
 

 
 

برای داوطلبانی که خواهان تحصیل در این دانشگاه هستند فراهم شده است.  1402 ثبت نام دکتری پیام نور اماراتامکان 

توانند در زمان اعالم شده جهت تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه پیام نور امارات از طریق سایت دانشگاه   متقاضیان می

 .اقدام نموده و فرایند اسم نویسی خود را تکمیل کنند iscreg.pnu.ac.ir امارات به آدرسپیام نور واحد 

بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها ایرانیان مقیم خارج از کشور و غیر ایرانیانی که به زبان فارسی 

ور امارات تحصیالت خود را ادامه دهند. توصیه  مسلط هستند، می توانند در رشته های مختلف مقطع دکتری پیام نور در کش

می کنیم قبل از هر چیز از شرایط پذیرش دانشگاه بین الملل پیام نور مطلع شوید. از آنجا که بسیاری از داوطلبان در ارتباط 

م دکتری پیام نور  با نحوه ثبت نام، شرایط و همچنین زمان اسم نویسی آگاهی الزم را ندارند، در ادامه به بررسی نحوه ثبت نا

 .امارات خواهیم پرداخت. پس تا انتهای مقاله با ما باشید

  

  .بر روی لینک کلیک نمایید سایت دانشگاه پیام نور واحد امارات برای ورود به     

  

 دانشگاه پیام نور امارات  

ایرانی و اسالمی تاسیس شده است، فرصتی برای دانشجویانی که خواهان ادامه  دانشگاه پیام نور دبی که با هویت    

تحصیل در محیط آکادمیک هستند، فراهم کرده است. اساسنامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعالم شده است که تنها  

بررسی سوابق تحصیلی و  ایرانیان مقیم خارج از کشور و غیر ایرانیانی که مسلط به زبان فارسی می باشند، از طریق 

گذراندن آزمون و مصاحبه و بررسی سوابق پژوهشی علمی و فرهنگی می توانند در رشته هایی که مصوب شورای 

آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی در شعبه بین المللی دانشگاه پیام نور امارات است، در 

 د را انجام دهند. اما نحوه ثبت نام در واحد پیام نور امارات چگونه است؟ ثبت نام خو 1402 - 1401نیمسال تحصیلی 

http://iscreg.pnu.ac.ir/


 

 
 

 

  .بر روی لینک کلیک نمایید دکتری بدون آزمون پیام نورجهت اطالع از      

 نحوه ثبت نام دکتری پیام نور امارات 

خصصی نیمه متمرکز،  بر اساس اعالمیه منتشر شده دانشگاه پیام نور، جهت ثبت نام غیرحضوری مقطع دکتری ت    

افرادی که قصد ثبت نام و پذیرش در دانشگاه دبی را دارند، با داشتن شرایط الزم می توانند در سایت دانشگاه پیام نور واحد 

به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. مراحل ثبت نام دکتری پیام نور امارات شامل موارد زیر  iscreg.pnu.ac.ir امارات

 :است

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


 

 
 

 برای ثبت نام  iscreg.pnu.ac.ir سایتورود به  ️☑

 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق کارت های عضو شتاب️☑

 بارگذاری عکس داوطلب و آپلود مدارک الزم ️☑

 دریافت کد رهگیری ثبت نام ️☑

  



 

 
 

 

 زمان ثبت نام دکتری پیام نور امارات  

از زمان ثبت نام در این دانشگاه مطلع شوند. تا زمان ثبت نام   iscreg.pnu.ac.ir داوطلبان می توانند از طریق سایت   

آذر می باشد   20آبان ماه تا  25آذر ماه بوده است. امسال زمان ثبت نام از   ۳۰آذر در تاریخ   ۶در سال های گذشته از تاریخ 

 .و متقاضیان باید در بازه زمانی اعالم شده برای تکمیل فرایند اسم نویسی خود اقدام نمایند

 مدارک الزم برای ثبت نام غیر حضوری افراد پذیرفته شده ️☑



 

 
 

