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یتعالباسمه  

 امارات–دانشگاه پیام نور المللنیبشعبه مرکز امور بین الملل و  (ph.D)پذیرش دانشجوي دوره دکتري تخصصی 
 1401 -1402سال تحصیلی 
 

 –دانشگاه پیام نور براي دستیابی به اهداف آموزش عالی، گسترش مرزهاي دانش ، توسعه تحصیالت تکمیلی و ارتقاي سطح علمی     
، 8/5/87مورخ  8219/24،  27/6/85مورخ  9570/22فرهنگی داوطلبان خارج از مرزهاي جمهوري اسالمی ایران ، برابر مجوزهاي شماره 

وزارت علوم ،  29/1/1400مورخ  13364/2و 29/01/1400مورخ   13364/2و 12/2/91مورخ  27416/22/2، 1/9/90مورخ  169008/22
از بین ایرانیان  و غیر ایرانیان  ،مصوبه شوراي برنامه ریزي و راهبردي دانشگاه 7/9/1401د مورخ  /46125شماره و مجوز تحقیقات و فناوري 

مسلط به زبان فارسی از طریق سوابق تحصیلی و بررسی سوابق علمی، پژوهشی، فرهنگی و مصاحبه علمی در قالب رشته هاي مصوب شوراي 
 -مرکز امور بین الملل و شعبه بین الملل دانشگاه پیام نورت و فناوري جمهوري اسالمی ایران در گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقا

 دانشجو می پذیرد.  1401-1402براي نیمسال دوم سال تحصیلی  ،امارات

 : الف) شرایط عمومی پذیرش

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .1
احراز ملتزم نبودن نسبت به احکام عملی اسالم (انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات). اقلیت هاي دینی (ادیان  عدم .2

 رسمی) مندرج در قانون اساسی از این شرط مستثنی هستند، به شرط آنکه متجاهر به نقض احکام اسالمی نباشند.
 .عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوري اسالمی ایران .3
 عدم احراز فساد اخالقی .4
 عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال .5
 براي داوطلبان ذکور  یا ارائه معافیت تحصیلی دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه، معافیت دائم .6
اقامت در خارج از ایران یا امکان حضور فیزیکی در کالس ها و دارا بودن گذرنامه معتبر و ارائه مدارك مستدل و معتبر مبنی بر  .7

   محل تحصیلآزمون ها در کشور 
در صورت پذیرش قطعی کلیه امور تحصیلی دانشجو در کشور  محل تحصیل،کشور به نداشتن منع قانونی براي حضور و تردد  .8

  .انجام خواهد شد محل تحصیل
تحصیل داوطلب منوط به تائید صالحیت عمومی وي از سوي هیات مرکزي گزینش در صورت قبولی اولیه، شروع و ادامه به  .9

 دانشجو است

 ب) شرایط اختصاصی: 
داشتن کارشناسی ارشد یا دکتري عمومی (حرفه اي) در زمان ثبت نام، مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و یا  .1

(یا معادل آن در نظام هاي  20از  16ان با حداقل میانگین نمره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوري اسالمی ایر وزارت
دیگر). الزم به ذکر است که ارزشیابی و انطباق و معادل سازي مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، با مراجع 

 .ذیصالح در وزارتین خواهد بود
مور مربوط به بررسی تقاضاي تحصیل داوطلب اختیار دانشگاه در پذیرش سوابق تحصیلی و علمی و پژوهشی متقاضی و کلیه ا .2

و صرفا ثبت نام در این دوره هیچ حقی را براي داوطلب ایجاد نمی کند. دانشگاه از بین داوطلبان و براساس ظرفیت  کامل دارد
 هاي تعیین شده، پذیرفته شدگان واجد شرایط را انتخاب و اعالم نتیجه خواهد کرد.

