مدارک الزم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور از طریق آزمون سراسری

.1تصویر صفحه اول و سوم شناسنامه
.2پشت و روی کارت ملی ،عکس  3×4با زمینه روشن
 .3مدرک دیپلم متوسطه
 .4مدرک پیش دانشگاهی
 .5ارائه رسید پستی تائیدیه دیپلم و پیش دانشگاهی
 .6ارائه مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه
برای تسریع در ثبت نام توصیه می گردد تصویر مدارک با فرم  jpgیا  jpegو حجم هر تصویر حداکثر  250کیلوبایت آماده تا در
هنگام ثبت نام در سامانه آموزشی ( گلستان ) بارگزاری شود.

حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان:

 .1دانشجویان مقطع کارشناسی مشمول نظام وظیفه  10نیمسال.
تبصره :دانشجویان مشمول ورودی  1389و پیش از آن  12نیمسال

.2دانشجویان مقطع کارشناسی غیرمشمول  20نیمسال( .در صورت نیاز به سنوات اضافه میتواند از  5نیمسال اضافه با شهریه
دارای ضریب  25/1استفاده کند).
.3دانشجویان کارشناسی_ارشد مشمول نظام وظیفه  3سال
.4دانشجویان مقطع کارشناسی_ارشد غیرمشمول  5سال
مرخصی تحصیلی

.1دانشجویان دورهی کارشناسی میتوانند در دورهی تحصیل از  6نیمسال مرخصی تحصیلی بهرهمند شوند.
 2دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکنند ،در دورهی کارشناسی میتوانند از  2نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده
کنند .شایان ذکر است مدت مرخصی جزو سنوات مجاز دانشجو محاسبه میگردد و در مدتزمان اخذ مرخصی تحصیلی ،دانشجو
موظف به پرداخت شهریهی ثابت ترم است.

 .3مدت مجاز مرخصی برای زایمان دانشجو ،دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی و بدون پرداخت شهریه
است .مدت مجاز مرخصی پزشکی ،در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی استان ،دو نیمسال تحصیلی بدون
احتساب در سنوات و با پرداخت شهریه است.
یک نکته درخصوص دروس ترمیمی معدل

اگر میانگین کل نمرات دانشجویی پس از گذراندن کلیهی دروس آموزشی ،کمتر از  14در دورهی کارشناسیارشد و کمتر از 12
در دورهی کارشناسی باشد ،در صورتیکه حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد ،میتواند در دورهی کارشناسی تا
سقف  20و در دورهی کارشناسی ارشد تا سقف  12واحد اخذ و تکرار نماید تا حداقل میانگین الزم برای دانشآموختگی را بهدست
آورد‼.
توّجه  :دانشجوی کارشناسی ارشد  12واحد ترمیم معدل را باید حداکثر در دو نیمسال اخذ نماید
برای دانشجویانی که در کالس ها و ازمون میان ترم حضور نمی یابند ،در حال حاضر که مبنای پایان ترم  14و میان ترم  6می
باشد ،سیستم به صورت خودکار نمره پایان ترم از  14را در عدد  ۷/10ضرب می کند و نمره نهایی اعالم می شود
اما از زمان تغییر نمره میان ترم از  .6به  ،8سیستم نمره پایان ترم را در عدد  6/10ضرب خواهد کرد.
یک نکته درخصوص دروس مردودی

دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمرهی مردودی کسب کند ،چنانچه در نیمسالهای بعدی درس یا دروس را با
نمرهی قبولی بگذراند ،نمره یا تمام نمرات مردودی قبلی در ریز نمرات دانشجو ثبت خواهد شد؛ ولی در میانگین کل دوره بیاثر و
صرفا آخرین نمرهی قبولی در آن درس مالک محاسبهی میانگین کل دوره خواهد بود
مورد فوق برای دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول  93-94و پس از آن قابل اجرا است و دانشجویان سنوات قبل مشمول
مقررات خاص خود خواهند بود.
فراهم شدن مشاهده کالس های الکترونیکی (سامانه  )Lmsبرروی موبایل (اندروید)