 اسکن صفحه اول و توضیحات شناسنامه ️☑

 ری کارت ملی بارگذا ️☑

 روشن اسکن عکس با زمینه ️☑

 مدرک نظام وظیفه برای داوطلبان مرد ️☑

 برخورداری از مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد  ️☑

داشتن گواهی معتبر برای داوطلبانی که نامه رسمی جهت بالمانع بودن تحصیل در دوره حضوری دکتری را دارند   ️☑

 (ی)برای کارکنان سازمان دولتی و عموم

 فرم تکمیل شده تعهد اصالت مدارک بارگذاری شده ️☑

  

 ��اطالعیه  ��

 .کیلوبایت بارگذاری شوند ۲۵۰با حجم حداقل  JPEG یا JPG  تمامی مدارک باید با فرمت 

  

 شرایط ثبت نام دکتری پیام نور امارات 

عمومی و اختصاصی را داشته باشند که در ادامه  داوطلبان برای ثبت نام در دانشگاه پیام نور دبی باید یکسری شرایط    

 .این شرایط را بیان خواهیم کرد

  

 شرایط عمومی ثبت نام دکتری پیام نور شعبه امارات



 

 
 

 داشتن اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در جمهوری اسالمی  ️✔

 ایران و امارات عربی متحده اسالمی عدم عناد باجمهوری  ️✔

 های محارب با نظام جمهوری اسالمی و امارات عدم عضویت در گروه ️✔

 های فراماسونری عدم تعلق به تشکیالت و سازمان های غیر دینی و گروه ️✔

 برخورداری از سالمت کامل جسمی متناسب با رشته انتخابی ️✔

 عدم احراز فساد اخالقی  ️✔

 در کشور متبوع عدم سوء پیشینه  ️✔

 برخورداری از گذرنامه معتبر  ️✔

 نداشتن منع قانونی تردد در کشور امارات در هنگام پذیرش قطعی ️✔

 کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت برای داوطلبان مرد  ️✔

 داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری عمومی )حرفه ای( مورد تایید وزارت بهداشت  ️✔

 بولی در مصاحبه و تایید سوابق علمی پژوهشی و فرهنگی برخورداری از نمره ق ️✔



 

 
 

 

  .بر روی لینک کلیک کنید شرایط دکتری بدون آزمونبرای اطالع از      

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام دانشگاه پیام نور امارات 

 20از  16داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری عمومی )حرفه ای( مورد تایید با میانگین  ️✔

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/


 

 
 

 .تواند بر اساس سوابق تحصیلی، علمی و پژوهشی بر اساس ظرفیت های تعیین شده دانشجو بپذیرددانشگاه می  ️✔

ع ارشد و دکتری عمومی آن ها رشته های انتخابی داوطلبان در مقطع دکتری باید متناسب با رشته تحصیلی در مقط ️✔

 .باشد

افرادی که دارای مدرک تحصیلی معادل مدرک استخدامی هستند، باید از شرایط " آیین نامه شرکت دارندگان مدارک  ️✔

 .معادل و غیر رسمی در آزمون های ورودی مقاطع باالتر" برخوردار باشند

  

 ��اطالعیه  ��

کننده ارائه دهند تا  وانند آثار تالیفی و علمی خود را به گروه علمی مصاحبه داوطلبان در صورت نداشتن شرط معدل می ت

 .شانس خود را برای پذیرش باال ببرند

  

 شرایط ثبت نام اتباع غیر ایرانی پیام نور امارات 

 .تمام اتباع غیر ایرانی مشمول قوانین دانشگاه خواهند بود ️✔

 .و داوطلبان باید تسلط کافی به زبان فارسی را داشته باشندتحصیل در مقطع دکتری به زبان فارسی است  ️✔

  

 اعالم نتایج آزمون دکتری پیام نور امارات 

به نتایج آزمون خود دسترسی داشته باشند.  pnu.ac.ir داوطلبان پس از برگزاری آزمون می توانند از طریق سایت   

 :مصاحبه حضوری الزامی استعالوه بر این به همراه داشتن مدارک زیر در زمان 

 اصل شناسنامه و تصویر آن ️☑



 

 
 

