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ایران کنفرانس : اخبار دانشگاهی

جزييات آزمونهاي فراگير دانشگاه پيام نور  
  

دكتر حسين توكلي در گفتوگو با خبرنگار دانشگاهي ايسنا، در اين رابطه  اظهار كرد:ثبت نام آزمون فراگير كارشناسي
ناپيوسته، كارشناسي پيوسته به  صورت  اينترنتي و از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني org.sanjesh.www از 

ساعت 9 صبح روز يكشنبه 9 مهر آغاز و تا يكشنبه 16 مهر پايان ميپذيرد.

  

وي افزود: همچنين ثبتنام از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دورههاي  فراگير كارشناسي ارشد پيام نور از ساعت
9 صبح روز چهارشنبه 12 مهر آغاز و  در پايان روز پنجشنبه 20 مهر پايان ميپذيرد.

  

دكتر توكلي تصريح كرد: اطلاعيه سازمان سنجش حاوي شرايط و ضوابط،تاريخ و  نحوه ثبتنام در دورههاي مذكور بر
روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به  نشاني org.sanjesh.www  قرار ميگيرد.

  

همچنين دكتر معتمدي معاون آموزشي دانشگاه پيام نور ب ابيان اينكه آزمون  فراگير امسال دانشگاه پيام نور 24 آذر
ماه برگزار ميشود، 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.

  

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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