
 جناب آقاي حيدري 

  مدير كل محترم  روابط عمومي 
  

  با سالم و احترام، 
مركز امور بين الملل شعبه  –خواهشمند است دستور فرمائيد اطالعيه پذيرش دوره دكتري تخصصي دانشگاه پيام نور     

  امارات به نحو مقتضي اطالع رساني شود.

دانشگاه پيام نور براي دستيابي به اهداف آموزش عالي، گسترش مرزهاي دانش ، توسعه تحصيالت تكميلي و ارتقاي سطح     
،  27/6/85مورخ  9570/22فرهنگي داوطلبان خارج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران ، برابر مجوزهاي شماره  –علمي 
و 29/01/1400مورخ   13364/2و 12/2/91مورخ  27416/22/2، 1/9/90مورخ  169008/22، 8/5/87مورخ  8219/24

از بين ايرانيان مقيم خارج كشور و غير ايرانيان  "صرفا "وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  29/1/1400مورخ  13364/2
لب از طريق سوابق تحصيلي و بررسي سوابق علمي ، پژوهشي ، فرهنگي و مصاحبه علمي در قا " مسلط به زبان فارسي

رشته هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري جمهوري اسالمي ايران در شعبه بين الملل 
  دانشجو مي پذيرد.  1400-1401دانشگاه پيام نور در كشور امارات براي نيمسال دوم سال تحصيلي 

  : الف) شرايط عمومي پذيرش

  مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناعتقاد به دين اسالم يا يكي از اديان  .1
عدم احراز ملتزم نبودن نسبت به احكام عملي اسالم (انجام دادن واجبات و پرهيز كردن از محرمات). اقليت هاي  .2

ديني (اديان رسمي) مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند، به شرط آنكه متجاهر به نقض احكام 
 اسالمي نباشند.

 احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسالمي ايران.عدم  .3

 عدم احراز فساد اخالقي .4

 عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خالف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال .5

دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه، معافيت دائم براي داوطلبان ذكور (اعطاي معافيت تحصيلي، به مشمولين،  .6
 ذير نيست).امكان پ

دارا بودن گذرنامه معتبر و ارائه مدارك مستدل و معتبر مبني بر اقامت در خارج از ايران يا امكان حضور فيزيكي در  .7
 كالس ها و آزمون ها در كشور امارات 

در صورت پذيرش قطعي كليه امور تحصيلي دانشجو در  .نداشتن منع قانوني براي حضور و تردد به كشور امارت .8
  .ارت انجام خواهد شدكشور ام

در صورت قبولي اوليه، شروع و ادامه به تحصيل داوطلب منوط به تائيد صالحيت عمومي وي از سوي هيات مركزي  .9
 گزينش دانشجو است

 ب) شرايط اختصاصي: 

داشتن كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي (حرفه اي) در زمان ثبت نام، مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و  .1
 20از  16بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جمهوري اسالمي ايران با حداقل ميانگين نمره  فناوري و يا وزارت

(يا معادل آن در نظام هاي ديگر). متقاضيان در صورت عدم احراز شرط معدل مي توانند آثار علمي و تاليفي 
رد. الزم به ذكر است كه ارزشيابي و انطباق و خود را به گروه علمي مصاحبه كننده ارائه تا مورد ارزيابي قرار گي

  .معادل سازي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور، با مراجع ذيصالح در وزارتين خواهد بود



دانشگاه در پذيرش سوابق تحصيلي و علمي و پژوهشي متقاضي و كليه امور مربوط به بررسي تقاضاي تحصيل  .2
ثبت نام در اين دوره هيچ حقي را براي داوطلب ايجاد نمي كند. دانشگاه از  داوطلب اختيار كامل دارد و صرفا

بين داوطلبان و براساس ظرفيت هاي تعيين شده، پذيرفته شدگان واجد شرايط را انتخاب و اعالم نتيجه خواهد 
 كرد.

 ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي به صورت تمام وقت است.  .3

دي  30رشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصيل تا تاريخ دانشجويان نيمسال آخر دوره كا .4
 .مي توانند ثبت نام نمايند 1400ماه 

ارائه اصل مدرك قبولي زبان انگليسي عمومي مورد تاييد دانشگاه هنگام ثبت نام الزامي است. داوطلبان فاقد  .5
رت مشروط ثبت نام و پذيرش مي شوند و مدرك زبان در صورت قبولي در آزمون اختصاصي و مصاحبه به صو

 .اين گونه دانشجويان موظف به ارائه گواهي زبان عمومي (مطابق ضوابط دانشگاه) تا قبل از امتحان جامع هستند

رشته انتخابي داوطلبان در دوره دكتري بايد متناسب با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري  .6
باشد. اين امر براساس رشته هاي متناسب مقطع قبلي مندرج در  »د«  عمومي مندرج در جدول هاي بند

 سازمان سنجش آموزش كشور تعيين مي شود.  1400دفترچه دكتري تخصصي سال 

آيين نامه شركت دارندگان مدارك  "دارندگان مدارك تحصيلي معادل يا مدارك استخدامي بايد حائز شرايط  .7
مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، "مقاطع باالتر  معادل و غيررسمي در آزمون هاي ورودي

 باشند.  "تحقيقات و فناوري  و شوراي عالي انقالب فرهنگي

براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده توسط مديريت يكي از حوزه  .8
براساس مدرك صادرشده توسط مديريت دوره  هاي علميه قم و خراسان، فضال و طالب حوزه هاي علميه كه

را گذارنده اند ، منحصرا مي توانند در يكي از كد رشته هاي مرتبط در گروه علوم انساني ثبت نام و در  3سطح 
صورت پذيرفته شدن، مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. 

ن بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود را كه توسط مديريت حوزه هاي بديهي است اين دسته از داوطلبا
 علميه صادر گرديده است در اختيار داشته باشند.

 تحصيل همزمان در دو يا چند دوره دكتري تخصصي ، ممنوع است.  .9

 برگزاري دوره تابع مقررات آموزشي، پژوهشي و دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري است. .10

حصيل در دوره بصورت آموزشي و پژوهشي است. در اين دوره محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي شيوه ت .11
 درسي، كارهاي پژوهشي و رساله است.

 .شارجه است - محل تحصيل، دانشگاه پيام نور در كشور امارات، حد فاصل اتوبان دبي  .12

 .آزمون ها، اجباري است تحصيل در دوره دكتري، به صورت تمام وقت است و حضور در كالس ها و .13

 .برنامه كالسي، مطابق تقويم آموزشي مصوب دانشگاه پيام نور است .14

انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان به ساير مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور در داخل كشور يا ساير  .15
كشور مشمول ممنوعيت انتقال به دانشگاه هاي داخل  .دانشگاه ها در دوره دكتري تخصصي ممنوع است

كارمندان و كاركنان ادارات و موسسات دولتي جمهوري اسالمي ايران كه به صورت مامور در خارج از ايران 
 مشغول خدمت مي باشند نيز خواهد بود .

محتواي آموزشي رشته ها و تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و  .16
  رشته در دانشگاه پيام نور است تعداد واحدهاي همان

 .مدرك فارغ التحصيلي دانش آموختگان اين شيوه، مدرك رسمي دانشگاه پيام نور است .17

چنانچه در هر مرحله از تحصيل، به تشخيص دانشگاه داوطلب واجد شرايط و ضوابط به پذيرش شناخته نشود،  .18
 .قبولي داوطلب كان لم يكن مي شود



هاي مورد پذيرش، منوط به حد نصاب رسيدن تعداد  تحصيل در هر يك از رشتهها و ادامه  برگزاري كالس .19
 دانشجويان در آن رشته برابر مصوبات دانشگاه است. 

بخشي از ظرفيت پذيرش در هر رشته برابر مقررات، به متقاضيان سهميه ايثارگران تعلق مي گيرد. سهميه ها،  .20
اعمال  1400سازمان سنجش آموزش كشور در سال  (.Ph.D) مطابق دفترچه راهنماي آزمون ورودي دكتري

 .مي شود

 .هر يك از داوطلبان، صرفاً مجاز به انتخاب و ثبت نام در يك رشته مي باشند .21

كليه هزينه هاي مشتمل بر ثبت نام، مصاحبه و شهريه تحصيلي (ثابت و متغير)، آزمون زبان انگليسي، آزمون  .٢٢
هزينه خوابگاه، غذا، بيمه و....)، هر ساله بر اساس تصميمات هيات جامع و غيره دانشجويان (بدون احتساب 

 .امناي دانشگاه مشخص و اعالم و طبق تقويم آموزشي هنگام ثبت نام توسط دانشجويان پرداخت مي گردد

  
در صورت ضرورت، براي تقويت پايه علمي و كسب آمادگي براي شركت در كالس هاي اصلي، دانشجو ملزم به  .23

وس پايه و پيش نياز با هزينه شخصي است. ضرورت ياد شده به تشخيص گروه آموزشي مربوطه گذراندن در
است. دروس پيش نياز و جبراني از دروس مقطع كارشناسي ارشد خواهد بود. شهريه هر درس بر اساس مصوبه 

 .هيات امناي دانشگاه محاسبه مي شود

شگاه تعهدي براي تامين خوابگاه و تسهيالت وام هاي اقامتي بر عهده دانشجويان است و دان كليه هزينه .24
 دانشجويي و ساير موارد ندارد.

