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ایران کنفرانس

آغاز ثبتنام آزمون فراگير كارشناسی پيام نور از12 مهر/هزينه ثبتنام و نحوه  
انتخاب رشته

  

مشاور عالي سازمان سنجش گفت: ثبتنام آزمون فراگير كارشناسي پيوسته و  ناپيوسته دانشگاه پيام نور از فردا 12 مهر از
طريق سايت سازمان سنجش آغاز  ميشود.

  

 با اشاره به جزئياتدكتر حسين توكلي در گفت و گو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
آزمون فراگير دانشگاه پيام نور اظهار كرد: ثبت نام اين  آزمون از فردا سهشنبه 12 مهر آغاز ميشود و تا 18 مهرماه

ادامه خواهد  داشت.

  

وي با اشاره به ساير مراحل برگزاري اين آزمون اظهار كرد: داوطلبان پس از  ثبت نام از 14 تا 20 مهرماه براي
ويرايش اطلاعات ثبت نامي مهلت دارند.

زمان برگزاري آزمون و اعلام نتايج  
  

وي با بيان اينكه آزمون فراگير كارشناسي امسال 24 آذرماه برگزار ميشود،  اظهار كرد: نتايج نهايي اين آزمون نيز
بهمن ماه اعلام خواهد شد.

برگزاري يك آزمون براي 2 دوره پذيرش  
  

وي با اشاره به برخي از تغييرات اين آزمون نسبت به دورههاي گذشته گفت: در  اين دوره از آزمون علاوه بر فارغ
التحصيلان دوره پيش دانشگاهي، دانش آموزان  دوره پيش دانشگاهي نيز ميتوانند ثبت نام كنند و در صورت قبولي از

مهر 92  دوره تحصيلي آنها آغاز خواهد شد. به عبارت ديگر امسال يك دوره آزمون براي  دو دوره پذيرش برگزار
ميشود.

  

وي با اشاره به انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون بر روي سايت  سازمان سنجش اظهار كرد: در اين دفترچه
شرايط ثبت نام، شرايط برگزاري،  شرايط ثبت نام اتباع غير ايراني، رشتههاي تحصيلي و منابع درسي آزمون منتشر 

شده است.

نحوه پذيرش و انتخاب رشته  
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دكتر توكلي با اشاره به نحوه پذيرش داوطلبان آزمون فراگير كارشناسي اظهار  كرد: پذيرش داوطلبان به صورت
منطقهاي و بومي گزيني صورت ميگيرد و هر  داوطلب تنها ميتواند يك رشته را حداكثر در 20 كد رشته محل در

استان محل  سكونت يا اشتغال خود انتخاب كند. در همين راستا معدل كتبي ديپلم نظام جديد  داوطلبان در گزينش
نهايي 25 درصد تاثير خواهد داشت.

هزينه ثبتنام و شهريه دوره دانشجويي  
  

org.sanjesh.www مشاور سازمان سنجش با بيان اينكه متقاضيان بايد با مراجعه به سايت سازمان  سنجش به نشاني
نسبت به ثبت نام اقدام كنند گفت: مبلغ ثبت  نامي نيز 65 هزار تومان تعيين شده كه داوطلبان ميتوانند با استفاده از 

كارتهاي اينترنتي عضو شتاب اين هزينه را پرداخت كنند.

  

مشاور سازمان سنجش در خاتمه با اشاره به شهريه پذيرفته شدگان دوره دانش  پذيري در دوره دانشجويي اظهار كرد:
شهريه دوره ثابت 98 هزار تومان، هر واحد  نظري 11 هزار و 283 تومان،دروس عملي كم هزينه 56 هزار و 418

تومان و  شهريه دروس عملي پرهزينه و پايان نامه 127 هزار تومان تعيين شده است.
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