نرم افزارهای مورد نیاز برای : Android
مرورگر  Auroraبرای اندروید
لینک دانلود http://apps.pnu.ac.ir/Files/Download/elc/Firefox-Aurora.apk :
نرم افزار  Connectبرای اندروید
✅ لینک دانلود :

🌐 http://apps.pnu.ac.ir/Files/Download/elc/AdobeConnect.apk

نحوه ورود :
نام کاربری :شماره دانشجویی
رمز عبور :کد ملی

در صورتی که درس خود را به صورت الکترونیکی انتخاب کرده اید به نکات زیر توجه کنید :

دقت کنید ممکن است مرکز شما جای دیگری باشد و دروس ارائه شده به صورت الکترونیکی مربوط به استان و یا مرکز دیگری
باشد ،اخذ این دروس هیچ مشکلی ندارد و تمام دروس الکترونیکی به همین صورت می باشد.
 .1مشخصه دروس الکترونیکی آن است که گروه درسشان با گروه  90تا  98ارائه می گردد.
.2هر دانشجو هنگام انتخاب هر درس دقت نماید چنانچه آن درس با هردو کد عادی (معمولی غیر الکترونیکی) و الکترونیکی ارائه
گردیده می تواند به صورت اختیاری آن درس را بصورت عادی (معمولی غیر الکترونیکی) و یا بصورت الکترونیکی اخذ نماید و در
صورتی که فقط برای آن درس کد الکترونیکی (با مشخصه شروع گروه درس با کد( 90تا  )98ارائه شده است دانشجو صرفاَ می
تواند آن درس را به صورت الکترونیکی اخذ نماید.
.3کالس های دروسی که الکترونیکی ارائه می گردد توسط استان قطب هر رشته تشکیل می شود به عنوان مثال دروس
الکترونیکی رشته تاریخ توسط اصفهان تشکیل می شود.
 .4نحوه تشکیل کالسهای الکترونیکی بدین صورت است که دانشجو ابتدا می بایست از طریق نام کاربری (شماره دانشجویی) و
گذرواژه (کد ملی) وارد سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس  Lms.pnu.ac.irشده و از کالسهای الکترونیکی بهره مند گردد.
 .5منظور از دروس الکترونیکی این است که شما از طریق اینترنت و به صورت مجازی در کالس حضور خواهید یافت  ،الزم به ذکر
است این دروس نیز میان ترم دارند

امتحانات پیام نور به صورت همزمان از  2دیماه شروع و  25دیماه به پایان میرسد
طبق دستور رییس محترم مرکز سنجش و آزمون  ،کلیه امتحانات پایان ترم در تاریخ  07/10/96به روز دوشنبه مورخ
 25/10/96انتقال یافت

ورود به سیستم جامع دانشگاهی گلستان با تمام مرورگرها از جمله تلفن همراه میسر شد (بعد از ده سال)
آدرس جهت ورود 🌐🌐🌐
↪️ https://reg.pnu.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm
چند نکته مخصوص متقاضیان ثبتنام تکمیل ظرفیت (بدون کنکور) دورهی کارشناسی:

آندسته از متقاضیان ثبتنام مرحلهی تکمیل ظرفیت (بدون کنکور) که به هر دلیلی موفق به ثبتنام در رشتهی دلخواه خود
نشدند ،میتوانند با استفاده از قانون «تغییر رشته» در رشتهای دیگر ثبتنام کنند و بعد از گذراندن  12واحد درسی با معدل ،12
تقاضای تغییر رشته دهند و از نیمسال آینده ،در رشتهی محبوب خود تحصیل نمایند .توصیه میشود دانشجویان مشمول قاعدهی
یادشده ،در نیمسال اوّل بیشتر دروس عمومی و مشترک را اخذ نمایند.
قابل توجه دانشجویان متقاضی تغییر_رشته در دورهی کارشناسی برای تسهیل شرایط تغییر_رشته ،حد نصاب شرط معدل برای
این مهم ،از  1۴به  1۲کاهش پیدا کرد.متقاضیان میتوانند در زمان تعیینشده در تقویم آموزشی با مراجعه به کارشناسان آموزش در
اینخصوص اقدام نمایند.
قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری موفق به گرفتن_مهمان_نشدند:

