ویژه نامه
آغاز سال تحصیلی 95-96

شهید آوینی
هفته دفاع مقدس ،یادآور خاطره رشادت های بی نظیری است که در صفحات تاریخ زرین این کشور به
یادگار از نسل دیروز و امروز ما می ماند.
مردان سلحشوری که در برابر عشق به جانبازی و فداکاری در راه دین و میهن ،تمامی دلبستگی های
دنیایی آنان رنگ باخت و با قدم نهادن بر قله های شرف و افتخار ،جامه ای رنگین از حیثیت و آبرو و
عزت بر تن کردند تا اینگونه جاودانگی را زینت خویش سازند.
یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و شهدای گرانقدر آن گرامی باد.

پیام تبریک رییس دانشگاه پیام نور استان کرمان دکتر فاطمه
معین الدینی به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و تقارن
آن با هفته دفاع مقدس:
آغاز هر بهار ،نوید شکفتن ها و رستن های ابدی را می دهد ،دنیای مرده
ای که شگفت آور و حیرت انگیز زنده می شود و پیری و کهنسالی ای
که جای خود را به طراوت و جوانی می دهد .آغاز هر بهار تحصیلی نیز
به ما مژده مبارزه با جهل و نادانی و آغاز شکفتن و روییدن گلهای دانایی
و بیداری و پیشرفت را در بوستان کشور عزیزمان ،می رساند که امید به
آینده روشن آن جانهایمان را زندگی دوباره می بخشد شروع سال
تحصیلی جدید بر همه شما پویندگان دانش و بینش مبارک باد.
"بهتر است بگوییم :شهدا ماندند و زمان ما را با خود برده
است".
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شروع سال ی جدید ر هب د ویان،اسا ید و کارنان رپ الش
دااگشنه تبریک رعض نموده و سالی سرشار از موفقیت رد رعهص اهی علم
و دانش و معرفت از ردگاه باریتعالی خواستاریم و مقدم دانشجویان جدید
الورود هک با استعانت از خدا وند و کوشش و تالش گامی دیگر رد جهت
نخ
فتح قله اهی علم و معرفت ربداشته و ربای ستین بار هب محیط مقدس دااگشنه
گام نهاده اند ،گرامی می داریم.

دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور کشوردر
پیامی تقارن آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع
مقدس را تبریک گفتند.
پیام رئیس دانشگاه پیام نور بدین شرح است.
بسمه تعالی
تقارن آغاز سال تحصیلی جدید  ،بهار علم و دانش و
هفته دفاع مقدس که یادآور رشادت های بسیاری از
دانش آموزان و دانشجویان در جبهه های نبرد حق علیه
باطل است ،بسیار میمون و مبارک است.
حضووور نقووش آفوورین دانشووجویان و دانووش آموووزان در
دوران دفاع مقدس ،نمایانگر شور شعور نوا انقببوی و
سوومفونی دفوواع آگاهانووه از موورز و بوووم و کیووان کشووور
عزیزمان ایران بوود و خوشوبختانه اموروز نیوز شواهد ایون
حضور پررنگ دانشوجویان و دانوش آمووزان در عرصوه
های علم و دانش هستیم کوه بوا حفوو روحیوه بسویجی ،
همواره کشور را در جهت تعالی و پیشورفت سوو
می دهند.
اینجانب ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته
دفاع مقدس به همه ایثارگران عرصه دفاع مقدس و
دانشگاهیان و دانش آموزان عزیز امیدوارم که در سال
تحصیلی جدید ،دانشگاهیان به ویژه دانشجویان دانشگاه
پیام نور در جهت آرمان های نظام مقدس جمهوری
اسبمی و  8سال دفاع مقدس گام برداشته و با حفو
روحیه خودباوری و بسیجی همانند گذشته در عرصه
های علمی پیشتاز بوده و کشور عزیزمان ایران را به
سوی قله های رفیع دانش رهنمون سازند.