 کتري تخصصی به صورت تمام وقت است. ادامه تحصیل در مقطع د .3
می  30/11/1401دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ .4

 .توانند ثبت نام نمایند
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ی مندرج در رشته انتخابی داوطلبان در دوره دکتري باید متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتري عموم .5
 1401باشد. این امر براساس رشته هاي متناسب مقطع قبلی مندرج در دفترچه دکتري تخصصی سال  »د« جدول هاي بند 

 سازمان سنجش آموزش کشور تعیین می شود. 
آیین نامه شرکت دارندگان مدارك معادل و غیررسمی در آزمون  "دارندگان مدارك تحصیلی معادل می بایست حائز شرایط  .6

شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري که طی بخشنامه  845مصوبه جلسه "هاي ورودي مقاطع باالتر 
توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابالغ  28/5/92مورخ  77633/2شماره 

 3/9/1377مورخ  432معادل که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره گردیده، باشند. ضمنا آن دسته از دارندگان مدارك 
شوراي عالی انقالب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاري دوره هاي معادل) در دوره هاي معادل پذیرفته شده اند، در شمول 

دش مورخ /5714/99و نامه شماره  26/8/1394مورخ  771این مصوبه قرار می گیرند. همچنین براساس مصوبه جلسه 
به دوره هاي مذکور  1381تا  1377شوراي عالی انقالب فرهنگی، همه دارندگان مدرك معادل که طی سال هاي  30/4/99

براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باالتر  28/5/1392مورخ  77633/2راه یافته اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره 
 برخوردار می شوند.

 77633/2می باشند، ضمن رعایت بخشنامه » معادل«فرادي که داراي مدارك استخدامی، داخلی و یا با عنوان ادامه تحصیل ا .7
، منوط به تایید دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می باشد و صرفا تاییدیه تحصیلی 28/5/92مورخ 

 وز ثبت نام در دانشگاه نمی باشد.و یا قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل، مج
شوراي عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارك تحصیلی صادر شده توسط  28/7/1383مورخ  548براساس مصوبه جلسه  .8

مدیریت یکی از حوزه هاي علمیه قم و خراسان، فضال و طالب حوزه هاي علمیه که براساس مدرك صادرشده توسط مدیریت 
فارغ التحصیل می شوند،  30/11/1401را گذارنده اند و یا تا تاریخ  3قم و خراسان دوره سطح یکی از حوزه هاي علمیه 

منحصرا می توانند در یکی از مجموعه هاي امتحانی مرتبط در گروه علوم انسانی ثبت نام و در صورت پذیرفته شدن، مشروط 
د. بدیهی است این دسته از متقاضیان باید تصویر به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشی، ادامه تحصیل دهن

 مدرك فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزه هاي علمیه صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.
 تحصیل همزمان در دو یا چند دوره دکتري تخصصی، ممنوع است.  .9

 علوم تحقیقات و فناوري است.برگزاري دوره تابع مقررات آموزشی، پژوهشی و دانشجویی وزارت  .10
شیوه تحصیل در دوره بصورت آموزشی و پژوهشی است. در این دوره محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسی، کارهاي  .11

 پژوهشی و رساله است.
 .استانتخابی در هنگام ثبت نام محل تحصیل، دانشگاه پیام نور در کشور  .12
 .است و حضور در کالس ها و آزمون ها، اجباري استتحصیل در دوره دکتري، به صورت تمام وقت  .13
 .برنامه کالسی، مطابق تقویم آموزشی مصوب دانشگاه پیام نور است .14
انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان به سایر مراکز و واحدهاي دانشگاه پیام نور در داخل کشور یا سایر دانشگاه ها در دوره  .15

ال به دانشگاه هاي داخل کشور مشمول کارمندان و کارکنان ادارات و موسسات ممنوعیت انتق .دکتري تخصصی ممنوع است
 دولتی جمهوري اسالمی ایران که به صورت مامور در خارج از ایران مشغول خدمت می باشند نیز خواهد بود .

ري و تعداد محتواي آموزشی رشته ها و تعداد واحدهاي هر رشته مطابق با سرفصل مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناو .16
  واحدهاي همان رشته در دانشگاه پیام نور است

 .مدرك فارغ التحصیلی دانش آموختگان این شیوه، مدرك رسمی دانشگاه پیام نور است .17
چنانچه در هر مرحله از تحصیل، به تشخیص دانشگاه داوطلب واجد شرایط و ضوابط به پذیرش شناخته نشود، قبولی داوطلب  .18

 .کان لم یکن می شود
هاي مورد پذیرش، منوط به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان در آن ها و ادامه تحصیل در هر یک از رشتهرگزاري کالسب .19

