ً -1حَُ پذیزش داًطجَ در هقغع کارضٌاسی داًطگاُ پیام ًَر چگًَِ است؟ پذیزش صزفاً اس عزیق ساسهاى سٌجص
کطَر ٍ تِ دٍ صَرت  -1کٌکَر سزاسزی  -2پذیزش تزاساس سَاتق تحصیلی(تذٍى آسهَى)
کِ در رٍش دٍم هعوَالً دٍ ًَتت در سال پذیزش اًجام هی ضَد .جْت اعالع اس سهاى ثثت ًام تِ سایت sanjesh.org
هزاجعِ فزهاییذ.
 -2چِ رضتِ ّایی در داًطگاُ پیام ًَر ٍجَد دارد؟
جْت اعالع اس رضتِ ّای هَجَد در پیام ًَر در سزاسز کطَر تِ دفتزچِ راٌّوای اًتخاب رضتِ هَجَد در سایت
 sanjesh.orgهزاجعِ ًواییذ.
 -3آیا پذیزش داًطجَ اس عزیق فزاگیز در داًطگاُ پیام ًَر اًجام هی ضَد؟ پذیزش داًطگاُ تِ صَرت فزاگیز تٌْا
در هقغع کارضٌاسی ارضذ ٍ اس عزیق سایت ساسهاى سٌجص اًجام هی ضَد ٍ ّیچ هَسسِ ٍاتستِ تِ پیام ًَر در سغح استاى
ٍجَد ًذارد.
 -4هٌظَر اس پذیزش بِ صَرت فزاگیز چیست؟
تعذادی اس درٍس دٍرُ کارضٌاسی ارضذ تِ ّوزاُ هٌاتع آى در سایت سٌجص هعزفی هی گزدد ٍ آسهَى اس ایي درٍس تزگشار
هی گزدد .در صَرت کسة حذ ًصاب السم علوی پذیزش داًطجَ اًجام هی ضَد .جْت کسة اعالعات تیطتز تِ سایت
سٌجص هزاجعِ ًواییذ.
 -5پس اس اعالم اساهی پذیزفتِ ضذگاى پیام ًَر در سایت سٌجص چِ هزاحلی بایستی عی ضَد تا ثبت ًام
داًطجَ در داًطگاُ پیام ًَر کاهل ضَد؟
تزاساس تزًاهِ سهاًثٌذی اعالم ضذُ اس سَی ساسهاى هزکشی پذیزفتِ ضذگاى تِ سایت  reg.pnu.ac.irهزاجعِ ًوَدُ ٍ تا
استفادُ اس راٌّوای هَجَد در صفحِ اٍل ایي سایت ٍارد ساهاًِ ضذُ ٍ اسکي هذارک خَد را ٍارد ًوَدُ ٍ پذیزش غیز
حضَری اًجام هی دٌّذ ٍ سپس تزاساس تزًاهِ سهاًثٌذی اعالم ضذُ در سایت پیام ًَر هزکش کزهاى جْت تطکیل پزًٍذُ
حضَری هزاجعِ هی کٌٌذ.
 -6آیا فزدی کِ هثالً دیپلن علَم اًساًی دارد آیا هی تَاًذ رضتِ ّای سیز گزٍُ سایز دیپلن ّا را اًتخاب
کٌذ؟
ًَع دیپلن هالک ًیست در صَرت ایٌکِ داٍعلة دیپلن ٍ پیص داًطگاّی ّز رضتِ ای را داضتِ تاضذ ٍ اس سَی ساسهاى
سٌجص جشء پذیزفتِ ضذگاى رضتِ ای در داًطگاُ پیام ًَر تاضذ ثثت ًام اس ٍی اًجام خَاّذ ضذ.
 -7حذاکثز تاریخ اخذ هذرک پیص داًطگاّی بزای ٍرٍدی هْز هاُ  13ضْزیَر هاُ آى سال ٍ بزای ٍرٍدی
بْوي هاُ  13بْوي آى سال هی باضذ.
 -8آیا اس پذیزفتِ ضذگاى ٍرٍدی هْز کِ درس یا درٍس افتادُ در دٍرُ پیص داًطگاّی دارًذ ثبت ًام بِ
عول هی آیذ؟


