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92-93تقويم آموزشي نیمسال اول سال تحصیلي 

دانشگاه پیام نور

)ترم پايیز(نیمسال اول 

موضوعرديف

تاريخ

پايانشروع

7/5/9214/6/92ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرايش و انتقال1

2/6/9214/6/92دروس معادل سازي شدهثبت 2

شدن دانشجويان و تايید توسط مركز ) دائم و موقت(ارائه درخواست مھمان 3
مبدا و مقصد

7/5/9214/6/92

22/4/923/5/92درسیستم براي مراكز) كالس(ارائه دروس 4

22/4/923/5/92تعريف اساتید براي دروس در سیستم5

921/6/92//22/4بار گذاري مدارك تحصیلي مدرسین مدعو6

7/6/9215/6/92ثبت نام و انتخاب واحد7

8
زمان درخواست وام

www.PnuNews.com
از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام

18/6/9230/6/92انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي9

16/6/9228/9/92زمان كالسھاي رفع اشكال گروھي10

ثبت نام و انتخاب واحد وروديھاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد 11
رسمي

30/6/925/7/92

درخواست معادلسازي دروس ورودي ھاي جديد كارشناسي و كارشناسي 12
30/6/925/7/92ارشد رسمي

13/7/9213/8/92تشكیل پرونده فیزيكي دانشجويان جديدالورود13

6/7/9228/9/92زمان كالسھاي رفع اشكال گروھي وروديھاي جديد14

8/7/9216/7/92حذف و اضافه15

4/8/9211/8/92انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي16

18/9/92اتمام زمان اصالح نمره و درس17

13/9/9219/9/92حذف اضطراري18

10/9/9218/9/92تعیین مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد19

10/9/9218/9/92)مھمان اضطراري(تعیین مركز محل آزمون كارشناسي 20

18/9/92اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده21

NP(20/9/92(دريافت فايل اطالعات آزموني 22

29/9/92پايان ثبت نمره میان ترم كارشناسي23

30/10/92پايان ثبت نمره میان ترم كارشناسي ارشد24

26/9/9226/10/92دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو25
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10/9/9218/9/92انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي26

30/9/9226/10/92زمان امتحانات*27

30/9/9228/10/92قرائت پاسخنامه28

30/9/925/11/92ثبت نمرات تشريحي كارشناسي29

10/11/92حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرھا توسط بانك سوال30

15/10/92اتمام زمان تايید حق التدريس توسط اساتید31

20/10/9230/10/92تايید حق التدريس اساتید توسط مراكز و واحدھا32

1/11/9210/11/92تايید حق التدريس اساتید توسط استان33

.برنامه امتحانات دوره دكتريرا در حدفاصل زمان اعالم شده تنظیم نماينداستانھا و مراكز مجري دكتري الزم است *

روز پس از 5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 72براي دروس چند گزينه اي :حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت و نتايج آزمون 
روز پس از برگزاري امتحان ھر عنوان 7تا 3ريحي ھر عنوان درسي اعالم نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سواالت تش

.باشددرسي مي

.حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك ھفته پس از اعالم نمرات ھر درس

)ترم بھار(نیمسال دوم 

رديف
موضوع
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تاريخ

پايانشروع

15/9/9215/10/92ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرايش و انتقال1

شدن دانشجويان و تايید توسط ) موقت، دائم(ارائه درخواست مھمان 2
15/9/9215/10/92مركز مبدا و مقصد

15/10/9225/10/92درسیستم براي مراكز) كالس(ارائه دروس 3

15/10/9225/10/92تعريف اساتید براي دروس در سیستم4

15/10/921/11/92بار گذاري مدارك تحصیلي مدرسین مدعو5

27/10/924/11/92ثبت نام و انتخاب واحد6
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از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت زمان درخواست وام7
نام

23/11/9230/11/92انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي8

5/11/928/3/93زمان كالسھاي رفع اشكال گروھي9

متناسب با اعالم نتايج سازمان ثبت نام و انتخاب واحد رشته ھاي نیمه متمركز10
سنجش

ثبت نام و انتخاب واحد وروديھاي بھمن ماه كارشناسي بر اساس 11
سوابق و كارشناسي ارشد فراگیر

متناسب با اعالم نتايج سازمان 
سنجش

5/11/9230/11/92درخواست معادلسازي دروس ورودي ھاي جديد12

1/12/9228/12/92تشكیل پرونده فیزيكي دانشجويان جديدالورود13

19/11/928/3/93زمان كالسھاي رفع اشكال گروھي وروديھاي بھمن ماه14

26/11/925/12/92حذف و اضافه15

29/2/93اتمام زمان اصالح نمره و درس16

20/2/9329/2/93حذف اضطراري17

20/2/9329/2/93تعیین مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد18

20/2/9329/2/93)مھمان اضطراري(تعیین مركز محل آزمون كارشناسي 19

29/2/93اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده20

NP(1/3/93(دريافت فايل اطالعات آزموني 21

9/3/93پايان ثبت نمره میان ترم كارشناسي22

10/4/93پايان ثبت نمره میان ترم كارشناسي ارشد23

6/3/935/4/93دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو24

20/2/9330/2/93انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي25

10/3/935/4/93زمان امتحانات*26

10/3/937/4/93قرائت پاسخنامه27

10/3/9315/4/93ثبت نمرات تشريحي كارشناسي28

20/4/93حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرھا توسط بانك سوال29

25/3/93اتمام زمان تايید حق التدريس توسط اساتید30
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26/3/935/4/93تايید حق التدريس اساتید توسط مراكز و واحدھا31

6/4/9216/4/92تايید حق التدريس اساتید توسط استان32

.برنامه امتحانات دوره دكتري را در حدفاصل زمان اعالم شده تنظیم نماينداستانھا و مراكز مجري دكتري الزم است *

روز پس از 5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 72براي دروس چند گزينه اي :حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤاالت و نتايج آزمون 
روز پس از برگزاري امتحان ھر عنوان 10تا 3شريحي ھر عنوان درسي اعالم نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سواالت ت

.باشددرسي مي

.حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك ھفته پس از اعالم نمرات ھر درس

)در صورت تصويب ارائه(ترم تابستان 

رديف

موضوع
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تاريخ

پايانشروع

6/4/9318/4/93ارائه درخواست مھمان شدن دانشجويان و تايید توسط مركز مبدا و مقصد1

7/4/9312/4/93ارائه دروس براي مراكز2

14/4/9322/4/93ثبت نام و انتخاب واحد3

6/4/935/5/93انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد مقطع كارشناسي4

NP(8/5/93(دريافت فايل اطالعات آزموني 5

13/5/9329/5/93دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو6

18/5/9329/5/93شروع امتحانات7

18/5/9331/5/93قرائت پاسخنامه8

18/5/9310/6/93ثبت نمرات تشريحي كارشناسي10

24/6/93حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرھا توسط بانك سوال11

11/7/9318/7/93تايید حق التدريس اساتید توسط مراكز و واحدھا13

19/7/9325/7/93تايید حق التدريس اساتید توسط استان14

روز پس از 5ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 72براي دروس چند گزينه اي :درخواست تجديد نظر به سؤاالت و نتايج آزمون حداكثر زمان 
روز پس از برگزاري امتحان ھر عنوان 10تا 3اعالم نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سواالت تشريحي ھر عنوان درسي 

.باشددرسي مي

ر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك ھفته پس از اعالم نمرات ھر درسحداكث