 رشته برابر مصوبات دانشگاه است. 
 .هر یک از داوطلبان، صرفاً مجاز به انتخاب و ثبت نام در یک رشته می باشند .20
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تحصیلی (ثابت و متغیر)، آزمون زبان انگلیسی، آزمون جامع و غیره  کلیه هزینه هاي مشتمل بر ثبت نام، مصاحبه و شهریه .۲۱
دانشجویان (بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا، بیمه و....)، هر ساله بر اساس تصمیمات هیات امناي دانشگاه مشخص و اعالم 

 .و طبق تقویم آموزشی هنگام ثبت نام توسط دانشجویان پرداخت می گردد
ي تقویت پایه علمی و کسب آمادگی براي شرکت در کالس هاي اصلی، دانشجو ملزم به گذراندن دروس در صورت ضرورت، برا .22

پایه و پیش نیاز با هزینه شخصی است. ضرورت یاد شده به تشخیص گروه آموزشی مربوطه است. دروس پیش نیاز و جبرانی 
 .هیات امناي دانشگاه محاسبه می شود از دروس مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود. شهریه هر درس بر اساس مصوبه

هاي اقامتی بر عهده دانشجویان است و دانشگاه تعهدي براي تامین خوابگاه و تسهیالت وام دانشجویی و سایر موارد کلیه هزینه .23
 ندارد.

همراه با   داوطلب باید در زمان مراجعه به دانشگاه براي ثبت نام اولیه، مدارك الزم و مستندات مربوط به معدل خود را .24
 تعهدنامه کتبی تایید شده توسط مجري دانشگاه را ارائه نماید. 

در صورت تشخیص هر گونه اظهار نظر خالف واقع یا موارد اعالمی در هر مرحله از پذیرش یا تحصیل، از ادامه تحصیل  تذکر مهم:
داوطلب/دانشجو جلوگیري می شود . مرجع رسیدگی به هر گونه مغایرت دانشگاه پیام نور است و  فرد حق هیچگونه اعتراضی 

 ندارد. 
 

 )ظرفیت پذیرشج
  " ه "در جداول  بند  مندرج تحصیلی گرایش بین الملل و شعبه امارات براي هر رشته ظرفیت پذیرش در مراکز

 نفر خواهد بود. 7حداکثر 
 
 ) شرایط و ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایرانی : د
 . کلیه اتباع غیر ایرانی، مشمول شرایط و ضوابط مربوط در دانشگاه پیام نور خواهند بود. ۱
. تحصیل در دوره دکتري به زبان فارسی بوده و باید تسلط الزم را براي تحصیل در دانشگاه برابر آیین نامه ها به زبان فارسی داشته 2

 باشند. 

 امارات  –دانشگاه پیام نور مرکز امور بین الملل و شعبھ بین الملل ) نام رشتھ ھای مورد پذیرش دوره دکتری تخصصی ه

 بازاریابیمدیریت گرایش  مدیریت بازرگانی

 رشته
 ) 121828(کد 

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

 محل تحصیل

 امارات تمامی رشته ها بازاریابیمدیریت  مدیریت بازرگانی
 

 

 مدیریت بازرگانی ( مدیریت سیاست گذاري بازرگانی ) 

 رشته
 ) 121829(کد 

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

 محل تحصیل

مدیریت سیاست  مدیریت بازرگانی
 گذاري بازرگانی

مرکز امور بین  تمامی رشته ها                       
 الملل

 

 مدیریت بازرگانی ( رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ) 

 رشته
 ) 121831(کد 

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

 محل تحصیل
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رفتار سازمانی و  مدیریت بازرگانی
مدیریت منابع 

 انسانی

 تمامی رشته ها 
 

مرکز امور بین 
 الملل

 

 مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)

 رشته
 ) 121848(کد 

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

 محل تحصیل

مدیریت منابع  مدیریت دولتی 
 انسانی

مرکز امور بین  رشته ها تمامی
 الملل

 

 مدیریت دولتی ( رفتار سازمانی)

 رشته
 ) 121856(کد 

رشته هاي مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند  گرایش
 کد رشته شرکت کننددر این 

 محل تحصیل

مرکز امور بین  رشته ها تمامی رفتار سازمانی مدیریت دولتی 
 الملل

 

 مدیریت ورزشی 

 رشته
 ) 121542(کد 

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

 محل تحصیل

 )گرایشها تمامی( ورزشی علوم و بدنی تربیت -- مدیریت ورزشی
 

مرکز امور بین 
 الملل

 

 علم اطالعات و دانش شناسی (مدیریت اطالعات و دانش)

