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ایران کنفرانس

آغاز ثبتنام آزمونهاي فراگير پيام نور از 9 مهر  
  

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور از آغاز دور جديد ثبتنام دورههاي فراگير  دانشگاه پيام نور از مهر ماه خبر داد و
گفت: دانشجويان ميتوانند در سه  مقطع كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و مقطع ارشد ثبتنام كنند.

  

 با بيان اينكه  ثبتنام دورههاي فراگير مقاطع كارشناسي ناپيوستهدكتر معتمدي در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهي ايسنا،
و كارشناسي دانشگاه پيام  نور 9 تا 16 مهر ماه انجام ميشود، اظهار كرد: همچنين ثبتنام فراگير دوره  كارشناسي ارشد

12 تا 20 مهرماه انجام ميشود.

  

وي در خصوص زمان برگزاري دورههاي مختلف فراگير دانشگاه پيام نور، گفت:  آزمون فراگير امسال دانشگاه پيام نور
24 آذر ماه برگزار ميشود.

تغييرات آزمون امسال/يك آزمون براي 2 مرحله پذيرش  
  

وي به تفاوتهاي آزمون فراگير امسال اشاره كرد و گفت: امسال از طريق آزمون  فراگير هم براي بهمن و هم براي
مهر ماه سال 92 دانشجو پذيرش خواهد شد.

  

وي افزود: دانشجوياني كه تحصيل آنها در 31 دي ماه سال 91 تمام شود و در  آزمون فراگير پذيرش شوند
ميتوانند از بهمن ماه به عنوان دانشجويان جديد  فراگير پذيرش شوند. همچنين دانشجوياني كه درس آنها تا 31

دي ماه سال 91  پايان نيابد در مهر ماه سال 92 به عنوان دانشجوي فراگير پذيرش خواهند شد.

  

معتمدي تاكيد كرد: بر اين اساس دانشجويان پيشدانشگاهي و همچنين دانشجويان  شاغل در سال آخر نيز ميتوانند
در آزمون فراگير شركت كنند و پس از پايان  درسشان و در صورت قبولي در مهر ماه سال 92 در دانشگاه پيام نور

پذيرش  خواهند شد.

ظرفيت پذيرش آزمون  
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معاون دانشگاه پيام نور در خاتمه با بيان اينكه پذيرش بر اساس ظرفيت است،  در خصوص ظرفيتهاي آزمون امسال
به ايسنا گفت: بر اين اساس در مقطع كارشناسي  در هر رشته محل بين 30 تا 50 نفر پذيرش خواهند شد. همچنين در
مقطع  كارشناسي ارشد نيز 15 نفر به صورت آموزش محور و 15 نفر به شيوه آموزش و  پژوهش محور پذيرش خواهند

شد.
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