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اچ دی تست سایت پیاخبار و اطالعات آزمون دکتری در وبآخرین   

 98نام آزمون دکتری همه چیز درباره ثبت

 

که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری  داوطلبانی. سال جاری آغاز خواهد شد آذرماهدر  98آزمون دکتری  نامثبت

کنکور  نامبتثایم تاریخ دقیق در این مطلب سعی کرده. اقدام نمایند نامثبتنسبت به  تخصصی دارند، الزم است در موعد مقرر

نکاتی که الزم است داوطلبان مدنظر داشته باشند را  و نیز جزئیات برگزاری آن را شرح دهیم و نامثبت، مراحل 98دکتری 

 .گوشزد کنیم

  

  

 98آزمون دکتری  نامثبتزمان 

در  98آزمون دکتری  نامثبتزمان  نیز همچون سال گذشته، امسال

سال  آذرماه 6از  98دکتری  نامثبت. نیمه اول آذرماه خواهد بود

آغاز خواهد  سایت سازمان سنجش آموزش کشور جاری از طریق

 نامثبتزمان  البته هر ساله. آذرماه ادامه خواهد داشت 12شد و تا 

الزم . شودآزمون دکتری پس از اتمام مهلت مقرر، تمدید نیز می

 . داقدام نماین نامثبتداوطلبان عزیز در موعد مقرر نسبت به  است

آزمون  نامثبتاز شروع  یالحظهبرای اطالع  توانندیمداوطلبان 

کانال تلگرامی آزمون دکتری پی به عضویت در  98دکتری 

 درآیند. اچ دی تست

  

 های سراسری و آزاد تجمیع شد.آزمون دکترا تخصصی دانشگاه 1396از سال 

 98دکتری آزاد  نامثبتزمان  

 . شودمییکپارچه برگزار  صورتبهادغام شده است و  1396آزمون دکترا سراسری و آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسالمی از سال 

 .در سایت سازمان سنجش خواهد بود 98دکترا سراسری  نامثبتبا  زمانهمنیز  98آزمون دکتری آزاد  نامثبتبنابراین، زمان 

https://phdtest.ir/1397/07/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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-98-99-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
http://sanjesh.org/
http://sanjesh.org/
https://telegram.me/joinchat/BBL_7jv5yCTw1CwARMbkGA
https://telegram.me/joinchat/BBL_7jv5yCTw1CwARMbkGA
https://telegram.me/joinchat/BBL_7jv5yCTw1CwARMbkGA
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آزمون دکتری سراسری از سوی سازمان  مشترک با صورتبهآزاد و برگزاری آزمون کتبی  دکتری دانشگاه نامثبتمرحله  جزبه

 صورتهب دکتری، دعوت به مصاحبه دکتری و نیز اعالم نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد سنجش، سایر مراحل شامل انتخاب رشته

 .شودمیطی  رکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمیم مستقل از طریق

 98در آزمون دکتری  نامثبتشرایط  نکات و

 :در آزمون دکتری اقدام نمایند نامثبتالزم است با مدنظر داشتن نکات و شرایط زیر نسبت به  98داوطلبان کنکور دکترا 

 

، عدم پذیرش در 98دکتری  نامثبتشرایط  ازجمله -1

 . است 97دوره روزانه در آزمون دکتری 

 97شدگان نهایی دوره روزانه مقطع دکتری در سال در حقیقت پذیرفته

ل از شرکت در آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد محروم یک سا

 .هستند

ه شدگان دوره بورس اعزام ببنا بر اعالم سازمان سنجش، پذیرفته البته

 نامثبتتا زمان  هاآنروند پذیرش  کهدرصورتی 1397 خارج در سال

های روزانه دانشجویان تکمیل نشده و در دوره آزمون در سازمان امور

پذیرفته نشده باشند، اجازه  97سال  و مؤسسات آموزش عالی هادانشگاه

 .را دارند 1398شرکت در آزمون دکتری سال 

 

 .در دو رشته در مقطع دکتری وجود ندارد زمانهمامکان تحصیل  -2

از ، مج98آزمون دکتری  نامثبتشاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت  دانشجویان

 . و شرکت مجدد در این آزمون نیستند نامثبتبه 

 