درخصوص زمان مهمان_اضطراری (حضور در امتحانات) دانشگاه پیام نور ،به اطالع میرساند مطابق تقویم آموزشی  4تا  14آذرماه
فرصتی است که دانشجویان میتوانند با مراجعه به پیشخوان سامانهی گلستان ،درخواست مهمان حضور در امتحان دهند.
دانشجویان جدید دانشگاه در نظر داشته باشند؛ در دانشگاه پیام نور عالوه بر مهمان ترمی و دائم ،گونهی دیگری از مهمان وجود
دارد که در آن دانشجو میتواند امتحانات خود را در نزدیکترین مرکز پیام نور به محل زندگی خود بدهد.

درخصوص مابهالتفاوت شهریه پرداختی شما در حذف و اضافه (در صورت واریز شهریه):

اگر شهریهی شما در حذف و اضافه بیشتر از شهریه در هنگام انتخاب واحد شده است باید مابهالتفاوت آن را به یکی از روشهای
واریز شهریهی پیام نور پرداخت نمایید.
.1اگر شهریهی شما در حذف و اضافه کمتر از شهریه پرداختشده از سوی شما در هنگام انتخاب واحد باشد ،مابهالتفاوت آن
در حساب شما ذخیره و از شهریهی ترم بعد شما کسر میشود.
.2دانشجویان میتوانند با استفاده از روش های زیر نسبت به پرداخت شهریه ثابت (اعالم شده در منوی ثبت نام اصلی) اقدام و
سپس ثبت نام نمایند .

روش اول  ( :منوی آموزش  >-شهریه  >-پرداخت های الکترونیکی دانشجو ) تغییر مبلغ در گزینه ''مبلغ پرداختی"
بر اساس میزان شهریه ثابت.
روش دوم  ( :منوی آموزش  >-گزارش های آموزش  >-شهریه  >-پرداخت ها -264 >-گزارش تولید شماره سریال
پرداخت بانك ) ثبت شماره دانشجویي و مبلغ شهریه ثابت .

همراه با درس پایاننامه یا درس سمینار تحقیق و تتبع نظری امکان اخذ درس روش تحقیق و یا دروس جبرانی میسر
نمیباشد(.قابل توجه دانشجویان ارشد)

لینک دانلود جزوات آموزشی منتشر شده از سوی دانشگاه پیام نور

مقطع_کارشناسی🌐http://pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=83aea8d3-4b4b-487d-884e-
7cc0f6d069ac
http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=57e62c62-6a9d-4200-a77a-a710db5bc2f7

تاریخ های مهم پیش رو دانشجویان در نیم سال اول 97-96

حذف_و_اضافه  1۷الی  24مهرماه

معرفی به استاد  16شهریور تا  8آذر

زمان انجام انتخاب محل آزمونهای پایان ترم  4الی  14آذر

ارزشیابی اساتید  4الی  23آذر

پرینت کارت آزمون ورود به جلسه امتحانات  2۷آذر الی  25دیماه
مهلت ثبت نمره میان ترم :تا ۲5دیماه

چند ترم مرخصی میده دانشگاه؟

و اینکه یک ترم شهریه ثابت پرداخت کرده باشی میشه مرخصی گرفت؟
و حداقل واحدی که تو یک ترم میشه برداشت چند واحده؟
پاسخ:

زمان کالسها حداکثر تا  30آذر

امتحانات  2الی  25دیماه

✅ دانشجویان مشمول نظام وظیفه تا دو ترم میتوانند مرخصی تحصیلی بگیرند و دانشجویانی که مشمول نظام وظیفه نیستند
یعنی از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند تا  6ترم می توانند مرخصی بگیرند که برای این کار پس از واریز شهریه می بایست از
طریق سیستم گلستان در زمان ثبت نام وانتخاب واحد هر ترم درخواست خود را ثبت کنند.
حداقل تعداد واحد برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه  12واحد و برای سایر دانشجویان  8واحد است.
چگونه میتوان از حذفیات دروس این ترم مطلع شد؟
پاسخ:
✅ به آدرس زیر بروید و رشته خود را انتخاب کنید در قسمت منابع ،حذفیات دروس مشخص است
?http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx

در دانشگاه پیام نور لزوما برای همه درسها کالس تشکیل نمی شود .تشکیل کالس بر اساس به حد نصاب رسیدن تعداد
دانشجویان در درس مورد نظر است(بیشتر از پنج نفر)

دانشجویان زیر جهت انتخاب واحد حتما به مسئول آموزش مراجعه نمایند
.1دانشجویان ترم آخر
.۲دانشجویانی که قصد تغییر رشته دارند
شرایط تغییر شیوه در دورهی کارشناسیارشد از آموزشی به پژوهشی:

با عنایت به امتیازات پایان دورهی کارشناسیارشد همراه با پایاننامه(شیوهی پژوهشی) به شیوهی آموزشی (فاقد پایاننامه) و
همچنین نظر به تقاضاهای مکرر دانشجویان شیوهی آموزشی برای تغییر به شیوهی پژوهشی ،دقّت به موارد پایین ضروری است:
.1دانشجوی متقاضی تغییر شیوه باید تقاضای کتبی خود مبنی بر تغییر شیوه را به ادارهی آموزش مرکز ارائه نماید تا مطابق
مقررات مورد بررسی قرار گیرد.
 .2دانشجو سنوات مجاز (حداقل یک نیمسال) برای اخذ پایاننامه را فرصت داشته باشد.
 .3موافقت رئیس مرکز/واحد مبنی بر بالمانع بودن تغییر شیوه (با توجه به تعداد دانشجو و استاد راهنما)
 .4امکان تغییر شیوه برای دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار است.

 .5دانشجویان آموزشمحور الکترونیکی میتوانند با احراز شرایط (گذراندن  12واحد با معدل  ،)15نسبت به تغییر شیوه به
پژوهشی اقدام نمایند.
 .6دانشجویان آموزشمحور عادی بعد از گذراندن دو ترم تحصیلی و با احراز معدل  14میتوانند تقاضای تغییر شیوه دهند.

در دانشگاه پیام نور انتقالی به معنای خاص وجود ندارد .اما نقل وانتقال (مهمان) به سه طریق امکان پذیر است:
مهمان_موقت:
( جا به جایی بین مراکز وواحدها برای هر ترم  -که فرد متقاضی می بایست پس از واریز شهریه ثابت در اول ترم ،از سیستم
گلستان درخواست مهمان موقت به مرکز مورد نظر خود ثبت کند که درصورت موافقت مبدا ومقصد دانشجو مهمان مرکز مورد نظر
میشود)
مهمان_دائم:
( مهمان دائم دارای شرایط خاصی است از جمله تغییر محل سکونت دانشجو ،تغییر محل شغل همسر یا پدر ومادر،بیماری خاص
و )...دراین خصوص فرد می بایست به دانشگاه مراجعه،فرم های مربوطه را تکمیل و مستندات خود را ارائه دهد.
مهمان_اضطراری( تعیین محل آزمون) :حدود یک ماه قبل از امتحانات پایان ترم سیستم گلستان این امکان را به دانشجو می دهد تا
محل آزمون پایان ترم خود را مشخص کند .که درصورت موافقت مقصد ،دانشجو امتحانات پایان ترم را در مرکز مورد نظر
میگذراند.
دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که در صورت مهمان شدن به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ،شهریه متغیر به شرح
ذیل افزایش خواهد یافت:

 -1شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز چهارگانه شهر تهران با ضریب  3/1محاسبه و اخذ می گردد.
 -2شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز استانها و شهرهای لواسان ،دماوند ،پردیس ،ورامین ،پاکدشت و
ری با ضریب  2/1محاسبه و اخذ می گردد.
 -3شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم از مراکز با نواحی پایینتر به باالتر به غیر از شهرهای مذکور بند  1و ،2
بدون ضریب محاسبه و اخذ میگردد.

بسیار مهم در خصوص اخذ دروس معارفی

قابل توجه دانشجویان گرامی

🌐 طبق آیین نامه جدید گروه معارف دانشجویان در هر ترم فقط مجاز به اخذ یک درس از دروس معارف هستند و تنها در ترم آخر
در صورتیکه فارغ التحصیل شوند و هیچ درسی برایشان باقی نماند مجاز به اخذ حداکثر  ۳درس از دروس گروه معارف هستند.
(یعنی اگر در ترم آخر باشند و  ۴درس گروه معارف برایشان باقی مانده باشند امکان فارغ التحصیل شدن ندارند).
🌐 بنابرابن پیشنهاد می گردد در هر ترم حتما یکی از دروس گروه معارف اخذ گردد تا در پایان تحصیل با مشکل مواجه نگردند.
دروس گروه معارف عبارتند از:
 .1دانش خانواده  .۲اندیشه اسالمی1
.5انقالب اسالمی  .6فرهنگ و تمدن

.۳اندیشه اسالمی۲

 .۳آیین زندگی

 .۴تفسیرموضوعی قرآن

استثنا دانشجویانی که در نیمسال اول  96-97دانش آموخته میشوند(دانشجویان ترم آخر) می توانند حداکثر تا  5عنوان درس معارفی
را به صورت همزمان اخذ و بگذرانند.
این بخشنامه صرفا برای نیمسال جاری معتبر است.

دو دلیل می تواند داشته باشد که نتوانید منوهای سایت(از جمله منوی ثبت نام ) را مشاهده فرمایید:

.1داشتن بدهی و عدم پرداخت شهریه :
دانشجویان باید بدهی شهریه نداشته باشند و شهریه خود را به صورت کامل پرداخت کنند تا منوهای سایت برایشان فعال شود.
.2نمایش قسمت نظرسنجی :
بعضی از دانشجویان هنگام ورود به سیستم گلستان فقط داری منوی نظرسنجی هستند .باید از منوی نظرسنجی به سواالت آن
پاسخ گویند و پس از تکمیل نظرسنجی دکمه پایان پاسخگویی را کلیک کنند و سپس از سیستم خارج شوند و دوباره وارد سیستم
گلستان شوند ،مشاهده خواهید کرد که منوهای دیگر نیز فعال شده است.

یک نکته و یک توصیه درخصوص تحصیل همزمان در دو رشته:
در سالهای اخیر دانشگاه پیام نور با تسهیل روندها ،این امکان را در اختیار عالقهمندان قرار داده است که بهصورت همزمان در دو
رشته تحصیل کنند و از همین رهگذربتوانند آیندهی بهتر و باکیفیتتری برای خود رقم بزنند.
(البته ذکر این نکته ضروری است که این توصیه مخصوص کسانی است که زمان و ظرفیت کافی برای تحصیل در دو رشته را
داشته باشند ).مشتاقان تحصیل همزمان در دانشگاه پیام نور این فرصت را دارند که تا در ثبتنام بدون آزمون دانشگاه با مراجعه به

سایت سازمان سنجش به آدرس  ،sanjesh.orgدر رشتهی دوّ م دلخواه خود ثبتنام نمایند و از همین ترم تحصیل در رشتهی دوم را
آغاز کنند.

دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت حق ادامه تحصیل ندارند
دانشجویان در صورتی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انصراف ،در رشته و دانشگاه جدید پذیرفته شوند ،از معافیت
تحصیلی برخوردار خواهند شد.

کتاب راهنمای جامع دانشجویان ورودی جدید کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1396-97
کلیک کنید
@Akhbardaneshgahpayamnoor
نکات مهم در خصوص انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشنــــــاسی:

 -1بر اساس آیین نامه جدید دانشگاه  ،دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی بشرط فراغت (حداکثر  24واحد درسی برای فارغ
التحصیلی) می تواند بدون توجه به معدل نیمسال قبلی خود تا حداکثر  24واحد درسی اخد نماید.
 -2حداقل واحد قابل اخذ در هر ترم طبق آیین نامه جدید نباید کمتر از  8واحد درسی باشد (به جز در ترم آخر) به جز در
مواردی موجه و خارج از اراده دانشجو که با موافقت کارشناس رشته می توانید کمتر از  8واحد اخذ نمایید(.برای کسانی که از
معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداقل  12واحد درسی می باشد)
 -3دانشجویانی که فقط  2درس نظری باقیمانده جهت اتمام تحصیالت کارشناسی دارند  ،نیازی به انتخاب واحد ندارند .این افراد با
مراجعه به کارشناس رشته خود  ،نسبت به دریافت فرم تکدرس اقدام نمایند.
 -4برای ورودی های جدید مالک انتخاب واحد در مقطع کارشناسی سقف  20واحد درسی است.

به اطالع دانشجویان دورههای کارشناسی_و_کارشناسی_ارشد میرساند؛ در راستای ایجاد وحدت رویّه و جلوگیری از بینظمیهای
معمول ،مقرر شده است تا پس از این در ترمهای فرد و زوج صرفاً دروس مختص به همان ترم ارائه گردد و بدینترتیب شیوهی
معمول چندسال اخیر که ارائهی همزمان همهی دروس در تمامی ترمها بود ،کنار گذاشته شده است.
ازهمینرو توصیهی اکید میشود دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی خود نظم و توالی موجود در سرفصل رشتهی خود را مدّ
نظر داشته باشند تا خداینکرده در طول دوران تحصیل خود دچار مشکل نشوند.

در ضمن آندسته از دانشجویان که بنا بر مالحظاتی نظیر فارغالتحصیل شدن و  ....در انتخاب دروس مورد نظر خود با مشکل
روبهرو هستند ،میتوانند با مراجعه به کارشناسان برنامهریزی مراکز و واحدها و ارائهی درخواست کتبی و تکمیل فرم ،ارائهی دروس
مورد نظرشان را پیگیری نمایند.

مدارک الزم برای وام شهریه:
 -1تصویر تمام صفحات شناسنامه

 - 2تصویر کارت ملی (پشت و رو)

 -3تصویر کارت دانشجویی تمدیددار

 -4فرم تعهدنامه محضری _ الزم به ذکر است عنوان شغلی متعهد و ضامن،شماره ملی،آدرس پستی به همراه پالک میبایست در
سند تعهد ذکر شود

 -5تصویر مدرک کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و رسید تسویه حساب وام (قابل توجه دانشجویان

کارشناسی ارشد و دکتری

 -6پرینت انتخاب واحد در نیمسال جاری

 -۷مدارک ضامن (  - 1تصویر آخرین حکم کارگزینی

-2تصویر کارت ملی ضامن (پشت و رو) )
نکات قابل توجه در رابطه با شرایط ضامن
الف -ضامن میبایست عضو رسمی یا پیمانی ادارات دولتی باشد.
ب -بازنشستگان مراکز دولتی در صورت داشتن فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق از اداره متبوع
ج -کارکنان رسمی و پیمانی نیروهای مسلح با داشتن گواهی عضویت از یگان خدمتی وتصویر فیش حقوقی.