تذكر مهم : داوطلب بايد در زمان مراجعه به دانشگاه براي ثبت نام اوليه، مدارك معتبر مبني بر اقامت در خارج از كشور و 
دانشگاه را ارائه نمايند. مجددا تاكيد مي  مستندات مربوط به معدل خود را  ارائه دهد و تعهدنامه محضري براي تحصيل در

شود امكان ثبت نام  داوطلباني كه مدارك اقامتي معتبر در خارج ازايران را نداشته باشند يا امكان حضور در كشور امارات را 
  نداشته باشند، ميسور نيست. 

مرحله از پذيرش يا تحصيل، از ادامه  تذكر مهم: در صورت تشخيص هر گونه اظهار نظر خالف واقع يا موارد اعالمي در هر
تحصيل داوطلب/دانشجو جلوگيري مي شود . مرجع رسيدگي به هر گونه مغايرت دانشگاه پيام نور است و  فرد حق هيچگونه 

  اعتراضي ندارد. 

  ب) شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع غير ايراني : 
  دانشگاه پيام نور خواهند بود.  . كليه اتباع غير ايراني، مشمول شرايط و ضوابط مربوط در1
. تحصيل در دوره دكتري به زبان فارسي بوده و بايد تسلط الزم را براي تحصيل در دانشگاه برابر آيين نامه ها به زبان فارسي 2

  داشته باشند. 

  

  مركز بين الملل (شعبه امارات )  –د) نام رشته هاي مورد پذيرش دوره دكتري تخصصي دانشگاه پيام نور 

 مديريت بازرگاني

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي توانند  گرايش رشته
 در اين رشته شركت كنند

 توضيحات

مديريت 
 بازرگاني

مديريت 
 بازاريابي

صرفا براي ايرانيان مقيم  تمامي رشته ها
خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  



 حقوق بين الملل عمومي

فارغ التحصيالن آن مي  رشته هاي مرتبط كه گرايش رشته
 توانند در اين رشته شركت كنند

 توضيحات

الملل  حقوق بين
 عمومي

حقوق (تمامي گرايش ها)، فقه و مباني حقوق  -
اسالمي، تمامي گرايش هاي علوم سياسي، 

داوطلباني كه داراي مدرك كارشناسي حقوق و 
گرايش هاي مرتبط مي باشند، در صورت 

د غيرمرتبط نيز داشتن مدرك كارشناسي ارش
 .ميتوانند در اين مجموعه امتحاني شركت كنند

صرفاً براي ايرانيان 
مقيم خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  

 زبان و ادبيات فارسي

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي  گرايش رشته
 توانند در اين رشته شركت كنند

 توضيحات

زبان و ادبيات 
 فارسي

فارسي (تمامي گرايش ها)، زبان و ادبيات  -
آموزش زبان فارسي، آموزش زبان فارسي به 
 غيرفارسي زبانان، فرهنگ و زبان هاي باستاني

صرفاً براي ايرانيان 
مقيم خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  

 برنامه ريزي آموزش از راه دور

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي  گرايش رشته
شركت كنند توانند در اين رشته  

 توضيحات

برنامه ريزي آموزش 
 از دور

صرفاً براي ايرانيان  ها تمامي رشته -
مقيم خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  

 رياضي كاربردي

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي  گرايش رشته
 توانند در اين كد رشته شركت كنند

 توضيحات

براي ايرانيان  صرفاً تمامي رشته ها - رياضي كاربردي
مقيم خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  

 روانشناسي سالمت

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي  گرايش رشته
 توانند در اين كد رشته شركت كنند

 توضيحات



علوم تربيتي (تمامي رشته ها و گرايش ها)،  - روانشناسي سالمت
روانشناسي (تمامي رشته ها و گرايش ها)، 

بهداشت و درمان (پزشكي عمومي، پرستاري)، 
توانبخشي (علوم پزشكي)، مشاوره (تمامي 

  گرايشها)، سنجش و اندازه گيري
  
 

