
 

 
 

در دانشگاه های پیام نور سیستم آموزش و برگزاری کالس ها به صورت نیمه حضوری است و در آن دانشجویان با استفاده از فناوری 

های آموزشی و کتاب های درسی خود آموز به تحصیل میپردازند. البته الزم به ذکر است تمامی دروس خود خوان نیستند و در 

و حتماً با استاد در ارتباط باشد و نکات مهم را از او فرا گیرد بسته به نوع درس و میزان پیچیدگی بعضی از دروس که الزم است دانشج

آن ممکن است چند جلسه حضوری برای دانشجو در طول ترم تحصیلی برگزار شود. اما از آنجا که در دانشگاه پیام نور امتحانات به 

در ترم های این دانشگاه از قبولی در دانشگاه های غیرانتفاعی و آزاد سخت شوند، قبولی صورت تستی و هماهنگ کشوری برگزار می

برای افراد متقاضی ورود به آن و یا دانشجویانی که در حال تحصیل  مشاوره دانشگاه پیام نورتر میباشد و به همین علت دریافت 

یان عالقمند به تحصیل در این دانشگاه می توانند در این دانشگاه هستند یک امر الزم و ضروری به حساب می آید بنابراین دانشجو

برای دریافت پشتیبانی دانشگاه پیام نور در تمامی زمینه های مختلف مثل شرایط تحصیل، میزان شهریه در هر ترم، اطالع از زمان 

 .ران ایران تحصیل در ارتباط باشندمشاو با  و نحوه ثبت نام، ظرفیت های پذیرش و ...

  

  

، می توانید از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز ندی از مشاوره دانشگاه پیام نور و طرح سواالت خودبهره مجهت 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل مشاوره

 (تماس از استان تهران) 9099075307 تماس از سراسر کشور و 9099075307

 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  کد گرفتن بدون ثابت لفنت طریق از تماس

  

  مشاوره نحوه پذیرش در دانشگاه های پیام نور

برای پذیرش در دانشگاه های پیام نور میتوان از طریق کنکور سراسری اقدام کرد. البته امکان تحصیل بدون شرکت در کنکور سراسری 

د. همچنین عالوه بر پذیرش با آزمون و بدون آزمون در دانشگاه های پیام نور امکان ثبت نام به صورت نیز در این دانشگاه وجود دار

فراگیر نیز وجود دارد و ثبت نام در تمام مقاطع دانشگاه های پیام نور ساالنه از طریق اطالعیه های سازمان سنجش در دو ترم مهر و 

آن ها توضیح خواهیم داد اما متقاضیان عزیز می توانند در صورت داشتن هر گونه سوال بهمن ماه انجام می گیرد که در ادامه درباره 

 24و برای دریافت مشاوره با مشاوران با تجربه و کارآزموده ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایند. همچنین سامانه پشتیبانی تلفنی 

 .می باشد ساعته ایران تحصیل آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره به متقاضیان

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 

  

 نحوه پذیرش در مقاطع مختلف دانشگاه های پیام نور از طریق برگزاری آزمون

برای پذیرش در دانشگاه های پیام نور دارای آزمون باید فرد داوطلب در کنکور سراسری شرکت کرده و بعد از اعالم نتایج اولیه در 

شگاه را انتخاب کند که کد رشته های این دانشگاه در دفترچه راهنمای صورتی که رتبه مجاز را کسب کرده باشد رشته های این دان

 .انتخاب رشته کنکور سراسری هرسال در سایت سازمان سنجش وجود دارند

  

 نحوه پذیرش در مقاطع مختلف دانشگاه های پیام نور بدون شرکت در آزمون



 

 
 

زمون امکان پذیر هستند سوابق تحصیلی یا معدل فرد داوطلب برای پذیرش در مقاطع مختلف دانشگاه های پیام نور بدون شرکت در آ

های داخل دفترچه راهنمای منتشر شده تأثیر گذار می باشند و متقاضیان هر یک از گروه های آزمایشی می توانند از طریق کدرشته

  .دام نماینداق دانشگاه این در نام ثبت همچنین و اولیه رشته انتخاب برای ماه بهمن و مهر نوبت دو در  در سایت سازمان سنجش

  

 .کلیک کنید ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نوربرای دریافت اطالعات بیشتر در مورد 

  

  

 نحوه پذیرش دانشجویان فراگیر در دانشگاه های پیام نور

ن دانشگاه به عنوان داوطلبان ثبت نام در دانشگاه های پیام نور تنها در مقطع کارشناسی ارشد می توانند ابتدا در یکی از مراکز ای