دکتر علیرضا محدثی زرندی در آستانه
ی شروع سال تحصیلی جدید در
گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ضمن
معرفی دانشگاه پیام نور به عنوان
بزرگترین دانشگاه دولتی کشور گفت
تمامی رشته های دایر در دانشگاه پیام
نور دارای مجوز از شورای گسترش
وزارت علوم و لذا مدرک این دانشگاه
معتبر و مورد تأیید وزارت علوم می
باشند.
ایشان با اشاره به افتخارات دانشگاه پیام
نور گفت طبق اعبم و رتبه بندی
جدید پایگاه استنادی علوم جهان
اسبم ،این دانشگاه در سال گذشته
جزو  10دانشگاه برتر جامع کشور از
نظر آثار پژوهشی قرار گرفت و حائز
رتبه یک کیفیت آموزشی در کنار
دانشگاههای شریف و علوم پزشکی
تهران بوده است.
ارزشیابی آزمون های پایان ترم در
دانشگاه پیام نور بر اساس روشهای
استاندارد و بصورت متمرکز در سراسر
کشور و بر اساس کل محتوای
آموزشی دروس انجام می شود .لذا
دانشجویان این دانشگاه از توان علمی
باالیی برخوردار می باشندکه پذیرفته
شدن بیش از  30هزار نفر از
فارغ التحصیبن دانشگاه پیام نور در
مقطع کارشناسی ارشد در بهترین و
معتبرترین دانشگاه های کشور از جمله

پذیرش بیش از  1000نفر در دانشگاه
تهران نشان از کیفیت باالی آموزشی
دانشگاه پیام نور دارد.
معاون دانشگاه پیام نور استان کرمان از
ویژگی های خاص دانشگاه پیام نور
،پذیرش دانشجو در یک زمان در دو
رشته تحصیلی در دانشگاه و یا عبوه
بر یک رشته در دانشگاه ،در یکی از
دانشگاههای دولتی را نام برد و ادامه
داد اگر چه دانشگاه پیام نور ملزم است
برای کلیه دروس نظری کبس رفع
اشکال گروهی برگزار نماید ولی
حضور در این کبس ها برای دانشجو
کارشناسی و کارشناسی ارشد اجباری
نمی باشد به عبارت دیگر در صورتی
که دانشجو بتواند بدون حضور در
کبس محتوای درسی را فرا بگیرد
حضور در کبس برای وی الزامی
ندارد .گفتنی است دروس دارای واحد
عملی مشابه سایر دانشگاهها برگزار
شده و حضور دانشجو نیز در این
واحدهای عملی الزامی می باشد.
همچنین کبسهای درس نیمه
حضوری در دانشگاه پیام نور با استفاده
از باالترین تکنولوژی آموزشی از
جمله نمایشگر پاورپوینت ،ویدئو
پروژکتور CD ،های چند رسانه ای و
الکترونیکی ،کبس های رفع اشکال
های
فردی و گروهی ،کتا
خودآموز ،آزمایشگاهها و کارگاهها،
کبسهای مبتنی بر  ITو الکترونیکی و
 ....ارایه می گردد.
دکتر محدثی در خصوص محتوا
درسی کلیه دروس دانشگاهی پیام نور
گفت محتوی درس ها کامب استاندارد
و بر مبنای سرفصل مورد تأیید شورای
گسترش وزارت علوم برای آن درس
می باشد.