التحصیل شوند فارغ ز مقطع کارشناسی ارشدا 1398همچنین الزم است داوطلبان تا پایان شهریورماه  -3

 . تحصیل شوند دانشجوی دکتری شاغل به عنوانبه 98تا بتوانند از مهرماه 

مان ز بنابراین نیازی نیست که داوطلبان در. است نامهانیپااز مقطع کارشناسی ارشد، زمان دفاع از  یلیالتحصفارغمالک زمان 

خود دفاع  نامهانیپااز مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده و از  98و نیز شرکت در کنکور دکتری  98آزمون دکتری  نامثبت

 .کرده باشند

 

http://www.azmoon.org/
https://phdtest.ir/1397/07/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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-98-99-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://phdtest.ir/1397/07/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%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-98-99-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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ای هآزمون دکتری نیازمند داشتن مدرک مقطع کارشناسی ارشد در رشته یهارشتهشرکت در برخی  -4

 . است 98دکتری  نامثبتدفترچه  در شدهاعالممرتبط 

 یهاشتهراست مجاز بودن به شرکت در  گفتنی. به عمل آورند هارشتهدر  نامثبتبنابراین الزم است داوطلبان دقت الزم را جهت 

 رکت داوطلب در آزمون کتبی است و در مرحله دوم )مصاحبه دکتری(قانونی بودن ش متجانس در آزمون دکتری تنها به معنای

 .باشند ممکن است با توجه به معیارهای مدنظرشان امتیازدهی متفاوتی داشته هادانشگاه

 

ه دوره دکترا مجاز ب است، دانشجویان وقتتمام صورتبهتحصیل در مقطع دکتری  کهنیابا توجه به  -5

 .ر این مقطع نیستندبا تحصیل د زمانهماشتغال 

ادامه تحصیل را تهیه کرده و نزد خود نگه  صورت اشتغال به کار داوطلبان، الزم است موافقت کتبی محل کار خود مبنی بر در

 .محل قبولی ارائه دهند دارند و در صورت لزوم به دانشگاه

 

 . مشخص باشد فهیوظنظامداوطلبان آقا الزم است که وضعیت  در خصوص -6

 :مجاز به شرکت در آزمون دکتری و شروع به تحصیل در این مقطع هستند فهیوظنظامکلی داوطلبان زیر به لحاظ وضعیت  طوربه

 داشتن کارت پایان خدمت .1

 داشتن کارت معافیت دائم .2

 امکان صدور ،شوندمیغایب محسوب  وظیفهنظاماستفاده از شرایط معافیت تحصیلی )برای داوطلبانی که به لحاظ  امکان .3

 (.این داوطلبان جلوگیری به عمل خواهد آمد معافیت تحصیلی وجود ندارد و از ادامه تحصیل

 سراسری و آزاد 98کنکور دکتری  نامثبتنحوه  

سراسری و آزاد با ورود به سایت سازمان  98است که الزم است داوطلبان دکتری  صورتبدین 98آزمون دکتری  نامثبتنحوه 

ی دکتر نامثبتهزینه  هر رشته، با پرداخت نامثبترا دریافت کرده و پس از مطالعه شرایط  98دکتری  نامثبتدفترچه  سنجش،

 . نمایندمیاست( اقدام  نامثبت)که حاوی شماره سریال  98آزمون دکتری  نامثبتکارت اعتباری  ، نسبت به خرید 98

استفاده از کارت اعتباری با  سپس داوطلبان. گیردمیآنالین صورت  صورتبهجهت دریافت کارت اعتباری تنها  پرداخت

 .کنندمیاقدام  98دکترا  نامثبتالزم، نسبت به  لود کلیه مدارک و درج اطالعاتشده و آپخریداری

مجزا منتشر  صورتبه 98دکتری دانشگاه آزاد  نامثبتاست که با توجه به ادغام آزمون دکتری سراسری و آزاد، دفترچه  توجهقابل

 .شودمینیز  آزاددانشگاه  98 سراسری شامل داوطلبان دکتری 98دکتری  و کلیه ضوابط دفترچه شودمین