 رشته
 ) 122413(کد 

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

 محل تحصیل

 
علم اطالعات و 
 دانش شناسی

 
مدیریت اطالعات 

 و دانش

 و ها رشته  تمامی شامل ( شناسی   دانشو اطالعات علم
 کتابخانه هاي دانشــگاهی، مدیریت جمله از گرایشــها
 هاي کتابخانه مدیریت عمومی، هاي کتابخانه مطالعات

تال،  عات   اطالعات،  مدیریت   دیجی ــیو، مطال   علم آرشـ
 ،)خطی هاي نســخه ســازماندهی و مدیریت ســنجی،
ــانی، اطالع و کتابداري ــانی اطالع و کتابداري رس  رس
 زبانشــناســی ،)افزار نرم(کامپیوتر مهندســی پزشــکی،

 ارتباطات، علوم ،)گرایشــها تمامی( مدیریت اي، رایانه
 اجتماعی علوم

 
مرکز امور بین 

 الملل
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 حقوق بین الملل عمومی

 رشته
 )  122314 (کد

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

 تحصیلمحل 

 
الملل حقوق بین

 عمومی

 
 
- 

حقوق (تمامی گرایش ها)، فقه و مبانی حقوق اسالمی، 
تمامی گرایش هاي علوم سیاسی، داوطلبانی که داراي 
مدرك کارشناسی حقوق و گرایش هاي مرتبط می 
باشند، در صورت داشتن مدرك کارشناسی ارشد 
غیرمرتبط نیز میتوانند در این مجموعه امتحانی 

 .کنند شرکت

 
 

 امارات

 

 حقوق خصوصی 

 رشته
 ) 122335(کد 

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

 محل تحصیل

 
 حقوق خصوصی

 
- 

شها  تمامی( حقوق سالمی،  حقوق مبانی و فقه ،)گرای  ا
صی،    حقوق و فقه جزا، حقوق و فقه صو حقوق  و فقه خ

 حقوق کارشناسی   مدرك داراي که داوطلبانی خانواده،
 داشتن مدرك  صورت  در میباشند،  مرتبط گرایشهاي  و

 این در میتوانند نیز غیرمرتبط ارشــد کارشــناســی 
 .کنند شرکت امتحانی مجموعه

 
مرکز امور بین 

 الملل

 

 زبان و ادبیات فارسی
 رشته

 )  121350 (کد
می توانند  رشته هاي مرتبط که فارغ التحصیالن آن گرایش

 در این رشته شرکت کنند
 محل تحصیل

زبان و ادبیات 
 فارسی

 
- 

زبان و ادبیات فارسی (تمامی گرایش ها)، آموزش زبان 
فارسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، 

 فرهنگ و زبان هاي باستانی

 امارات
 و

مرکز امور بین 
 الملل

 

 برنامه ریزي آموزش از راه دور

 رشته
 ) 121165(کد 

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

 محل تحصیل

برنامه ریزي 
 آموزش از دور

 
- 

 
 هاتمامی رشته

 
 امارات
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 ریاضی کاربردي

 رشته
 ) 111118(کد 

رشته هاي مرتبط که فارغ التحصیالن آن می توانند  گرایش
 کننددر این کد رشته شرکت 

 محل تحصیل

  ریاضی کاربردي
- 

 
 تمامی رشته ها

 امارات
 و

مرکز امور بین 
 الملل

 

 روانشناسی سالمت

 رشته
 )  121727 (کد

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

 محل تحصیل

 
 

روانشناسی 
 سالمت

 
 
- 

گرایش ها)، روان علوم تربیتی (تمامی رشته ها و 
شناسی (تمامی رشته ها و گرایش ها)، بهداشت و 

درمان (پزشکی عمومی، پرستاري)، توان بخشی (علوم 
پزشکی)، مشاوره و راهنمایی، مشاوره (تمامی 

گرایشها)، سنجش و اندازه گیري،توسعه و تبلیغ 
 فرهنگ دینی گرایش مشاوره

 
 

 امارات
 
 
 

 

 روانشناسی 

 رشته
 )  121722(کد 

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

 محل تحصیل

 
 روانشناسی 

 

 
- 

 ،)گرایشها و رشته ها تمامی( تربیتی علوم
 و بهداشت)گرایشها و رشته ها تمامی(روانشناسی