صرفاً براي ايرانيان 
مقيم خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  

 آموزش زبان انگليسي

رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن مي  گرايش رشته
شركت كنندتوانند در اين كد رشته   

 توضيحات

آموزش زبان انگليسي، مترجمي زبان انگليسي،  -آموزش زبان انگليسي
 زبان و ادبيات انگليسي، زبان شناسي همگاني

صرفاً براي ايرانيان 
مقيم خارج از كشور و 

 غيرايرانيان

  

  ه) شهريه 

شهريه و ساير هزينه هاي ثبت نام و تحصيل دانشجويان پذيرفته شده مقطع دكتري تخصصي شعب برون مرزي دانشگاه ، به 
صورت ارزي و بر اساس مصوبات هيات امناي دانشگاه تعيين مي شود . پذيرفته شده در بدو ورود متعهد به ارائه تضمين هاي 

  مالي الزم، برابر نظر دانشگاه است. 

  رك الزم براي ثبت نامو) مدا

  تصوير مدرك كارشناسي -

  تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي -

  تصوير مدرك كارشناسي ارشد -

  ارشد تصوير ريز نمرات دوره كارشناسي -

  تصوير پشت و روي كارت ملي-

  تصوير صفحات شناسنامه-

  تصوير كارت اقامت-

  تصوير صفحات گذرنامه -

  ظيفه يا معافيت دائم براي داوطلبان ذكورتصوير كارت پايان خدمت نظام و-

  شماره تماس داوطلب -



، مدارك فوق را بصورت كامل به آدرس پست الكترونيك  30/10/1400 تاريخ تاداوطلبان جهت ثبت نام اوليه 
info@pnu.global   و  00971564346540ارسال و تاييد دريافت آن را از طريق يكي از شماره تلفن هاي 

  پيگيري نمايند.(واتساپ) 00971567086061 و 0097165355444

  ر) محل و زمان برگزاري مصاحبه و آزمون مربوط 

  . زمان برگزاري مصاحبه از طرف مركز امور بين الملل دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسيد . 1
   704واحد  –المالء  ساختمان –جنب انصارمال  –شارجه  –. مكان مصاحبه كشور امارات 2
  

  ز) اعالم نتايج نهايي و ثبت نام 

. اسامي پذيرفته شدگان نهايي بعد از بررسي سوابق آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي و نيز مصاحبه علمي و بررسي شرايط 1
  isc.pnu.ac.ir پذيرش پس از كسب نظر مراجع ذيربط از طريق پورتال مركز امور بين الملل دانشگاه پيام نور به آدرس 

  اعالم خواهد شد. 

بصورت مشروط انجام خواهد شد و ثبت نام قطعي  1400-1401. ثبت نام از پذيرفته شدگان در نيمسال دوم سال تحصيلي 2
  از پذيرفته شدگان پس از احراز صالحيت عمومي توسط مراجع ذيربط صورت مي گيرد . 

  

  ط) ساير موارد 

ن ارز ، خوابگاه و اسكان و پيگيري يا حل مشكل تردد دانشجويان مشغول به تحصيل در . دانشگاه هيچ تعهدي مبني بر تامي5
شعبه امارات براي ورود و خروج به كشور امارات را ندارد و اگر دانشجويي شرايط حضور در كشور امارات را از دست بدهد ، 

  قبولي وي در هر مرحله كان لم يكن خواهد بود . 

ت عدم پرداخت شهريه و عدم ثبت نام به موقع در هر نيمسال تحصيلي برابر برنامه اعالم شده . پذيرفته شدگان در صور6
  دانشگاه ، منصرف از تحصيل محسوب مي شود . 

.حضور دانشجو در كالس هاي درس و آزمون ها در كشور امارات الزامي است. ضمنا دانشگاه مي تواند از امكانات نوين مانند 7
  .... براي ارتقاي سطح آموزشي دانشجويان استفاده نمايد . ويدئو كنفرانس و ...

  . دانشگاه هيچ تعهدي براي اعطاي وام ، تخفيف شهريه و خوابگاه به دانشجويان ندارد . 8

و  0097165355444 داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات وپاسخگويي به سئواالت احتمالي با شماره تلفن
در تهران و در ساعات اداري  02123322654در امارات و شماره  www.pnu.globalو وب سايت  00971567086061

  تماس حاصل فرمايند. 

  

 

#signature#