 مطالعه  خودخوان صورت به را دروس این شد ارائه آنها به  دانش پذیر ثبت نام نموده و پس از آنکه دروس ترم اول رشته مورد نظر

برخی از رشته ها ممکن است چند جلسه کالس برای دانش پذیران به صورت حضوری یا آنالین برگزار شود. دانش  در البته. نمایند

ن پس از مطالعه دروس و یا شرکت در کالس ها در صورتی که حد نصاب نمره قبولی را کسب نمایند به عنوان دانشجوی فراگیر پذیرا

در ترم بعدی دانشگاه تحصیل می کنند و پس از گذراندن دروس دانش پذیری و قبولی در آنها نیازی به امتحان مجدد نخواهند 

 مدرک از فراگیر عنوان و بوده برابر نور پیام های دانشگاه در دیگر دانشجویان با فراگیر جویاندانش ثابت شهریه این بر عالوه  داشت.

 .میشود حذف نور پیام های دانشگاه پذیران دانش التحصیلی فارغ

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 

  

  لزوم بهره مندی از مشاوره دانشگاه پیام

باالی پذیرش، شهریه پایین، غیر حضوری بدون کالس ها دانشگاه پیام نور به دلیل ویژگی های مثبتی همچون ورود آسان، ظرفیت 

و رشته های متنوعی که دارد، در سال های اخیر توانسته است محبوبیت زیادی را در میان عالقه مندان به تحصیل به دست آورد. 

داد متقاضیان این دانشگاه عالوه بر این، به دلیل افزایش رشته های جدید در دانشگاه پیام نور که به صورت بدون آزمون هستند تع

 .نیز افزایش پیدا کرده است

با این حال، جنبه های تحصیلی زیادی وجود دارد که برای داوطلبان ورود به این دانشگاه، ابهام آمیز باشد و گاها دست یابی به پاسخ 

در  مشاوره دانشگاه پیام نوراز به آن ها به علت نبود منابع پاسخگو کمی دشوار به نظر برسد که همین امر باعث شده است تا نی

جهت بهره مندی از مشاوره دانشگاه پیام نور و طرح میان متقاضیان احساس شود و امری الزم و ضروری به حساب می آید لذا 

 .فرمایید حاصل تماس تحصیل ایران سواالت خود، می توانید از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره



 

 
 

  

 .وارد شوید ی بدون کنکور دانشگاه پیام نوررشته هاالعات بیشتر در مورد برای کسب اط

  

 میزان شهریه دانشگاه های پیام نور

مطرح می شود، میزان شهریه آن است. مسلما نمی توان یک شهریه  مشاوره دانشگاه پیام نوراز جمله پر تکرار ترین سواالتی که در 

شهریه دانشگاه شته، میزان شهریه نیز متفاوت خواهد بود. اما یکسان را برای تمامی رشته ها عنوان کرد. چرا که بسته به نوع هر ر

به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم بندی می شود که معیار شهریه ثابت، سال ورود   پیام نور نیز مانند دیگر دانشگاه های شهریه پرداز

  .اخذ شده داردبه دانشگاه و همچنین نوع رشته است. اما شهریه متغیر بستگی به تعداد و نوع واحدهای 

درصد به مبلغ شهریه هر کدام از رشته های این دانشگاه افزدوه می  15الی  10ذکر این نکته نیز ضروری است که هر ساله حدود 

شود. اما باید بگویم که میزان آن در رشته های با آزمون و بدون ازمون برابر است. بنابراین، داوطلبان از این نظر تفاوتی با یکدیگر 

باشد.  متفاوتکه دانشجو در آن تحصیل می کند نیز ممکن است مقدار هزینه های تحصیلی  مقطعینکته دیگر آنکه، بسته به  .رندندا

  .با شهریه مقطع کارشناسی یا دکتری آن تفاوت داردشهریه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور به عنوان مثال میزان 

  

 .ک کنیدکلی شهریه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-97/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 

  

 اسامی رشته های پرطرفدار بدون کنکور کارشناسی پیام نور

اسامی رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور به صورت ساالنه از طریق سایت سازمان سنجش در دفترچه راهنما ثبت نام بدون 

 زیادی تنوع ها رشته این که باشد می لیتحصی سوابق ها رشته از هریک در نام ثبت مالک و شود می منتشر  کنکور این دانشگاه

 پر اسامی زیر جدول در. شوند می پذیرش آن شده ارائه های رشته در دانشگاه هر ظرفیت به باتوجه نام ثبت متقاضی افراد و دارند

 .ارترین رشته های بدون آزمون دانشگاه های پیام نور برای مشاهده شما عزیزان ذکر شده اندطرفد

  