در صَرت صذٍر هجَس اس سَی ساسهاى هزکشی داًطگاُ پیام ًَر ثثت ًام اس پذیزفتِ ضذگاى خاًن کِ هذرک پیص
داًطگاّی حذاکثز تا  33تْوي آى سال اخذ ًوایٌذ تزای ًیوِ دٍم (تْوي هاُ) اًجام خَاّذ ضذ.

تزای پذیزفتِ ضذگاى پسز هطوَل قثَلی آى ّا لغَ هی تاضذ.
 -9هعافی تحصیلی بزای داًطجَیاى پسز چٌذ سال هی باضذ؟ در دٍرُ کارضٌاسی  5سال ٍ کارضٌاسی ارضذ  3سال هی
تاضذ.


در صَرتی کِ داًطجَی کارضٌاسی اًصزافی داًطگاُ دیگز تاضذ تٌْا در صَرتی کِ یک سال اس هعافیت تحصیلی اٍ
گذضتِ تاضذ هجذدا هی تَاًذ در داًطگاُ جذیذ ثثت ًام کٌذ ٍلی یک سال اس سٌَات هجاس تحصیل ٍی کسز خَاّذ
ضذ.

 -13ضزایظ تغییز رضتِ در داًطگاُ پیام ًَر بِ چِ صَرت است؟ داًطجَ در عَل دٍرُ تحصیل فقظ یک تار تزاساس
ًوزُ آسهَى ٍ یا تا گذراًذى ٍ 12احذ درسی تا هیاًگیي کل  14هی تَاًذ تغییز رضتِ دّذ.تغییز رضتِ داًطجَ در تزم اٍل اهکاى
پذیز ًوی تاضذ .داًطجَ تایستی جْت تقاضای تغییز رضتِ تزاساس تزًاهِ سهاًثٌذی هَجَد در تقَین آهَسضی در پَرتال
داًطگاُ تِ تخص خذهات آهَسضی هزاجعِ ًوایذ.
 -11آیا تکویل ظزفیت در هقغع کارضٌاسی ٍجَد دارد؟ ایي هَضَع هزتَط تِ ساسهاى سٌجص هی تاضذ اها در چٌذ
سال اخیز تکویل ظزفیت اعالم ًطذُ است.
 -12آیا بزاساس کار ًاهِ ًْایی کِ در سایت سٌجص قزار دادُ هی ضَد هی تَاى تغییز رضتِ یا اًتقال اًجام
داد؟ ایي کارًاهِ صزفاً جْت اعالع داًطجَ اس ٍضعیت اًتخاب رضتِ ّای اًجام ضذُ است ٍ در صَرتی کِ داًطجَ تخَاّذ
تِ اٍلَیت ّای پاییي تز کِ تزاساس کارًاهِ ًْایی ًوزُ آسهَى آى را رساًذُ است تغییز رضتِ یا اًتقال داضتِ تاضذ تایستی در
قالة قَاًیي ًقل ٍ اًتقال داًطگاُ ّا عول کٌذ .کِ السهِ آى گذراًذى حذاقل یک تزم تحصیلی ٍ ارسال ًاهِ هَافقت کتثی
داًطگاُ هثذأ تِ ساسهاى هزکشی جْت اًتقال اس داًطگاُ ّای غیز پیام ًَر تِ پیام ًَر هی تاضذ.
 -13اگز داًطجَی پسز دارای هعافی تحصیلی اس داًطگاُ دیگز اس عزیق بذٍى آسهَى ٍارد داًطگاُ پیام ًَر
ضَد هعافی تحصیلی اس ابتذا بزایص صادر هی گزدد؟ خیز چٌیي فزدی اٍالً تایستی اس داًطگاُ اٍلیِ اًصزاف دادُ
تاضذ ثاًیاً تٌْا فقظ یک سال اس تحصیل در داًطگاُ اٍل ٍی گذضتِ تاضذ .درخَاست هعافیت تحصیلی هجذد فقظ یکثار
اهکاى پذیز است اها هعافی تحصیلی تا کسز یکسال اس  5سال هعافیت تحصیلی صادر هی گزدد.
 -14آیا تحصیل ّوشهاى

