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اسیدستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشن  

3139سال و سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) آزمون سراسري  

 

 روساي محترم مراکز استانی/ مراکز/واحدها

 

ــرام، ضــمن ارســال دســتور    ــام باســالم و احت ــورخ 37876العمل ثبــت ن /س م

 پذیرفتـه شـدگان آزمـون   در خصـوص   کشـور  آمـوزش  سـنجش  سازمان 18/6/93

موجـود مـی   سـایت پشـتیبانی خـدمات آموزشـی     (فایـل در   1393سراسري سال 

ــز /  خواهشمندباشد)، ــرم مراک ــاي محت ــت روس ــاد    اس ــق مف ــت دقی ــدها بارعای واح

العمل سازمان سنجش آموزش کشور و نکات ذیل نسبت به ثبت نام پذیرفتـه  دستور

طبـق جـدول زمـان بنـدي شـده بـا        3/7/39 لغایت 62/6/39شدگان ازتاریخ 

  د:نعایت مقررات و ضوابط مربوط اقدام الزم مبذول فرمایر

دانشجویان ملزم به تحصیل در کد قبولی اعالم شده می باشـندو   

تغییر آن فقط پس از کسـب شـرایط انتقـال/تغییر رشـته طبـق      

  مقررات امکان پذیر می باشد.

  

 ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوري انجـام مـی شـود و   -1

از تاریخ  http://reg.pnu.ac.irپذیرفته شدگان گرامی الزم است با مراجعه به سایت  

  و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

الم شده و با مطالعه صـفحه  پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اع-1-1

در صـفحه اول سـایت   واژه(اربري و گـذر ا اسـتفاده از شناسـه کـ   می توانند بـ ورودي 

) وارد سیستم جـامع خـدمات آموزشـی    الذکر در زمان ثبت نام  اعالم می گرددفوق

  شوند.
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پس ازپایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شدگان اعالم و امکان  -1-2

د جهت انتخاب واحـ  یانانتخاب واحد براي ایشان فراهم می شود. الزم است دانشجو

  د.ندر مهلت مقرر اقدام نمای

رعایت تاریخهاي اعالم شده در این دستورالعمل و دستورالعمل سازمان سـنجش   -2

مسئولیت عدم رعایت آن بر عهده رئـیس یـا سرپرسـت     آموزش کشور الزامی است و

  محترم مرکز/ واحد خواهد بود.

ل سوم دیپلمه مغایرت نوع دیپلم یا معدل کتبی دیپلم فقط براي معدل کتبی سا -3

ــال     ــیل س ــارغ التحص ــد ف ــام جدی ــاي نظ و  1387و  1386و 1385و 1384ه

لحاظ شـده اسـت و داده هـاي آن توسـط     1392و 1391و1390و1389و1388

نیازي به اعـالم مغـایرت نمـی    سامانه اطالعات وزارت آموزش و پرورش اعالم شده و 

  .باشد

چهـره و عکـس    شده با هالزم بذکر است در صورتیکه عکس ارائه شده توسط پذیرفت

و مراتـب بـه    از داوطلب به صورت موقت ثبت نام به عمل آید دریافتی مغایرت دارد،

دستورالعمل مـذکور بـه اداره   ه  صورت محرمانه به همراه مدارك درخواستی در بند

  کل خدمات آموزشی گزارش گردد.

ك پـیش  مدرك کاردانی دانش آموختگان دوره هاي کاردانی پیوسـته(فاقد مـدر   -4

  دانشگاهی)، به جاي مدرك پیش دانشگاهی مالك عمل واقع شود.

بدیهی است واحدهاي گذرانده شده ایـن دسـته از داوطلبـان مطـابق مقـررات قابـل       

  نمی باشد.معادلسازي 

در خصوص شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور و بومی  -5

رساند: بر اساس مصوبه کمیسیون مـوارد خـاص    بودن پذیرفته شدگان به آگاهی می

دانشگاه مقرر گردید در صورتی که پذیرفته شـده اي فقـط یکـی از دو شـرط بـومی      

بودن: محل تولد یا سال آخر اقامت آن تحت پوشش باشد بـه شـرط سـپردن تعهـد     

ثبـت نـام وادامـه    ، به سایر مراکز و واحدها  مهمان دائمکتبی مبنی بر عدم تقاضاي 

وي در مرکز محل قبولی اولیه بالمانع است. لـذا آمـوزش مرکـز/ واحـد الزم     تحصیل 

است ضمن اخذ تعهد کتبی (که در آن به شماره این بخشـنامه اشـاره شـده اسـت)     

کور در قسمت . شایان ذکر است تعهد نامه مذنسبت به ثبت نام دانشجو اقدام نمایند

  حضوري موجود است.فرم هاي ثبت نام غیر
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آئین نامه آموزشی پذیرفته شدگانی که درس هاي گذرانده در  28 طبق ماده - 6

دوره هاي کاردانی و کارشناسی مورد تائید دارند و متقاضی تطبیق واحد هستند 

مقتضی است تقاضاي کتبی و ریز نمرات تائید شده خود را حداکثر تا پایان اولین 

مطابق پیوست   تا مرکز/واحد ارائه کنند  سال پذیرش ( دونیمسال) به آموزش 

) در مرکز /واحد 20/12/91آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (مصوب  4شماره 

  این دستورالعمل) 4رسیدگی شود.(با رعایت بند 

مطابق  راهنماي  ثبت نام سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور، کارمنـدان مراکـز        -7

نتخـاب  دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش آنها با هر وضـعیت اسـتخدامی مجـاز بـه ا    

رشته مرکز یا واحد محل اشتغال خود نیستند. در صورت انتخاب رشته / مرکز محل 

اشتغال؛ قبولی آنها کان لم یکن می شود. همچنین مجاز به انتقال یا مهمان شدن به 

  مرکز یا واحد محل اشتغال خود نمی باشند.

کثر تـا  تاریخ اخذ مدرك پیش دانشگاهی یا کاردانی کلیه پذیرفتـه شـدگان حـدا   -8

دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش)خواهد بود و  2بند1(توضیح 15/7/93تاریخ 

 دانـش آمـوختگی فـوق     فق به اخذ مدارك مذکور با تاریخ از پذیرفته شدگانی که مو

  نشده اند به هیچ عنوان ثبت نام به عمل نمی آید.

فـوق را  هر گونه سوال یا اشکال درخصوص پذیرش و ثبت نـام پذیرفتـه شـدگان    -9

بـه   / http://regsup.pnu.ac.irازطریق سایت پشتیبانی خدمات آموزشی بـه آدرس:  

  اداره کل خدمات آموزشی اعالم فرمائید.

الزم است اطالعیه و ضوابط مربوط  در معرض دید پذیرفته شدگان هنگام  ثبت نـام  

  واحدهاي تابعه قرار گیرد. آن استان و مراکز/ و نیز در سایت اطالع رسانی

اسـتان، امیـد   درخاتمه ضمن آرزوي توفیق روزافزون براي جنابعـالی و همکـاران آن   

        است روند پذیرش و انتخاب واحددانشجو به نحو شایسته انجام پذیرد.

 

     
 

  