 کمهندسی مکانی
علوم و مهندسی صنایع 

 غذایی )کشاورزی(
 عکاسی اقتصاد



 

 
 

 مهندسی معماری

  

علوم و مهندسی محیط 

 زیست
 فرش روانشناسی

 مهندسی صنایع
ترویج و آموزش کشاورزی 

 پایدار
 ارتباط تصویری حسابداری

 مهندسی پلیمر

  

 ارتباط تصویری مدیریت دولتی اقتصاد کشاورزی

 علوم و مهندسی آب

  

ناسی سلولی و زیست ش

 مولکولی
 نقاشی علوم سیاسی

 مهندسی شیمی

  

 طراحی پارچه مدیریت بازرگانی شیمی محض

 مهندسی کامپیوتر

  

 صنایع دستی حقوق زمین شناسی

مهندسی مواد و 

 متالورژی

  

 مرمت بناهای تاریخی علوم تربیتی شیمی کاربردی

 مهندسی برق

  

 میهنر اسال علوم ورزشی زیست شناسی گیاهی

  

  



 

 
 

 

  

  شرایط ثبت نام کارشناسی دانشگاه پیام نور

 :هستند زیر شرح به نور پیام های دانشگاه در نام ثبت  شرایط

  داوطلب دارای دیپلم نظام جدید یا گواهینامه سالی واحد/ ترمی واحدی، یا مدرک کاردانی باشد. چنانچه فرد مشغول به

 .شهریور اخذ نماید. ) برای رشته های با آزمون و بدون آزمون( 31یتا تا تحصیل باشد، الزم است که مدرک خود را نها

 دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های روزانه مجاز به ثبت نام در رشته های پیام نور نمی باشند. 

  دانشجویان دوره های غیر روزانه جهت شرکت در آزمون رشته های پیام نور نیازی به انصراف از تحصیل ندارند. اما در

 .صورت قبولی باید از رشته قبلی خود انصرف قطعی دهند

 دانشجویان مقطع کاردانی جهت ثبت نام در آزمون نیازی به انصراف از تحصیل ندارند. 



 

 
 

 دوره های شبانه، مجازی، پردیس خودگردان یا دانشگاه های بین المللی، موسسات غیر دولتی  دانشجویان شاغل به تحصیل

و غیر انتفاعی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند در رشته های بدون ازمون ثبت نام نمایند. البته در 

 .صورت پذیرش الزم است که انصراف قطعی دهند

 سازمان نظام وظیفه منع تحصیلی داشته باشند متقاضیانی نباید از نظر. 

  

 

 

  اطالعیه

داوطلبانی که عالقه مند به شرکت در آزمون سراسری نیستند، می توانند از طریق دریافت و مطالعه دفترچه ثبت نام و انتخاب 

ه و درصورت داشتن شرایط رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسامی رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور را مشاهده کرد

پذیرش، در زمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور اقدامات مربوط به پذیرش خود در هر یک از نیمسال های مورد نظر را 

 .انجام دهند

  

 اسامی دانشگاه های پیام نور کشور به تفکیک هر استان

 .هر استان قابل مشاهده می باشند در جدول زیر اسامی دانشگاه های پیام نور کشور به تفکیک

 اسامی واحد های هر استان استاننام 

 لردگان ار،یاردل، بروجن، بن، سامان، شهر کرد، فارسان، کوهرنگ، ک یاریبخت نور چهارمحال و امیپ دانشگاه

 

 کرج، نظر آباد س،یشتهارد، ساوجبالغ، طالقان، فردا نور البرز امیپ دانشگاه

 نجف آباد، نطنز ن،ینائ گان،یشهرضا، کاشان، گلپا رم،یشهر، سم ینیاردستان، اصفهان، خم دگل،یآران و ب نور اصفهان امیپ دانشگاه

 مهران ،یملکشاه روان،یبدره، دره شهر، دهلران، س وان،یا الم،یآبدانان، ا المینور ا امیپ دانشگاه

 ریعجب ش بر،یملکـان، شبستر، جلفـا، کل انـه،یبناب، مراغه، مرند، م ـز،یآذرشهر، تبر یشرق جانینور آذربا امیپ دانشگاه

 دژ نیچالـدران، شاه اندوآب،یماکو، سردشت، مهاباد، م ،یتکاب، خـو رانشهر،یبوکان، پ ه،یاروم یغرب جانینور آذربا امیپ دانشگاه



 

 
 

 رین ن،یشـهر، نم نیمشـگ ،یگرمـ ن،کـوثر،یپـارس آبـاد، خلخـال، سـرع ل،یاردب لینور اردب امیپ دانشگاه