اقدام نمایند و کد رهگیری  98دکتری  نامثبتاز دریافت کارت اعتباری الزم است داوطلبان نسبت به تکمیل فرم اینترنتی  پس

 .را نزد خود نگه دارند نامثبت

https://phdtest.ir/1397/06/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-98-99-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://phdtest.ir/1397/06/%d9%86%d8%ad%d9%88%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-98/
https://phdtest.ir/1397/06/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-98-99-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://phdtest.ir/1397/07/%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-98/
https://phdtest.ir/1397/07/%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-98/
https://phdtest.ir/1397/06/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%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-98/
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 98زمان برگزاری آزمون دکتری 

چند روز پیش  98کارت شرکت در جلسه کنکور دکتری . ی خواهد بودسال جار اسفندماهجمعه سوم  روز 98زمان آزمون دکتری 

 .داوطلبان قرار خواهد گرفت از آزمون از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و در دسترس

 98جزئیات ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری  

گذشته، سؤاالت آزمون کتبی شامل دو بخش  الیاننیز همانند س 98اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، در آزمون دکترا  بر

ضرایب دروس زبان عمومی، استعداد تحصیلی و . تحصیلی( و نیز دروس تخصصی است عمومی )دروس زبان عمومی و استعداد

 :به شرح زیر است 98دروس تخصصی کنکور دکتری 

 ضریب عنوان دروس

 1 آزمون زبان

 1 آزمون استعداد تحصیلی

 ۴ آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد

  

تست درس زبان  30)شامل  سؤال 60 امتحانی هایرشتهبرای همه  دروس عمومی آزمون دکتری سؤاالتتعداد 

برای  االت دروس تخصصی آزمون دکتریؤتعداد س تست درس استعداد تحصیلی دکترا( است و 30عمومی و 

 .شودیم پیش از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش اعالم سؤاالتکه تعداد  های امتحانی مختلف متفاوت استرشته

 98های آزمون دکتری سرفصل

کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و  و مهندسی،در شش گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی  98دکتری  آزمون

 :آزمایشی به شرح جدول زیر است هایگروهامتحانی هر یک از  هایرشتهتعداد . شودمیزبان برگزاری 

 امتحانی هایرشتهتعداد  گروه آزمایشی

 62 گروه آزمایشی علوم انسانی

 ۴6 گروه آزمایشی علوم پایه

 50 گروه آزمایشی فنی و مهندسی

 35 گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

 7 گروه آزمایشی هنر

 26 گروه آزمایشی دامپزشکی

 9 گروه آزمایشی زبان

  

https://phdtest.ir/1397/07/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98-99-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://phdtest.ir/1397/06/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98-99/
https://phdtest.ir/1397/06/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98-99/
https://phdtest.ir/1397/06/%d8%b6%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-98-99/
https://phdtest.ir/1395/12/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-96-97/
https://phdtest.ir/1395/12/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-96-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C/
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 98دکتری  مراحل پس از آزمون کتبی 

توسط هر داوطلب، عموماً  شدهکسبشامل اعالم رتبه و نمره تراز  مون دکترینتایج اولیه آز پس از برگزاری آزمون کتبی دکتری،

 برای داوطلبان آزمون دکتری سراسری و رشته انتخاب مدتی پس از اعالم نتایج اولیه، امکان. شودمیمنتشر  ماهنیفرورد در اواخر

  . شودمیفراهم  مجزا طوربهدانشگاه آزاد اسالمی 

 های گذشتهون دکتری سالتعداد داوطلبان آزم

نسبت  95تعداد داوطلبان آزمون دکتری  کهینحوبه. های اخیر روندی کاهشی داشته استداوطلبان آزمون دکتری طی سال تعداد

دکتری  آزمون کهنیا، با توجه به 96در سال . هزار نفر کاهش داشت80بیش از  93سال  به تعداد داوطلبان کنکور دکتری تخصصی

هزاری نفری داوطلبان آزمون 27با کاهش حدود  97سال  آزاد ادغام شد، تعداد داوطلبان افزایش یافت، اما مجدداً در سراسری و

 .به چه صورت خواهد بود 98دکترا  آزموندید امسال تعداد داوطلبان  باید. دکترا مواجه بودیم
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