لذا دانشجو موظف به فراگیری کل این
محتوای درسی در طول یک نیمسال
تحصیلی می باشد.
وی افزود همانند دانشجویان سایر
دانشگاهها ،دانشجویان دانشگاه پیام نور
نیز می توانند از صندو رفاه
دانشجویی وزارت علوم وام دریافت
نمایند .خود دانشگاه نیز از طریق
اعتبارات خود در بانک ها بر حسب
ضرورت و در مقاطعی دانشجویان را
جهت دریافت تسهیبت به بانک های
طرف قرارداد خود معرفی می نماید.
دکتر محدثی با تاکید بر انعطاف
پذیری آئین نامه های آموزشی جهت
سهولت تحصیل دانشجویان بیان کرد:
آئین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور
دارای مواردی از جمله انتقال ،مهمان
دائم ،مهمان ،مهمان اضطراری یا مهمان
در امتحان ،تغییر رشته و سنوات
تحصیل و  ....می باشد که کمک
می کند دانشجو در شبکه آموزشی که
این دانشگاه در سطح کشور از طریق
بیش از  500مرکز و واحدی دارد،
بتواند با سهولت بیشتری به امور
آموزش و تحصیل خود بپردازد.
و در پایان دکتر محدثی با معرفی
درگاه ورودی سامانه های دانشجویی
به آدرس  app.pnu.ac.iاظهار
داشت دانشگاه پیام نور برای ارایه
خدمات بهتر به دانشجویان خود اقدام
به راه اندازی سامانه های مختلفی
نموده است که هریک بخشی از
خدمات به دانشجویان را مدیریت و
پشتیبانی می کند.

دسترسی بسیار سریع به تمامی سامانه ها با ورود به سایت " Apps.pnu.ac.irدرگاه ورودی سامانه های دانشجویی“
/http://pnu.ac.ir/
پورتال دانشگاه

پیگیری جدیدترین وضعیت آیین نامه ها  ،اخبار ،اطالعیه ها  ،لیست دروس ،برنامه  9ترمه و منابع درسی

 /http://reg.pnu.ac.irانجام کلیه امور آموزشی دانشجو اعم از ثبت نام – انتخاب واحد – مهمان شدن – مشاهده نمرات ،تاریخ امتحان ،اعتراض به نمرات
سامانه دانشگاهی گلستان
و ....
http://dlib.pnu.ac.ir
کتابخانه دیجیتال

مجموعه حاضر بخشی از آخرین منابع دیجیتالی دانشگاه است .تاکنون دسترسی به بیش از  112هزار عنوان منبع دیجیتال برای
سهولت کار پژوهشی دانشجویان صورت پذیرفته است ( .شامل  :کتاب ،پایان نامه ،مقاله ) .....،

 /http://labreport.pnu.ac.irثبت انتقاد  ،پیشنهاد و هرگونه سوال در تمام زمینه های آزمایشگاهی و کارگاهی و پیگیری ثبت درخواست دانشجویان در زمینه
انتقادات و پیشنهادات مرکز آزمایشگاه های دانشگاه
دروس عملی در دانشگاه پیام نور

 /http://journals.pnu.ac.irدانشگاه پیام نور در حال حاضر به عنوان ناشر بسیاری از مجالت تخصصی در حوزه های مختلف علوم فعالیت می نماید .این سامانه
نشریات علمی دانشگاه دسترسی به کلیه مجالت تخصصی دانشگاه را جهت ارسال و پیگیری مقاله به نشریات دانشگاه و همچنین مشاهده مقاالت چاپ شده
در این نشریات را فراهم می کند.

/http://staff.pnu.ac.ir
شبکه علمی دانشگاه

این سامانه دسترسی به وب سایت شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور کل کشور را فراهم می کند.

 http://lib.pnu.ac.ir/امکان جسنجو در این کتابخانه ها ,عمومی است اما برای استفاده از سایر امکانات از جمله رزرو منابع  ,امکانات مشارکب منابع,
سامانه مدیریت کتابخانه دسترسی به پروفایل و سایر خدمات این نرم افزار باید دارای جساب کاربری بوده و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور آن در
نرم افزار وارد شوید.

/http://stud.pnu.ac.ir
سامانه رسیدگی به امور دانشجویان

با ثبت درخواست و پیشنهادات در هر زمینه نسبت به ثبت درخواست اقدام نموده و پاسخ خود را بعد از بررسی انجام شده
دریافت نمایند

سامانه همایش های دانشگاه پیام نور در حقیقت یک دبیرخانه اینترنتی است که مراکز دانشگاهی پیام نور کمک می کند تا همایش
 /http://conference.pnu.ac.irهای علمی خود را در سطح بین المللی  ،ملی و منطقه ای بدون نگرانی از درگیری با روش های سنتی دریافت مقاالت و داوری
همایش های دانشگاه آنها برگزار کنند  .این سامانه کلیه مراحل برگزاری یک همایش از راه اندازی وب سایت و اطالع رسانی تا ثبت نام و دریافت
مقاالت و داوری آنها و اعالم نتیجه و دریافت هزینه ها را به راحتی مدیریت می کند .