 علوم( توانبخشی،  )پرستاري عمومی، پزشکی( درمان
 تمامی( مشاوره راهنمایی، و مشاوره ،)پزشکی
 تبلیغ و توسعه اندازه گیري، و سنجش ،)گرایشها
 گرایش مشاوره دینی فرهنگ

 
مرکز امور بین 

 الملل

 

 آموزش زبان انگلیسی

 رشته
 )  122513 (کد

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

 محل تحصیل

ــان  ــوزش زب آم
 انگلیسی

سی، زبان و     - سی، مترجمی زبان انگلی آموزش زبان انگلی
 ادبیات انگلیسی، زبان شناسی همگانی

 امارات 
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 زبان شناسی 

 رشته
 )  121213(کد 

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

 محل تحصیل

 زبان شناسی
 

شناسی رایانشی، آموزش زبان زبان شناسی، زبان  -
انگلیسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، 
زبان و ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، آموزش 

زبان آلمانی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان روسی، 
زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، 
فرهنگ و زبان هاي باستانی، گفتار درمانی، واژه 

 گزینی و اصطالح شناسی

مرکز امور بین 
 الملل

 

 تاریخ (تاریخ اسالم )

 رشته
 ) 122909(کد 

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

 محل تحصیل

 
تاریخ (تاریخ 

 اسالم )

 
- 

 تمدن و فرهنگ تاریخ،  )گرایشها تمامی( تاریخ
، )گرایشها تمام(ایرانشناسی تشیع، تاریخ اسالمی،

 تاریخ اسالمی، تمدن تاریخ اسالمی، تمدن و ملل تاریخ
 و علم تاریخ)ع( بیت اهل تاریخ اسالم، جهان معاصر
 اسالمی، معارف و الهیات ،)گرایشها تمامی( علم فلسفه
 علمیه حوزه سه سطح

 
مرکز امور بین 

 الملل
 

 

 تاریخ (تاریخ ایران بعداز اسالم )

 رشته
 )  122916(کد 

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

 محل تحصیل

تاریخ ایران بعد از  تاریخ 
 اسالم

 اسالمی، تمدن و فرهنگ تاریخ گرایشها ، تمامی تاریخ
 اسالمی، تمدن و ملل تاریخ شناسی، ایران تشیع، تاریخ
 الهیات ،)گرایشها تمامی( علم فلسفه و علم تاریخ

 علمیه حوزه سه سطح اسالمی، ومعارف

مرکز امور بین 
 الملل

 

 جغرافیا و برنامه ریزي شهري 

 رشته
 )  121648(کد 

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

 محل تحصیل

جغرافیا و برنامه 
 ریزي شهري

ها)، شهرسازي و  جغرافیایی (تمامی رشتهلوم ع -
 اي ریزي توسعه منطقه طراحی شهري، برنامه

مرکز امور بین 
 الملل
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 آموزش محیط زیست 

 رشته
 ) 124010(کد 

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

 محل تحصیل

آموزش محیط 
 زیست 

مرکز امور بین  هارشته  تمامی --
 الملل

 

 جامعه شناسی ( جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران)

 رشته
 ) 122715(کد 

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

 محل تحصیل

 
 

 جامعه شناسی 

 
 

جامعه شناسی 
مسائل اجتماعی 

 ایران
 

 ارتباطات و تبلیغ ،)گرایشها تمامی( اجتماعی علوم
 زنان، مطالعات اجتماعی، علوم فلسفه اجتماعی،
 اجتماعی، علوم پژوهش رسانه، و فرهنگی مطالعات

 مدیریت اي، منطقه گذاري وسیاست برنامه ریزي
 ارتباطات، حقوق شهري، ریزي برنامه اجتماعی، خدمات

 ایران اجتماعی، مددکاري اجتماعی، ارتباطات علوم
 جامعه شناسی،،)گرایشها تمام(شناسی، شیعه شناسی

 دانش ،)فرهنگی ریزي برنامه و مدیریت( فرهنگی امور
 الملل بین روابط و سیاسی علوم مسلمین، اجتماعی

 معارف ورزشی، شناسی جامعه ،)گرایشها تمامی(
 انقالب شناسی جامعه ارتباطات، و فرهنگ و اسالمی
معارف اسالمی و «ارشد پیوسته  مدیریت، اسالمی،
 گرایشهاي دینی فرهنگ تبلیغ و توسعه، »مدیریت

 »  تبلیغ دین«و » مدیریت فرهنگی«

 
 