در دٍ رضتِ تحصیلی در دٍ داًطگاُ اهکاى پذیز است؟ خیز چَى پذیزش

فزاگیزکارضٌاسی حذف گزدیذُ است ٍ پذیزش تزاساس سَاتق تحصیلی(تذٍى آسهَى) رسوی تلقی هی گزدد اهکاى تحصیل
ّوشهاى ٍجَد ًذارد.
 -15چگًَِ هی تَاى درخَاست هْواى تزهی بِ داًطگاُ پیام ًَر هزکش کزهاى کزد؟ داًطجَ تایستی جْت تحَیل
درخَاست خَد را در تاسُ اعالم ضذُ در تقَین آهَسضی هٌذرج در سایت  pnu.ac.irتِ داًطگاُ اٍلیِ(هثذا) هزاجعِ
ًوایذ .تعذ اس هَافقت هثذا ٍ هقصذ در ساهاًِ گلستاى ًام هزکش هقصذ داًطجَ در اعالعات جاهع داًطجَ رٍتزٍی تزم جاری
درج هی گزدد ٍ پس آى داًطجَ هی تَاًذ اًتخاب ٍاحذ ًوایذ .

 -16در صَرتی کِ هذرک کارداًی داضتِ باضین آیا هی تَاًین در هقغع کارضٌاسی پیَستِ داًطگاُ پیام ًَر
ثبت ًام کٌین؟ ثثت ًام تالهاًع است ٍلی در صَرتی کِ درخَاست تغثیق ٍاحذ درٍس گذراًذُ دٍرُ کارداًی را داضتِ
تاضیذ حتواً تایستی هذرک پیص داًطگاّی داضتِ تاضیذ در غیز ایي صَرت کارداًی ضوا جایگشیي هذرک پیص داًطگاّی
هحسَب هی ضَد.
 -17هذت سهاى تحصیل در داًطگاُ پیام ًَر چٌذ سال است؟  13سال تزای داًطجَیاى دختز ٍ آقایاى غیز هطوَل
(خذهت کزدُ یا دارای کارت هعافیت)
 5سال تزای داًطجَ پسز دارای هعافیت تحصیلی
 -18آیا داًطگاُ پیام ًَر داًطجَی  1تزم هطزٍط هعذل را اخزاج هی کٌذ؟ خیزٍ -لی در عَل سٌَات هجاس داًطجَ
هی تایست در هقغع کارضٌاسی هعذل کل تاالی  ٍ 12در هقغع کارضٌاسی ارضذ هعذل کل تاالی  14را اخذ ًوایذ تا تتَاًذ
هذرک فارغ التحصیلی اخذ ًوایذ.
 -19آیا حضَر در کالس داًطگاُ پیام ًَر الشاهی است؟ حضَر در کالس الشاهی ًیست اها ً 6وزُ هیاى تزم هوکي است
تَسظ استاد تا پاراهتزّای هختلف تخصیص دادُ ضَد کِ یکی اس آى ّا هی تَاًذ حضَر در کالس تاضذ.
ً -23حَُ هحاسبِ ًوزُ در داًطگاُ پیام ًَر بِ چِ صَرت است؟ ً 6وزُ هیاى تزم کِ تَسظ استاد تزاساس حضَر در
کالس ،کار عولی یا تزگشاری اهتحاى تخصیص دادُ هی ضَد ٍ ً 14وزُ اس ً 23وزُ هزتَط تِ اهتحاى پایاى تزم است .در
صَرتی کِ داًطجَیی ًوزُ هیاى تزم ًذاضتِ تاضذ ًوزُ پایاى تزم اس  23حساب هی ضَد.