 اصل کارت ملی و تصویر آن  ️☑

 داشتن کارت پایان خدمت و معافیت برای داوطلبان مرد ️☑

 داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  ️☑

 اصل سوابق آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگی ️☑

  

 پیام نور امارات رشته های دکتری 

تا اینجای مقاله به نحوه ثبت نام دکتری پیام نور امارات اشاره کردیم. اما بسیاری از داوطلبان مقطع دکتری پیام نور     

دبی، با فهرست رشته های ارائه شده آشنایی ندارند. از این رو در ادامه جدول رشته های اعالم شده در مقطع دکتری این  

 .ده ایمدانشگاه را ارائه کر

 رشته های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور واحد امارات

 زبان و ادبیات فارسی روان شناسی سالمت 

 آموزش زبان انگلیسی  برنامه ریزی آموزش از دور

 حقوق بین الملل عمومی  مدیریت بازرگانی 

 ریاضی کاربردی

 مدیریت بازرگانی 

 گرایش  رشته
التحصیالن آن می توانند رشته های مرتبط که فارغ 

 در این رشته شرکت کنند 
 توضیحات 

مدیریت  

 بازرگانی 

مدیریت  

 بازاریابی
 تمامی رشته ها 

صرفا برای ایرانیان مقیم خارج از 

 کشور و غیرایرانیان 

 حقوق بین الملل عمومی 

 توضیحات  کنند رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند در این رشته شرکت  گرایش  رشته

حقوق  

الملل بین

 عمومی

- 

حقوق )تمامی گرایش ها(، فقه و مبانی حقوق اسالمی، تمامی گرایش های علوم  

سیاسی، داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط می  

باشند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز میتوانند در این 

 شرکت کنند. مجموعه امتحانی 

صرفاً برای ایرانیان  

مقیم خارج از کشور و  

 غیرایرانیان



 

 
 

 زبان و ادبیات فارسی

 گرایش  رشته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند در این رشته 

 شرکت کنند 
 توضیحات 

زبان و 

ادبیات  

 فارسی

- 

فارسی، زبان و ادبیات فارسی )تمامی گرایش ها(، آموزش زبان 

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، فرهنگ و زبان های 

 باستانی 

صرفاً برای ایرانیان مقیم خارج 

 از کشور و غیرایرانیان

 برنامه ریزی آموزش از راه دور

 گرایش  رشته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند 

 در این رشته شرکت کنند 
 توضیحات 

آموزش  برنامه ریزی 

 از دور 
 ها تمامی رشته -

صرفاً برای ایرانیان مقیم خارج از 

 کشور و غیرایرانیان 

 ریاضی کاربردی

 گرایش  رشته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند در این 

 کد رشته شرکت کنند 
 توضیحات 

ریاضی 

 کاربردی
 تمامی رشته ها  -

کشور صرفاً برای ایرانیان مقیم خارج از 

 و غیرایرانیان

 روانشناسی سالمت 

 گرایش  رشته
رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند در این کد رشته شرکت  

 کنند 
 توضیحات 

روانشناسی  

 سالمت 
- 

علوم تربیتی )تمامی رشته ها و گرایش ها(، روانشناسی )تمامی رشته ها و 

عمومی، پرستاری(، توانبخشی گرایش ها(، بهداشت و درمان )پزشکی 

 )علوم پزشکی(، مشاوره )تمامی گرایشها(، سنجش و اندازه گیری

صرفاً برای ایرانیان مقیم 

خارج از کشور و  

 غیرایرانیان

 آموزش زبان انگلیسی 

 توضیحات  رشته های مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند  گرایش  رشته

روانشناسی  

 سالمت 
- 

علوم تربیتی )تمامی رشته ها و گرایش ها(، روانشناسی )تمامی رشته ها و گرایش ها(،  

بهداشت و درمان )پزشکی عمومی، پرستاری(، توانبخشی )علوم پزشکی(، مشاوره  

 )تمامی گرایشها(، سنجش و اندازه گیری 

 



 

 
 

 

 نکات مربوط به رشته های دانشگاه پیام نور دبی 

 .زبان رسمی تمام دوره های آموزشی زبان فارسی است ️☑

 .تحصیل همزمان در چند دوره دکتری تخصصی ممنوع می باشد ️☑

 .های درس باید حضور داشته باشنددانشجویان در کالس  ️☑



 