مرکز امور بین 
 الملل

 

 علوم اقتصادي (اقتصاد پولی) 

 رشته
 ) 122118(کد 

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

 تحصیلمحل 

 
 علوم اقتصادي 

 
 اقتصاد پولی

 اقتصادي سیستمهاي گرایش( صنایع مهندسی
 )،تمامی گرایشها( اقتصاد و اقتصادي علوم ،)اجتماعی
 نفت حقوق گاز، و نفت المللی بین قراردادهاي مدیریت

 واقتصادي اجتماعی آمار گاز، و

 
مرکز امور بین 

 الملل
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 ) اسالمیعلوم اقتصادي (اقتصاد 

 رشته
 ) 122116(کد 

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

 محل تحصیل

 

 علوم اقتصادي 

 

 اسالمیاقتصاد 

 اقتصادي سیستمهاي گرایش( صنایع مهندسی
 )،تمامی گرایشها( اقتصاد و اقتصادي علوم ،)اجتماعی
 نفت حقوق گاز، و نفت المللی بین قراردادهاي مدیریت

 .واقتصادي اجتماعی آمار گاز، و

 

مرکز امور بین 
 الملل

 

 بیوشیمی 

 رشته
 ) 111209(کد 

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

 محل تحصیل

مرکز امور بین  رشته ها تمامی - بیوشیمی
 الملل

 
 علوم و قرآن حدیث

 رشته
 ) 122009(کد 

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

 محل تحصیل

علوم و قرآن 
 حدیث

 علوم ،)گرایشها و ها رشته تمامی( حدیث و قرآن علوم -
 اخالق گرایشهاي( اخالق حدیث، علوم قرآنی،

 سه سطح ،)اخالق فلسفه اسالمی، اخالق کاربردي،
 »علوم قرآنی و حدیٍث در سالمت«یه، علم حوزه

مرکز امور بین 
 الملل

 
 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 رشته
 ) 122081(کد 

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

 محل تحصیل

فقه و مبانی 
 حقوق اسالمی

قه   بانی  و ف ــالمی، حقوق م قه  اسـ قارن  ف  حقوق و م
  اسالمی،  عمومی حقوق و مقارن فقه اسالمی،  خصوصی  

ــالمی، جزاي حقوق و مقارن  فقه   جزا، حقوق و فقه اسـ
صی،    حقوق و فقه صو صی،    حقوق جزا، حقوق خ صو  خ

لل،حقوق  بین حقوق ــر، حقوق عمومی، الم  حقوق بشـ
ست،  محیط حقوق فکري، مالکیت صادي،  حقوق زی  اقت
 حقوق ارتبــاطــات، الملــل،حقوق بین تجــارت حقوق
صادي  تجاري سناد  سردفتري  المللی، بین اقت سمی،  ا  ر
سناد  ثبت حقوق سناد  حقوق امالك، و ا  قراردادهاي و ا

جاري،  مل  حقوق ت قل  و ح جاري،  ن  کیفري حقوق ت
صالح  مدیریت نوجوانان، و اطفال ضایی،  کیفرهاي و ا   ق

مرکز امور بین 
 الملل
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سی،  و نظارت مدیریت ستري،  مدیریت بازر  حقوق دادگ
ــی ــرکت حقوق خانواده، حقوق اداري، دادرس  هاي- ش

جاري،  قه  ت فت  حقوق اقتصـــادي، حقوق و ف   گاز،  و ن
ــادي، –مالی  حقوق جارت  حقوق اقتصـ  الکترونیکی، ت

 فقه حقوق، مالی، حقوق امالك، و اســناد ثبت مدیریت
ــی،  فقه فقهی، مذاهب خانواده، حقوق و ــیاس   معارف س

ــالمی، ــالمی معـارف  اسـ  حقوق گرایش حقوق و اسـ
 حقوق ،)ســـه ســـطح( حوزوي اصـــول و فقه خانواده،
 .انرژي حقوق پزشکی،

 
 فلسفه و کالم اسالمی

 رشته
 ) 122082(کد 

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

 محل تحصیل

 کالم و فلسفه
 یاسالم

 کالم و اخالق فلسفه  ،)رشته ها  تمامی( فلسفه  و کالم 
مت ( ــالمی، )حک یث    علوم اسـ  و گرایش کالم( حد

