 -1آیا دانشجوی ارشد دانشگاه پیام نور مزکش دیگزی در دانشگاه پیام نور کزمان می تواند مهمان یا
انتقال شود؟ فقط یک ًیوسال هی تَاًذ هْواى ضَد  .اًتقال هوٌَع هی باضذ .در ضوي داًطجَی ارضذ هی تَاًذ
دٍ ّفتِ قبل اس اهتحاًات بزاساس تقَین آهَسضی هَجَد در سایت  pnu.ac.irهحل آسهَى خَد را ًشدیک تزیي
داًطگاُ پیام ًَر بِ هحل سًذگی خَد اًتخاب کٌذ.
 -2آیا می توان در رشته غیز مزتبط با مدرک کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کزد؟ بلِ
– ٍلی در بذٍ ٍرٍد داًطجَ بایستی بیي  18تا ٍ 24احذ درس جبزاًی کارضٌاسی اخذ ٍ گذراًذُ ضَد.
 -3آیا پذیزفته شدگان کارشناسی ارشد که موفق به اخذ مدرک کارشناسی تا آخز شهزیور سال
ورود نشده باشند می تواند به عنوان ورودی مهزماه ثبت نام نمایند؟ خیز
 -4آیا پذیزش دانشجو اس طزیق فزاگیز در دانشگاه پیام نور انجام می شود؟ پذیزش داًطگاُ بِ صَرت
فزاگیز تٌْا در هق طع کارضٌاسی ارضذ ٍ اس طزیق سایت ساسهاى سٌجص اًجام هی ضَد ٍ ّیچ هَسسِ ٍابستِ بِ پیام
ًَر در سطح استاى ٍجَد ًذارد.
 -5چه رشته هایی بزای کارشناسی ارشد در پیام نور وجود دارد؟ جْت اطالع اس رضتِ ّای کارضٌاسی
ارضذ داًطگاُ پیام ًَر در سطح کطَر بِ دفتزچِ راٌّوای اًتخاب رضتِ در سایت  sanjesh.orgهزاجعِ ًواییذ.
 -6آموسش الکتزونیکی یا مجاسی دانشگاه پیام نور به چه صورت است؟ داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ
الکتزًٍیکی ٍ یا عادی با اًتخاب گزٍُ ّای الکتزًٍیکی در ٌّگام اًتخاب ٍاحذ هی تَاًٌذ اس کالس ّای هجاسی بز
رٍی سایت lms.pnu.ac.irاستفادُ ًواییذ.
 -7آیا دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد بدون آسمون دانشجو می پذیزد؟ خیز -پذیزش
داًطجَ در هقطع کارضٌاسی ارضذ داًطگاُ پیام ًَر بِ دٍ صَرت  -1رسوی  -2فزاگیز اس طزیق ساسهاى سٌجص
اًجام هی ضَد.
 -8تکمیل ظزفیت دانشجویان ارشد ورودی مهز اس چه تاریخ شزوع می شود؟ هعوَالً حذٍد یک هاُ
بعذ اعالم اساهی داًطجَیاى ارضذ اس طزیق سایت سٌجص اًجام هی ضَد ٍ قبَل ضذگاى اس ًیوسال دٍم ضزٍع بِ
تحصیل هی کٌٌذ.