 /http://elearning.pnu.ac.ir/یادگیری الکترونیکی ( ) E-Learningرویکردی نوین در آموزش از دور است که برای هر فراگیری امکان یادگیری در هر زمان و
یادگیری الکترونیکی در هر مکان را فراهم می نمایددانشجویانی که دروس خود را به صورت الکترونیکی اخذ می نمایند می تواند از خدمات این سامانه
استفاده نمایند.

 http://nashriyat.pnu.ac.ir/این سامانه زیر نظر معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی (اداره کل فرهنگی و فوق برنامه ) فعالیت کرده و با قوانین خاص شامل
نشریات دانشجویی
ثبت و بهره برداری از کلیه نشریات دانشجویی منتشر شده توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور می باشد.

/http://srsa.pnu.ac.ir
سامانه رسیدگی به درخواست ها

زیر نظر اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه و شامل رسیدگی به درخواست های کلیه ارباب رجوعان دانشگاه می باشد با هدف
نظارت مستمر ،پیگیری شکایات و بهبود فرایند ها راه اندازی شده است

درگاه ارتباطی دانشجویان و دانشگاه که شامل مهمترین اخبار مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان کرمان واطالعیه ها و
 pnuk.ac.irفراخوان های استانی و کشوری می باشد  .در عین حال لینک پورتال دستگاه های اجرایی جهت دسترسی سریع تر دانشجویان در
دانشگاه پیام نور استان کرمان این وب سایت قرار داده شده است  .با ورود این آدرس به راحتی و با انتخاب مرکز یا واحد محل تحصیل  ،می توانید به اطالعیه
های مهم در خصوص برنامه کالسی  ،راهنمای امتحانات میان ترم و پایان ترم  ،آیین نامه ها و فرم ها و تماس با دانشگاه محل
تحصیل خود در استان کرمان و ....دسترسی داشته باشید.

تقویم آموزشی

ارتباط با دانشگاه
ردیف

نام مرکز /واحد

شماره تماس

1
2

ستاد استان
ارزوئیه
انار

3
4
5

باغین
بافت
بردسیر

32469852-58
 42480592و 42480570
 34381444و  34386443 -44و
34386447و34385533
33374271-76
 42441191-94و 42441530
 33528708-09و 33524318و33527020
و  33522703و  33528428و  33527019و
33528975

6

پاریز

42393251

7
8

جیرفت
رابر

 43315155-7و 43317081-3
 42451206و  42451207و 42450411

نیمسال اول (ترم پاییز)
ردیف

موضوع

شروع

1
2

ارائه دروس (کبس) در سیستم برای مراکز
ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته ،تغییر گرایش

16/05/95
01/06/95

3
4

ثبت دروس معادل سازی شده
ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و
مقصد
ثبت نام و انتخا واحد
زمان درخواست وام

01/06/95
01/06/95

5
6

تاریخ

پایان

13/06/95
15/06/95
15/06/95
15/06/95

25/06/95
13/06/95
از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

7
8

زمان کبسهای رفع اشکال گروهی
ثبت نام و انتخا واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

27/06/95
31/06/95

02/10/95
06/07/95

9

درخواست معادلسازی دروس ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

31/06/95

06/07/95

10
11

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود
درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول

17/07/95
17/07/95

15/08/95
18/08/95

12

معرفی دانشجوی اتباع غیرایرانی به منظور انجام امور کنسولی

17/07/95

17/08/95

9
10

راور
راین

 33729244-45و 33729445
33762974- 75

13

زمان کبسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید

06/07/95

02/10/95

14
15

11

رفسنجان

 34356572و 34356550و 34356569

حذف و اضافه
تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

12/07/95
01/09/95

19/07/95
13/09/95

16

تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی (مهمان اضطراری)