 و رشـــته تمامی( اســـالمی معارف و الهیات ،)عقاید
 علمیه حوزه سه سطح ،)گرایشها

مرکز امور بین 
 الملل

 
  ) شهریهو

مرکز امور بین الملل و شعبه بین  در 1401-1402شهریه دانشجویان مقطع دکتري  تخصصی پذیرفته شده نیمسال دوم سال تحصیلی 
   امارات -دانشگاه پیام نور الملل 

 
 )3(جدول شماره 

 شهریه ثابت هر نیمسال

 (یورو)

 هر واحد دروس نظري

 (یورو)

هر واحد دروس عملی و 

 رساله (یورو)هر واحد 

1000 210 310 

 
 ) هزینه مصاحبه و ثبت نام ز
 یورو هزینه ثبت نام پس از قبولی )خواهد بود .  50یورو ( 50یورو و هزینه ثبت نام  70هزینه مصاحبه  

 وجوه پرداختی براي مصاحبه و ثبت نام به هیچ وجه قابل استرداد نیست. توجه :
 رت دستی جداً خودداري گردد.نام داوطلب حتماً در کلیه فیش هاي واریزي قید گردد و از پرداخت هزینه ثبت نام و مصاحبه به صو

شهریه و سایر هزینه هاي ثبت نام و تحصیل دانشجویان پذیرفته شده مقطع دکتري تخصصی شعب برون مرزي دانشگاه ، به صورت ارزي و 
بر نظر دانشگاه بر اساس مصوبات هیات امناي دانشگاه تعیین می شود . پذیرفته شده در بدو ورود متعهد به ارائه تضمین هاي مالی الزم، برا

 است.
 

یورو هزینه مصاحبه به شماره حساب  70متقاضیان بایستی  ضمن مراجعه به سایت و دریافت کد رهگیري نسبت به پرداخت مبلغ  -1
 نزد بانک صادرات شعبه شهید محالتی  به نام دانشگاه پیام نور اقدام نمایند . 0102652342949 ارزي
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متقاضیان ثبت نام در داخل کشور ایران می توانند از شماره حساب ریالی بانک صادرات شعبه شهید محالتی تهران به شماره  -2
 ریال  استفاده نمایند .  970/772/19به نام دانشگاه پیام نور جهت پرداخت هزینه مصاحبه به مبلغ  0107060706006

 

 ح) مدارك الزم براي ثبت نام
 ت نام(پس از دریافت مدارك، به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد)تکمیل فرم ثب-
 تکمیل فرم تعهدنامه(پس از دریافت مدارك، به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد) -
 تکمیل فرم صالحیت عمومی(پس از دریافت مدارك، به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد)-
 تصویر مدرك کارشناسی -
 ناسیتصویر ریز نمرات دوره کارش -
 تصویر مدرك کارشناسی ارشد -
 کارشناسی ارشدتصویر ریز نمرات دوره  -
 تصویر پشت و روي کارت ملی-
 تصویر صفحات شناسنامه-
 تصویر کارت اقامت-
 (داراي شش ماه اعتبار) تصویر صفحات گذرنامه -
 براي داوطلبان ذکور یا ارائه معافیت تحصیلی تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم-
 ضمنا به مدارك ناقص و یا ناخوانا ترتیب اثر داده نمی شود.-
 

 امارات –مخصوص داوطلبان شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور 
ثبت نام از داوطلبان به صورت اینترنتی خواهد بود. بنابراین الزم است متقاضیان محترم با  :ثبت نام و ارسال مداركنحوه  -

مطالعه دقیق دفترچه راهنما و ضمن  15/1/1402 لغایت 24/12/1401 تاریخاز   reg.pnu.ac.irمراجعه به نشانی اینترنتی 
اسکن و ارسال عکس داوطلب، بایستی با فرمت مایند. اطالعیه هاي مربوطه نسبت به ثبت نام اولیه و اخذ کد رهگیري اقدام ن

jpg کیلو بایت باشد.100باشد. حجم عکس و مدارك ارسالی داوطلب نباید بیشتر از 
ارسال   info@pnu.globalداوطلبان عالوه بر ثبت نام در سیستم، مدارك فوق را بصورت کامل به آدرس پست الکترونیک  -

واتساپ) و  -(تلفن   00971506206738و  0097144578847و تایید دریافت آن را از طریق یکی از شماره تلفن هاي 
 واتساپ) پیگیري نمایند. –(تلفن  00989359005100

 www.pnu.globalداوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات و پاسخگویی به سئواالت احتمالی به وب سایت  نحوه تماس: -
واتساپ) در امارات  –(تلفن  00971589099791و   0097144578847در امارات و یا در ساعات اداري با شماره تلفن هاي 