مراحل ثبت نام وام_شهریه

پس از ورود به سامانه مراحل ذیل را دنبال نمائید.
روی منوی درخواست وام کلیک نمائید.
در صفحه باز شده نوع وام درخواستی را انتخاب نمائید.
🌐اطالعات مربوط به ضامن و سند تعهد خود را کنترل نمائید.
در صورت عدم نمایش اطالعات مربوط به ضامن و سند تعهد سریعاً باامور دانشجویی محل تحصیل تماس حاصل فرمائید.
قوانین و مقررات صندوق رفاه را مطالعه نموده و سپس تایید نمائید.
تلفن همراه خود را در قسمت مربوطه وارد نمائید.

در آخر بر روی گزینه ثبت درخواست کلیک نمائید.
پس از ثبت درخواست ،یک پیامک از طرف صندوق رفاه برای شما ارسال می شود و درخواست شما در لیست انتظار قرار می گیرد
و پس از تأیید محل تحصیل در ترم بعد جهت استفاده منظور خواهد .
جهت سهولت در یادگیری  ،مراحل ثبت درخواست وام براساس فهرست فوق در ادامه به صورت عکس ارسال میگردد.

کلیک کنید 🌐🌐
@Akhbardaneshgahpayamnoor
دانشجویان دارای پرونده وام در دانشگاه صرفا از طریق سایت اعالم شده ثبت نام نماییند ولی دانشجویان فاقد پرونده ابتدا باید به
دانشگاه محل تحصیل مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده درخواست وام خود را از طریق سایت مذکور نهایی نمایند

دانشجویان مجاز جهت دریافت وام:

کارشناسی نیمسال ورود  :مهرماه  93به بعد

کارشناسی ارشد نیمسال ورود  :مهرماه  95به بعد

وضعیت منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول  97-96مقطع کارشناسی
🌐 http://pnu.ac.ir
وضعیت منابع درسی و لیست ارائه دروس نیمسال اول  97-96مقطع کارشناسی_ارشد
🌐 http://pnu.ac.ir

کانال اخبار پیام نور بمناسبت اغاز سال تحصیلی جدید فروش کتاب و راهنما و کتابچه های نمونه سواالت بهمراه ارسال با
پست به سراسر کشور را اغاز کرد
جهت سفارش كتاب،لطفا نام كتاب و نویسنده،رشته و مقطع تحصیلي را به
ایدي تلگرام زیر ارسال كنید
@book_Pnushop

٠9۳۳۳95٦٠۲٠
ادرس كانال🌐🌐🌐🌐
@pnuportal

ارائهی نسخهی موبایلی کتابهای دانشگاه

به مناسبت آغاز سال تحصیلی  96-97و در راستای رسالت آموزشی دانشگاه در بهرهگیری از فناوریهای نوین ،این معاونت با
عنایت به مزایای نسخه همراه کتابهای دانشگاه (ازجمله :حذف هزینههای چاپ و توزیع و امکان دسترسی سریع و آسان دانشجویان
به کتابهای دانشگاه) ،نسبت به تهیه و تولید برنامه نرمافزاری کتابخوان دانشگاه (در قالب نسخه اندروید) اقدام نموده است.
در حال حاضر برنامه مذکور در پرتال دانشگاه به آدرس  http://apps.pnu.ac.irقابلدسترس است و متقاضیان میتوانند نسبت
به دریافت و نصب آن در تبلتها و گوشیهای هوشمند (دارای سیستمعامل اندروید) اقدام نماید

ارزشهای دفاع مقدس ومبانی کارآفرینی
🌐در ترم جدید نام درس آشنایی با دفاع مقدس به "ارزشهای دفاع مقدس" تغییر یافته است.
🌐درس ارزشهای دفاع مقدس و مبانی کارآفرینی به عنوان دروس مازاد بر واحد معرفی شده و الزامی به اخذ این دو درس نیست.