کوه، قرچک،  روزیف ار،یشهر رانات،یشم ،یر م،یتهران، دماوند، رباط کر س،یسالمشهر، پاکدشت، پردا نور تهران امیپ دانشگاه

 نیورام

 شابوریقوچان، کاشمر، کالت، گناباد، مشهد، ن روزه،یچناران، سبزوار، سرخس، ف ه،یدریتربت جام، تربت ح ینور خراسان رضو امیپ دانشگاه

 طبس، فردوس، قائنات، نهبندان شه،یسرب ان،یسرا رکوه،یز ان،یخوسف، درم رجند،یب ه،یبشرو ینور خراسان جنوب امیپ دانشگاه

 فاروج، گرمه روان،یجاجرم، ش بجنورد، ن،یاسفرا ینور خراسان شمال امیپ دانشگاه

 کنگان، گناوه ه،یعسلو لم،ید ر،ید ،یبوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دشت نور بوشهر امیپ دانشگاه

 طارم، ماه نشان ه،یابهر، خدابنده، خرمدره، زنجان، سلطان نور زنجان امیپ دانشگاه

 یفسا، کازرون، الرستان، المرد، مرودشت، ن راز،یش دان،یآباده، استهبان، پاسارگاد، جهرم، داراب، رستم، سپ نور فارس امیپ دانشگاه

 زیر

 یامیشهر، م یآرادان، دامغان، سرخه، سمنان، شاهرود، گرمسار، مهد نور سمنان امیپ دانشگاه

اهواز، بندر ماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، کارون، مسجد  مشک،یآبادان، اند نور خوزستان امیپ دانشگاه

 زهیهو مان،یسل

 قم نور قم امیپ دانشگاه

 نیزهرا، تاکستان، قزو نیآوج، البرز، بوئ ک،یآب نینور قزو امیپ دانشگاه

 وانیمر اران،یسروآباد، سقز، سنندج، قروه، کام واندره،یدهگالن، د جار،یبانه، ب نور کردستان امیپ دانشگاه

لنگرود،  جان،یصومعه سرا، طوالش، فومن، اله اهکل،یرشت، رودبار، رودسر، س ،یآستارا، املش، بندر انزل النینور گ امیپ دانشگاه

 ماسال

 بروجرد، پلدختر، خرم آباد، دلفان، دورود، رومشکان، سلسله، کوهدشت گودرز،یازنا، ال نور لرستان امیپ دانشگاه

 گچساران، لنده ه،یلویاحمد، چرام، دنا، کهگ ریباشت، بو راحمدیو بو هیلوینور کهگ امیپ دانشگاه

کالردشت، محمودآباد،  دونکنار،یعباس آباد، فر ،یچالوس، رامسر، سار بار،یآمل، بابل، بابلسر، تنکابن، جو نور مازندران امیپ دانشگاه

 نور

 نودشتیگنبد کاووس، م شان،یگرگان، گم ،یآباد، کردکو یعل ان،یآزادشهر، آق قال، بندر گز، ترکمن، رام نور گلستان امیپ دانشگاه

 نابیقشم، م ک،یریرودان، س ر،یآباد، خم یجاسک، حاج ان،یبشاگرد، بندرعباس، بندرلنگه، پارس ،یابوموس نور هرمزگان امیپ دانشگاه

 زدی بد،یم ز،یابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، مهر زدینور  امیپ دانشگاه

 نهاوند، همدان ر،یکبودرآهنگ، مال ن،یرزن، فامن سرکان،یاسدآباد، بهار، تو نور همدان امیپ دانشگاه

 محالت جان،یساوه، شازند، فراهان، کم ه،یزرند جان،یخنداب، دل ن،یتفرش، خم ان،یاراک، آشت ینور مرکز امیپ دانشگاه

 رمندیهامون، ه رجاوه،یچابهار، خاش، زابل، زاهدان، سراوان، سرباز، قصرقند، کنارک، مهرستان، م رانشهر،یا و بلوچستان ستانینور س امیپ دانشگاه

 ریکرمان، کهنوج، نرماش رجان،یزرند، س گان،یراور، رفسنجان، ر رفت،یانار، بافت، بم، ج نور کرمان امیپ دانشگاه



 

 
 

 غرب النیکرمانشاه، گ ن،یریاسالم آباد غرب، پاوه، جوانرود، سر پل ذهاب، سنقر، صحنه، قصر ش نور کرمانشاه امیپ دانشگاه

 .وارد شوید بهترین مرکز مشاوره انتخاب رشته در تهرانبرای کسب اطالعات درباره 

 

  

