسخگویی سازمان سنجش خواهد بود تا نسبت به اصالح کارت ورود به جلسه 

 .اقدام نمایید

  



 

 
 

 اخبار پیرامون کنکور دکتری

 « اعالم شد ۱۴۰۲رش کنکور تاریخ ثبت نام پذی »

شود که یک آزمون دو آزمون برگزار می ۱۴۰۲های سازمان سنجش گفت: برای پذیرش سال به نقل از ایسنا معاون آزمون

کرد:  اظهار وگو با شبکه خبر در برنامه خبر علم و فناوری، شود. به گزارش ایمنا، مروتی در گفتدی برگزار می ۳۰و  ۲۹

توانند در آزمون دوم هم ثبت نام کنند حتی در چهار آزمون شرکت کنند، چون هر زمون اول موفق نشوند، میاگر کسانی در آ

 .آزمونی دو سال اعتبار دارد

 « 1402تاریخ دقیق کنکور ارشد  »

های سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ دقیق برگزاری کنکور طبق گزارش خبر گزاری مهر سرپرست معاونت امور آزمون

های سازمان سنجش آموزش کشور گفت:  را اعالم کرد. به گزارش مستقل آنالین؛ سرپرست معاونت امور آزمون 1402ارشد 

حسن مروتی سرپرست  .اسفند برگزار می گردد و داوطلبان نباید به فکر تعویق کنکور باشند ۱۲و  ۱۱آزمون کارشناسی ارشد 

درصد از داوطلبان کنکور سراسری امسال یعنی  ۴۰ور اشاره کرد: های سازمان سنجش آموزش کشمعاونت امور آزمون

هزار نفر انتخاب رشته نکرده و جزء افرادی هستند که رتبه های باالیی به دست آورده اند و به علت این که احتمال  ۵۹۰حدود 

 .کمی دارد در دانشگاه قبول شوند، رشته ای را انتخاب نکرده اند

 « انتخاب رشته آزمون دکتری اعالم شد تعداد داوطلبان مجاز به »

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز با تالش 

روزی کارکنان سازمان سنجش، زودتر از موعد مقرر در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد، گفت: از بین شبانه

نفر مجاز به انتخاب رشته  ۱۱۷هزار و  ۱۳۷جاری  نفر داوطلب آزمون دکتری نیمه متمرکز، در سال ۵۵۶هزار و  ۱۸۶

 .اندشده

  

  

 .، کلیک کنید هزینه ثبت نام آزمون دکتریبرای اطالع از 

  

 خالصه مطلب

هر ساله در زمان ثبت نام آزمون دکتری، افرادی هستند که اطالعات خود را به درستی وارد نکرده اند و خواستار ویرایش 

این اطالعات هستند. ویرایش اطالعات ثبت نام دکتری در طول زمان ثبت نام و در زمان تمدید شده برای ثبت نام و ویرایش 

ان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدامم به ویرایش امکان پذیر است، در نتیجه تمامی داوطلب

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/
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/


 

 
 

به طور کامل توضیح داده شد.شما میتوانید  1402اطالعات خود نمایند. در مقاله فوق نحوه ویرایش اطالعات آزمون دکتری 

آکادمی ایران تحصیل تماس حاصل  سواالت خود را در قسمت نظرات با کارشناسان ما به اشتراک گذاشته و یا با مشاوران

 .فرمایید

  

  

 . کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله،  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/ویرایش-اطلاعات-ثبت-نام-دکتری-1402-تغییر-اطلاعات.pdf
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