  واتساپ)  در تهران تماس حاصل فرمایند. -(تلفن 09123374825و  09359005100و یا شماره تلفن هاي 
و مکان مصاحبه   102واحد – 2ساختمان صهیل -1النهده –مکان مصاحبه در کشور امارات: دبی  محل برگزاري مصاحبه: -

 در کشور ایران در صورت لزوم، اطالع رسانی خواهد شد.
  زمان برگزاري مصاحبه از طرف مرکز امور بین الملل دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید. زمان برگزاري مصاحبه: -

 
 

 داوطلبان مرکز امور بین المللمخصوص 
ثبت نام از داوطلبان به صورت اینترنتی خواهد بود. بنابراین الزم است متقاضیان محترم با  نحوه ثبت نام و ارسال مدارك: -

مطالعه دقیق دفترچه راهنما و  ضمن 15/1/1402 لغایت 24/12/1401 از تاریخ reg.pnu.ac.irمراجعه به نشانی اینترنتی 
اسکن و ارسال عکس داوطلب، بایستی با فرمت اطالعیه هاي مربوطه نسبت به ثبت نام اولیه و اخذ کد رهگیري اقدام نمایند. 

jpg کیلو بایت باشد.100باشد. حجم عکس و مدارك ارسالی داوطلب نباید بیشتر از 

http://www.pnu.global/
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 متعاقبا اعالم خواهد شد.ضمنا آدرس و نحوه ارسال مدارك به صورت فیزیکی  -
می توانند با کارشناس مرکز بین الملل،  داوطلبان جهت کسب اطالعات و پاسخگویی به سئواالت احتمالینحوه تماس:  -

 تماس حاصل فرمایند.  82245541شماره تلفن جناب آقاي رضازاده با 
 دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید.برگزاري مصاحبه از طرف مرکز امور بین الملل مکان  محل برگزاري مصاحبه: -
 زمان برگزاري مصاحبه از طرف مرکز امور بین الملل دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید. زمان برگزاري مصاحبه: -

 

 ) اعالم نتایج نهایی و ثبت نام ط

. اسامی پذیرفته شدگان نهایی بعد از بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی و نیز مصاحبه علمی و بررسی شرایط پذیرش پس از 1
 کسب نظر مراجع ذیربط از طریق  مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور اعالم خواهد شد. 

بصورت مشروط انجام خواهد شد و ثبت نام قطعی از پذیرفته  1401-1402. ثبت نام از پذیرفته شدگان در نیمسال دوم سال تحصیلی 2
 شدگان پس از احراز صالحیت عمومی توسط مراجع ذیربط صورت می گیرد . 

.در صورتی که محرز شود مدرك دوره کارشناسی ارشد دانشجو فاقد ارزش ادامه تحصیل در مقطع دکتري می باشد، از ادامه تحصیل وي 3
 آمد. تحصیل، جلوگیري به عمل خواهددر هر مرحله از 

 ) سایر موارد ي

مرکز امور . دانشگاه هیچ تعهدي مبنی بر تامین ارز، خوابگاه و اسکان و پیگیري یا حل مشکل تردد دانشجویان مشغول به تحصیل در 1
 ندارد. را محل تحصیلبراي ورود و خروج به کشور امارات  -بین الملل و شعبه بین الملل دانشگاه پیام نور

. پذیرفته شدگان در صورت عدم پرداخت شهریه و عدم ثبت نام به موقع در هر نیمسال تحصیلی برابر برنامه اعالم شده دانشگاه، منصرف 2
 د . ناز تحصیل محسوب می شو

امکانات نوین .شرکت دانشجو در کالس هاي درس و آزمون ها، مطابق برنامه تنظیمی دانشگاه الزامی است. ضمنا دانشگاه می تواند از 3
 . مانند ویدئو کنفرانس، آموزش برخط، ترکیبی و... براي ارتقاي سطح آموزشی دانشجویان استفاده نماید

  شهریه و خوابگاه به دانشجویان ندارد. . دانشگاه هیچ تعهدي براي اعطاي وام، تخفیف۴

 

                                                                                              
 المللمرکز امور بین                                                                                                           

 

 