01/09/95

13/09/95

12

رودبار

43367883

13

ریگان

14

زرند

 44360712 -13و  44361220و
44361234
33451250 -7

17
18
19
20

15

زنگی آباد

16

سیرجان

17

شهداد

 33293933و  33293851و  33293853و
33293933
 42333543 – 4و  42309600و
42302861
 33751399و  33751482و 33751390

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو
بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول و روادید تحصیلی دانشجویان غیر
ایرانی ورودی نیمسال اول
زمان امتحانات

28/10/95
28/10/95
27/10/95
28/09/95
30/11/95
30/10/95

18

شهربابک

 34121601-3و 34119902

19

عنبراباد

43289501 -02

20

فهرج

44281349

21

قلعه گنج

43392226

22

کشکوئیه

 34392550-51و 34392651 -52

23

کوهبنان

33495306

24

کهنوج

 43241034و  432411036و 43243416

25

گلبافت

 33754502و 33754500

26
27
28
29
30

منوجان
نرماشیر
نگار
بم
کرمان پردیس
شماره 1

4330228 -86
44270984
 33559112و 33559412
44218415-17
 33353591و 33353615و  33353628و
 33353647و 32735580

31

کرمان پردیس
شماره 2

 32756995 -96و  32756934و
 32756997و  32735581و 327335579

ماهنامه ستاره نور -ویژه نامه آغاز سال تحصیلی
صاحب امتیاز :دانشگاه پیام نور استان کرمان
نشانی :کرمان – بلوار کوثر -نرسیده به کمربندی -روابط عمومی دانشگاه
پست الکترونیکیravabetkerman@yahoo.com :
تلفن( 03432469852 :داخلی )333

21

نیمسال دوم (ترم بهار)
موضوع

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته ،تغییر گرایش
ارائه درخواست مهمان (موقت ،دائم)شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و
مقصد
ثبت نام و انتخا واحد
زمان درخواست وام
انتخا و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
زمان کبسهای رفع اشکال گروهی
ثبت نام و انتخا واحد رشته های نیمه متمرکز
ثبت نام و انتخا واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و کارشناسی
ارشد فراگیر
درخواست معادلسازی دروس ورودیهای جدید
تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود
درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول (ورودی نیمسال دوم)
معرفی دانشجوی اتباع غیرایرانی به منظور انجام امور کنسولی
زمان کبسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای بهمن ماه
حذف و اضافه
تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد
تغییر و تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی (مهمان اضطراری)
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی
پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو
زمان امتحانات

حداکثر زمان ارائه جوا نسبت به تجدیدنظرها توسط بانک سوال

04/10/95

شروع

27/10/95
تاریخ

پایان

04/10/95
04/10/95

30/10/95
30/10/95

30/10/95

06/11/95

02/11/95
02/11/95

20/02/96
30/02/96

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

متناسب با اعبم نتایج سازمان سنجش
متناسب با اعبم نتایج سازمان سنجش

28/11/95
02/11/95
30/01/96
02/12/95
30/01/96
02/12/95
30/01/96
02/12/95
30/02/96
16/11/95
05/12/95
26/11/95
18/02/96
02/02/96
18/02/96
02/02/96
01/04/96
01/04/96
31/03/96
04/03/96
31/03/96
06/03/96
17/04/96

ترم تابستان (در صورت تصویب ارائه)
موضوع

تاریخ

شروع
01/04/96

پایان
15/04/96
21/04/96

1

بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول و روادید تحصیلی
دانشجویان غیر ایرانی ورودی سال تحصیلی 95-96

2

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

07/04/96

3
4
5
6
7

ثبت نام و انتخا واحد
انتخا و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو
شروع امتحانات
حداکثر زمان ارائه جوا نسبت به تجدیدنظرها توسط بانک سوال

27/04/96
15/04/96
16/05/96
07/04/96
04/06/96
26/05/96
04/06/96
28/05/96
21/06/96

