
  

  

  

  : شرايط ورود) الف

   .)منع تحصيلي نداشته باشد(از نظر مقررات و قوانين جاري كشور مجاز به ادامه تحصيل باشد   -1

  دانشگاهي نظام جديـد و يـا مـدرك كـارداني      داراي ديپلم متوسطه نظام قديم و يا مدرك پيش   -2

  ري يـا وزارت بهداشـت درمـان   مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقـات و فنـاو            

  .  و آموزش پزشكي باشد

ــشگاه  -3 ــشجويان فعلــي دان ــصراف ) اعــم از دولتــي و غيردولتــي (هــا دان ــدون ان   نمــي تواننــد ب

  .در اين دانشگاه تحصيل نمايند 

  مجـاز بـه شـركت مجـدد در آزمـون          كننـد     دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي اسـتفاده مـي          -4

  . باشند مقطع نمي اين دانشگاه در همان 

  . باشند دانشجوياني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند مجاز به ثبت نام نمي  -5

  

  نام شرايط ثبت) ب

   اي كه اسامي ايشان جهت ثبت نام و ادامـه تحـصيل از سـوي سـازمان سـنجش              پذيرفته شده   -1

ر شده توسط دانشگاه    هاي مقر   موظف است در مهلت    و آموزش كشور يا دانشگاه پيام نور اعالم شده          

  . براي ثبت نام از طريق سيستم جامع دانشگاهي اقدام نمايد

  دانشجو موظف است در زمـان مقـرر نـسبت بـه پرداخـت شـهريه تعيـين شـده اقـدام نمايـد                         -2

  .  در غير اينصورت ثبت نام ايشان قابل پذيرش نيست

شود و لغو آن تابع مقررات         مي عدم مراجعه براي ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسوب            -3

  . آموزشي است

  

  نام  و ثبتشرايط ورود

  



نام  ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقويم دانشگاهي اعالم شده مجاز است و هرگونه ثبت  -4

  .  خارج از تقويم دانشگاهي غيرقانوني و خالف مقررات آموزشي است

  

  :  در زمان ثبت نام ارائه نمايدبايدمداركي كه دانشجو 

  

  موظــف هـستند، صــرفاً از كــساني كـه بــر اســاس ليـست ســازمان سنـــجش    واحــدها / كـز مرا  -1

  . عمل آورند ه ثبت نام بمعرفي مي گردند معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليو يا با مجوز 

  ارائه اصل كارت شناسايي ملي و شناسنامه و يك برگ تصوير از كليه صفحات آن  -2

شـدگان   براي كليه پذيرفتـه ( گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد اصل ديپلم متوسطه و يا    ارائه  -3

  )كارشناسي پيوسته

  )براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته( كاردانيو   ديپلم اصل گواهي ارائه-4

  )براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد(  كارشناسيديپلم و اصل گواهي  ارائه - 5

  ) براي كليه پذيرفته شدگان دكتري تخصصي ( كارشناسي ارشدكارشناسي و  اصل گواهي  ارائه -6

   تحصيلياخذ تأئيديه -7

  بايـست رسـيد پـستي تائيديـه ديـپلم و پـيش دانـشگاهي                  دانشجويان مقطع كارشناسي مـي     )الف

  . نام ارائه نمايند خود را در هنگام ثبت

  يافـت تائيديـه تحـصيلي دريافـت       اي از آمـوزش مركـز جهـت در           دانشجويان ساير مقاطع نامـه     )ب

  .  تا امكان صدور تائيديه به دانشگاه فراهم شود

شـامل  كـساني كـه     بـراي   اخذ مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي آقايان الزامي اسـت، و              -8

 استفاده از معافيت تحصيلي هستند، مطابق دستور العمل از حوزه نظـام وظيفـه درخواسـت                 شرايط

  . شود معافيت مي

ــام مــشروط ممنــوع اســت ث  -9 ــا مجــوز اداره كــل   ( .بــت ن   بجزمــواردي كــه دردســتورالعمل ي

   )خدمات آموزشي اعالم شده است



  تكميل فرم مشخصات و فرم تعهد رعايت ضوابط دانشگاه  -10

  هاي مجازي  براي پذيرفته شدگان دورهICDLارائه مدرك   -11

  

الزم است داوطلب كليه مدارك  )اينترنتي( غيرحضوريدر سيستم ثبت نام  : نكته مهم

  .مورد نياز را اسكن و در سيستم جامع خدمات آموزشي بارگذاري نمايد

  

هاي مختلف مانند، ايثارگران، رتبه اول و يا غيره، الزم اسـت              فرم مخصوص استفاد از سهميه      - 12

 ضـبط  در مدت تعيين شده و حداكثر تا شروع دومين نيمسال تحصيلي اخـذ و در پرونـده دانـشجو           

  .  شود

كاركنان دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخـاب مركـز محـل كـار خـود                      -13

  . شود بعنوان محل تحصيل نيستند در صورت پذيرفته شدن قبولي آنان لغو مي

ارائه يكي از مدارك مورد قبول بشرح زير با توجه به جدول نام مراكـز و واحـدهاي دانـشگاه                       -14

ــ  ــام ن ــ پي ــتان و تح ــماره  ور شهرس ــه ش ــز در دفترچ ــر مرك ــش ه ــري    2 ت پوش ــون سراس    آزم

  : ي اعالم شده الزامي استها  و تاريخ

   محل اشتغال كارمندان در شهرستان تحت پوشش مركز)الف

   محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز)ب

   دو سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش)ج

   محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش)د

  

   اگر داوطلب فقط يكي از شرايط فـوق را داشـته باشـد بـه شـرط سـپردن تعهـد كتبـي                         :تبصره

  . ثبت نام بالمانع است يا مهمان دائم، مبني بر عدم درخواست انتقال

 