 یام نور اخبار پیرامون تحصیل در ترم تابستانه دانشگاه پ

انتخاب واحد در ترم تابستان دانشگاه پیام نور کامال اختیاری است و دانشجویان عالقمند به تحصیل در این ترم می توانند تا سقف 

  .واحد درسی را اخذ نمایند 8

 مشاوره اخذ ترم تابستانه دانشگاه پیام نور

https://irantahsil.org/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 

 
 

برای انتخاب واحد در ترم ه باید به آن ها توجه کردبه عنوان مثال نکات مهمی وجود دارد ک در اخذ ترم تابستانه دانشگاه پیام نور 

تیرماه از  23تیرماه تا پایان  1۶بایست از تاریخ تابستان این دانشگاه دانشجویان عالقمند به ثبت درس در این ترم تحصیلی می

ز دانشجویان که می خواهند برای جبران طریق سامانه گلستان دروس انتخابی خود را اخذ کند. الزم به یادآوری است آن دسته ا

دروس حذف شده یا قبول نشده خود و یا حتی تسریع در مدت زمان تحصیل مقطع تحصیلیشان اقدام کنند می توانند برای 

مشاهده دروس انتخابی به سامانه گلستان و یا سامانه سهبا دانشگاه پیام نور مراجعه نمایند تا از اسامی دروس ارائه شده ترم 

 .تابستانه هر سال تحصیلی مطلع شوند

شهریه ترم تابستانه برابر با نصف میزان شهریه ترم تحصیلی است و در ترم تابستانه این دانشگاه نمره میان ترم وجود ندارد زیرا 

ما در صورتیکه بیشتر درس ها به صورت خودخوان هستند. عالوه بر این امکان معرفی به استاد نیز در این ترم تحصیلی وجود دارد ا

دانشجو شرایط پیش نیاز و هم نیاز دروس در ترم تابستان را رعایت نکند دروس انتخابی او فاقد تاثیر محسوب میشوند اما نکته 

 !مهم این که امکان حذف و اضافه واحدها در ترم تابستانه میسر نیست

  

 .کلیک کنید اعالم نتایج قبولی دانشگاه پیام نور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 ه مطالبخالص

 از استفاده با تحصیلی مقاطع از یک هر در دانشجویان و  سیستم آموزشی دانشگاه های پیام نور به صورت نیمه حضوری می باشد

 هماهنگ صورت به نور پیام های دانشگاه امتحانات. کنند می تحصیل آن در خودآموز درسی های کتاب یا و آموزشی های فناوری

 باعث عامل همین و شد نخواهد منظور دانشجویان برای ترم میان نمره دلیل همین به  ود ومیش گزاربر ای گزینه چهار و کشوری

 مشاوره دریافت بنابراین باشد آزاد و غیرانتفاعی های دانشگاه از تر سخت نور پیام های دانشگاه ترم از هریک در قبولی شودمی

 های ظرفیت نام ثبت نحوه و زمان از اطالع  شهریه هر ترم، میزان ه،دانشگا این در تحصیل شرایط مورد در نور پیام دانشگاه

 و آزمون برگزاری طریق از نور پیام دانشگاه مختلف مقاطع در پذیرش امکان این بر عالوه  .باشد می اهمیت حائز بسیار... و پذیرش

له به طور کامل به آنها پرداختیم و مقا متن در که  دارد وجود معدل و تحصیلی سوابق از استفاده با و آزمون در شرکت بدون یا

نحوه پذیرش دانشجویان فراگیر در دانشگاه های پیام نور را نیز شرح دادیم و عالوه بر مطالب فوق اسامی دانشگاه های پیام نور 

ن آزمون آن را کشور به تفکیک هر استان و شرایط ثبت نام در مقطع کارشناسیدانشگاه های پیام نور رشته های پرطرفدار بدو

 .بررسی کردیم

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

همچنین یادآور می شویم به دلیل ورود آسان، ظرفیت باالی پذیرش، شهریه پایین، برگزاری غیر حضوری کالس ها و رشته های 

مشاوره متنوع ارائه شده دانشگاه های پیام نور متقاضیان این دانشگاه ها افزایش پیدا کرده است بنابراین برای بهره مندی از 

 .و طرح سواالت خود می توانید با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید شگاه پیام نوردان

  

  

 .کلیک کنید مقاله PDF برای دریافت فایل

  

، می توانید از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره و پشتیبانی دانشگاه پیام نوربه منظور دریافت راهنمایی از 

 .تماس حاصل فرمایید تحصیل ایران مشاوره

 (تماس از استان تهران) 9099075307 تماس از سراسر کشور و 9099075307

 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از  کد گرفتن بدون ثابت تلفن طریق از تماس

  

  

 

 


