تَ گضاسػ اخثاس پیام ًْس  PnuNews.comهطاتق تا آییي ًاهَ آهْصؽی جذیذ داًؾگاٍ پیام ًْس
هشاکض ّ ّاحذُای پیام ًْس هی تْاًٌذ تا هِواى یا اًتقال داًؾجْیاى تا داؽتي ؽشایظ ّ ضشایة
تعییي ؽذٍ دس هادٍ ً ۲غثت تَ هِواى هْقت یا دائن داًؾجْیاى پیام ًْس هْافقت کٌٌذ.
دس ایي آییي ًاهَ دس فْست هِواى ؽذى داًؾجْ دس عایش هشاکض ؽِشیَ پشداختی تْعظ داًؾجْ
افضایؼ پیذا هی کٌذ.
شزایط ميمان  :داًؾجْیاى هقطع کاسؽٌاعی آصهْى عشاعشی،پزیشػ تذّى آصهْى ّ فشاگیش
هی تْاًٌذ تا هْافقت هشکض هثذأ ّ هققذ تقْست هِواى ّ هِواى دائن تحقیل ًوایٌذ.
( *دس ّاقع تذّى ُیچ پیؼ ؽشطی ! فقظ هْافقت هثذا ّ هققذ الصم اعت)
آییي ًاهَ هِواى ؽذى دس  ۵هادٍ ّ آییي ًاهَ اًتقال دس  ۶هادٍ فادس ؽذٍ اعت.

دستٌرالعمل ميمان ً انتقال در دانشگاه پیام نٌر
الف) ميمان
ماده : ۱هشاکض ّ ّاحذُا دس فْستیکَ داًؾجْ ّاجذ ؽشایظ ریل تاؽذ ّ تا عٌایت تَ ضشایة تعییي
ؽذٍ دس هادٍ ً ۲غثت تَ هِواى هْقت یا دائن داًؾجْ اقذام ًوایٌذ
- ۱-۱اصدّاج داًؾجْی دختش دس صهاى داًؾجْیی دس فْستیکَ هحل اؽتغال دائن ُوغش داًؾجْ
قثل اص اصدّاج دس ًضدکتشیي هحل تَ داًؾگاٍ هققذ تاؽذ
- ۱-۲فْت یا هعلْل ؽذى عشپشعت خاًْادٍ دس صهاى داًؾجْیی تَ طْسیکَ ّی تَ تؾخیـ
هشاجع قاًًْی تَ عٌْاى کفیل خاًْادٍ ؽٌاختَ ؽْد
- ۱-۳تیواسی خاؿ داًؾجْ تَ تاییذ هشاجع ریقالح
- ۱-۴هعلْلیت هْثش داًؾجْ کَ دس صهاى داًؾجْیی فْست گشفتَ تاؽذ
- ۱-۵تغییش هحل اؽتغال داًؾجْ یا ُوغش ّی تَ ؽِش دیگش تا اسائَ هغتٌذات هعتثش
ماده  : ۲تشاعاط دعتْس ُفتن هقْتات چِلویي ًؾغت ُیات اهٌای داًؾگاٍ ؽِشیَ
داًؾجْیاى تَ ؽشح ریل هی تاؽذ :
- ۲-۱ؽِشیَ هتغیش هتقاضیاى هِواى یا هِواى دائن تَ هشاکض چِاسگاًَ ؽِش تِشاى تا ضشیة ۲
هحاعثَ ّ اخز گشدد
 - ۲-۲ؽِشیَ هتغیش هتقاضیاى هِواى یا هِواى دائن تَ هشاکض اعتاًِا ّ ؽِشُای لْاعاى  ،دهاًّذ
سی ّ حغي آتاد تا ضشیة  ۱.۸هحاعثَ ّ اخز هی ؽْد
- ۲-۳ؽِشیَ هتغیش هتقاضیاى هِواى یا هِواى دائن اص هشاکض یاًْاحی پاییي تش تَ تاالتش تَ غیش اص
ؽِشُای هزکْس  ۲-۱تا  ۲-۲تَ ضشیة  ۱.۶هحاعثَ ّ اخز هی ؽْد
ماده : ۳هِواى ؽذى اص ًْاحی تاالتش تَ پاییي تش تالهاًع اعت
ماده : ۴هِواى ؽذى داًؾجْ تَ عایش داًؾگاٍ ُای ُن گشٍّ تَ ؽشط عذم اسائَ دسّط دس
ًیوغال پایاًی (تشم آخش) ّ هْافقیت داًؾگاٍ هثذا ّ هققذ تالهاًع هی تاؽذ
ماده : ۵ؽشایظ هِواى ّ هِواى دائن داًؾجْیاى هشکض تیي الولل تشّى هشصی داًؾگاٍ پیام ًْس تَ
داخل دس دّسٍ کاسؽٌاعی
- ۵-۱داًؾجْی هتقاضی هِواى ّ هِواى دائن دس دّسٍ کاسؽٌاعی تایذ یک ًیوغال تحقیلی ّ
حذاقل ّ ۱۲احذ دسعی سا دس هشکض تیي الولل تا احتغاب ًوشات هشدّدی تا هعذل  ۱۲گزساًذٍ تاؽذ

