مهمترین نکات آموزشی
-1جهت اطالع از زمان انتخاب واحد قبل از شروع هر نیمسال می بایست به سایت گلستان مراجعه نمائید.
-2ضروری است بعد از انتخاب واحد هر نیمسال  ،جهت تمدید کارت دانشجویی به امور تحصیالت تکمیلی مراجعه نمائید.
-3جهت اطالع از تاریخ تغییر حوزه آزمون  ،می بایست به سایت گلستان مراجعه و پس از پرداخت شهریه نسبت به انتخاب محل آزمون خود در سیستم گلستان
اقدام نمائید ،شایان ذکر است صحت انتخاب مرکز انتخابی و سایر مشخصات در کارت آزمون قابل مشاهده می باشد ،و نیز در صورتی که دانشجو در سایر مراکز
پیام نور ( به غیر از مرکز همدان) امتحان داده باشد پیگیری ثبت نمره و ارسال برگه های تشریحی به عهده دانشجو می باشد.
 -4از آنجا که تکمیل مدارک پرونده ( اعم از تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقاطع کاردانی و کارشناسی ) منوط به پیگیری از سوی دانشجو  ،بر اساس مکاتبه ی
دانشگاه پیام نور همدان در هنگام ثبت نام می باشد؛ لذا کلیه دانشجویان موظفند نهایتاً تا پایان نیمسال اول خود ،ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی مدارک کاردانی و
کارشناسی را به دانشگاه پیام نور مرکز همدان ارائه نمایند تا در خصوص تعیین دروس جبرانی ایشان با دانشگاه پیام نور استان همدان مکاتبه گردد.در غیر این
صورت کلیه عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.
 -5پس از وصول جوابیه ئ واحد جبرانی  ،و اطالع رسانی از سوی تحصیالت تکمیلی مرکز همدان به دانشجویان  ،ضروریست جهت دریافت و اطالع از
واحدهای جبرانی حضوری مراجعه نمایید.
6جهت تغییر شیوه آموزشی به پژوهشی و بالعکس ،می بایست حضوری به امور تحصیالت تکمیلی مرکز همدان مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه و مکاتبات
الزم اقدام نمایید( .به غیر از روزهای پنجشنبه)
-7جهت دریافت فرم های موضوع پایان نامه و یا فرم های قبل از دفاع به امور تحصیالت تکمیلی مرکز همدان مراجعه
 hamedan.hp.pnu.ac.irدر قسمت تحصیالت تکمیلی دریافت نمایید.

و یا از سایت