 
 

محتوای برنامه های درسی بر اساس استانداردهای مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بر اساس آیین نامه   ️☑

 موزشی دوره دکتری وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد آ

دانشجویان پس از گذراندن واحدهای درسی، آزمون زبان، آزمون جامع و کسب درجه قبولی از رساله خود، به درجه   ️☑

 .دکتری می رسند

توانند در هیچ امارات هستند و نمیپذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور واحد دبی منحصراً مجاز به ادامه تحصیل در   ️☑

 .دانشگاه داخل ایران تحصیل کرده یا داخل ایران کالس برگزار کنند

  

 میزان شهریه دانشگاه پیام نور امارات

میزان شهریه ساالنه دانشگاه پیام نور از طریق شعبه مرکزی دانشگاه به صورت ارزی و بر اساس مصوبات هیات     

شود. افراد پذیرفته شده در بدو ورود متعهد به ارائه هزینه های مالی الزم هستند که این تعهد، معادل شهریه  امنای تعیین می 

مصوب کل دوره است. عالوه بر این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای اعطای وام، دادن خوابگاه و تخفیف شهریه دانشگاه  

ریه خود را نپردازند، جزو انصراف دهندگان از تحصیل به شمار ندارد. چنانچه دانشجویان در اولین نیمسال تحصیلی شه

 .می آیند



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید رشته های بدون کنکور دکتریجهت آشنایی با      

  

 جدیدترین اخبار مرتبط با ثبت نام دکتری پیام نور امارات

 نحوه پذیرش دکتری دانشگاه پیام نور شعبه امارات اعالم شد ��

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


 

 
 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، دانشگاه پیام نور برای دستیابی به اهداف آموزش عالی، گسترش مرزهای  

فرهنگی داوطلبان خارج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران،  –دانش، توسعه تحصیالت تکمیلی و ارتقای سطح علمی 

یان و غیر ایرانیان مسلط به زبان فارسی از طریق سوابق برابر مجوزهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از بین ایران

های مصوب شورای گسترش آموزش  تحصیلی و بررسی سوابق علمی، پژوهشی، فرهنگی و مصاحبه علمی در قالب رشته 

 عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران در شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور در کشور امارات برای

  .پذیرددانشجو می ۱۴۰۱-۱۴۰۲نیمسال اول سال تحصیلی 

 محل و زمان برگزاری مصاحبه و آزمون دکتری پیام نور امارات ��

می باشد. از  102واحد  – ۲ساختمان صهیل  -۱النهده  –مکان مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور در کشور امارات: دبی 

رسانی خواهد شد. داوطلبان می توانند از طریق سایت   ، متعاقباً اطالعسوی دیگر چنانچه مکان مصاحبه در کشور ایران

 .سایت دانشگاه پیام نور واحد امارات از مکان و زمان مصاحبه مطلع شوند

  

 خالصه مطالب

ور در این مقاله به بررسی نحوه ثبت نام دکتری پیام نور امارات پرداختیم. داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کش

شوند. بر اساس مصوبات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری تنها  را دارند، ابتدا با شرایط و زمان ثبت نام در این دانشگاه آشنا 

دانشجویان ایرانی مقیم کشور امارات و غیر ایرانیان مسلط به زبان فارسی می توانند در دانشگاه پیام نور امارات در مقطع  

 .دکتری ادامه تحصیل دهند

توصیه می کنیم قبل از شروع فرایند ثبت نام، از طریق سایت دانشگاه پیام نور واحد امارات نسبت به میزان شهریه و  

همچنین شرایط پذیرش اطالعات الزم را کسب کنید، زیرا پس از انتخاب رشته، شرایط انصراف سخت تر خواهد بود.  

این مقاله سوال و ابهامی داشته باشید، می توانید با کارشناسان   چنانچه شما داوطلب گرامی در خصوص مطالب ارائه شده در

 .مجرب ما در اکادمی ایران تحصیل تماس حاصل نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی سواالت شما باشند

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

 