- ۵-۲داًؾجْی هتقاضی هِواى یا هِواى دائن تایذ دسخْاعت خْد سا رکش هْسد حذاقل  ۴۵سّص
قثل اص ؽشّع ًیوغال تحقیلی هطاتق تقْین آهْصؽی تَ هشکض تیي الولل تغلین کٌذ
- ۵-۳داًؾجْی کاسؽٌاعی هِواى ؽذٍ تَ یکی اص هشاکض ّ ّاحذُای داخل کؾْس تایذ ۵۰
دسفذ ؽِشیَ ثاتت ّ هتغیش اسصی کؾْس هثذا سا دس ُش ًیوغال تحقیلی تَ فْست سیالی ّ تَ ًشخ
هشکض هثادالت اسصی دس ؽشّع ثثت ًام ّ اًتخاب ّاحذ پشداخت ًوایذ
- ۵-۴داًؾجْیاى دّسٍ کاسؽٌاعی کَ تَ هشاکض ّ ّاحذُای داخل کؾْس هِواى یا هِواى دائن
ؽذٍ اًذ جِت اخز هذسک تحقیلی تایذ هطاتق آییي ًاهَ داًؾجْیاى تشّى هشصی دس اهتحاى جاهع
هشکض تیي الولل ؽشکت ّ ًوشٍ قثْلی کغة ًوایٌذ
- ۵-۵پظ اص هْافقت هشکض تیي الولل تشای هِواى ّ یا هِواى دائن ؽذى داًؾجْ هْضْع دس
ؽْسای آهْصؽی اعتاى هققذ هطشح تا ًغثت تَ ثثت ًام ّ اخز ؽِشیَ هشتْطَ اقذام ًوایٌذ
ب) انتقال
ماده : ۶تاتْجَ تَ فذّس هذاسک یکغاى دس داًؾگاٍ پیام ًْس اًتقال داًؾجْ هٌتفی اعت
ماده : ۷اًتقال اص عایش داًؾگاٍ ُا ّ هْعغات آهْصػ عالی تَ پیام ًْس تا ؽشایظ ریل ّ فقظ
تشای یکثاس اهکاى پزیش اعت:
- ۷-۱هتقاضی تایذ حذاقل ّ ۱۲احذ دسعی تا هیاًگیي حذاقل  ۱۲تا احتغاب دسّط هشدّدی دس
داًؾگاٍ هثذا گزساًذٍ تاؽذ
ً- ۷-۲ذاؽتي هٌع اداهَ تحقیل دس داًؾگاٍ هثذا
ماده : ۸ؽِشیَ داًؾجْیاى سّصاًَ دّلتی اًتقالی تَ پیام ًْس هطاتق ؽِشیَ داًؾجْیاى آصهْى
عشاعشی داًؾگاٍ پیام ًْس اعت
ماده : ۹اًتقال اص داًؾگاٍ پیام ًْس تَ عایش داًؾگاٍ ُای ًیوَ حضْسی ّ هْعغات غیش اًتفاعی
تا سعایت هقشسات ّصاست علْم تالهاًع هی تاؽذ
ماده : ۱۰اًتقال اص داًؾگاٍ ُای خاسجی هْسد تاییذ ّصاست علْم دس هقطع کاسؽٌاعی تشاعاط
ضْاتظ ّ هقشسات ّصاست علْم ّ داًؾگاٍ پیام ًْس هجاص هی تاؽذ
ماده : ۱۱هغائل هشتثظ تا ؽِشیَ داًؾجْ تاتع ضْاتظ داًؾگاٍ اعت

شزایط جدید انتقال اس سایز دانشگاه ىا بو پیام نٌر بدًن گذراندن  ً 12یا یک تزم بزای پذیزفتو
شدگان کنکٌر سزاسزی کارشناسی ً کارشناسی ارشد

