
 (1311  سال) 21فزاگیزًَبت ارشذ کارشٌاسی آسهَى ضوي عزض تبزیک خذهت پذیزفتِ شذگاى 

 

 شاهل هزاحل سیز هی باشذ ٍ اًجام توام هزاحل الشاهی است: ،بذیي ٍسیلِ بِ استحضار هی رساًذ ثبت ًام

 (reg.pnu.ac.irسایت گلستاى )ٍاسکي هذارک تَسط داًشجَ در غیزحضَری ثبت ًام  11/12/11 تا 14/12/11الف( اس تاریخ 

گذر ٍاصُ: شوارُ شٌاسٌاهِ جْت  ٍ بعذ اس تکویل ثبت ًام ایٌتزًتی ٍتاییذ ًْایی اس طزف هزکش، با شٌاسِ کاربزی: شوارُ داًشجَیی (ب

 ثبت ًام ٍاًتخاب ٍاحذ بِ سیستن گلستاى هزاجعِ ًواییذ.

 (reg.pnu.ac.irاًتخاب ٍاحذ بصَرت ایٌتزًتی تَسط داًشجَ در سایت گلستاى ) 20/12/11 تا 14/12/11 ( اس تاریخ ج
 

 الف( ثبت ًام غیز حضَری :

ؿذگاى گشاهی الصم اػت تا هشاخؼِ تِ ػاهاًِ گلؼتاى تِ ًـاًی  تِ صَست غیشحضَسی تَدُ ٍ پزیشفتِ 99-400 دٍمؿذگاى ایي دٍسُ تشای ًیوؼال  ثثت ًام ولیِ پزیشفتِ

http://reg.pnu.ac.ir  .ٍسٍدی هی تَاًٌذ تا  پزیشفتِ ؿذگاى پغ اص ٍسٍد تِ ػایت گلؼتاى، دس هْلت اػالم ؿذُ ٍ تا هغالؼِ صفحِ اص ًحَُ ًام ًَیؼی آگاّی یاتٌذ

م هی گشدد  ٍاسد ػاهاًِ آهَصؿی گلؼتاى ؿًَذ ٍ ًؼثت تِ تاسگزاسی اػتفادُ اص ؿٌاػِ واستشی ٍ گزس ٍاطُ ) دس صفحِ اٍل ػایت فَق الزوش دس صهاى ثثت ًام اػال

 هذاسن هَسد ًیاص هٌذسج دس ػایت الذام ًوایٌذ.

تْیِ ٍ دس ٌّگام ثثت ًام غیشحضَسی تاسگزاسی  ویلَ تایت 250حذاوثش  ػىغٍ تا حدن ّش  jpegیا  jpgؿذگاى الصم اػت اػىي هذاسن ریل سا دس لالة  پزیشفتِ

 ًوایٌذ.
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 :در سایت گلستاى حضَری پذیزفتِ شذگاىغیزهذارک السم جْت ثبت ًام 

 هدارک هورد نیاس ردیف

1 

 

 تا صهیٌِ سٍؿي تذٍى والُ ٍػیٌهسًگی ػىغ 

2 

 

 ؿٌاػٌاهِ صفحِ تَضیحات صفحِ اٍل ٍ تصَیش

3 

 

   پـت ٍ سٍ واست هلی )تصَیش

4 

 

سائِ هذسن واسداًی ًاپیَػتِ تاؿذ ادس صَستیىِ هذسن واسؿٌاػی، ) هذسن واسؿٌاػی تصَیش

  الضاهی اػت

5 

 

 )ٍیظُ آلایاى  هدَص ثثت ًام هَلت هؼافیت تحصیلی )ًاخا  واست هؼافیت/پایاى خذهت 

 گَاّی اص هشاخغ صیشتظ هشتَط تِ اػتفادُ وٌٌذگاى اص ػْویِ 6

 

 یلیتحص ِیذییتا یتماضا اص پغ ٍ ؿذُ http://estelam.msrt.ir ٌهیل ٍاسد ،یواسؿٌاػ هذسن اص یىیالىتشًٍ یلیتحص ِیذییتا یتماضا یتشا ؿذگاى شفتِیپز

 یهَاسد دس. تاؿذ ؿذُ ثثت ّوشاُ تلفي اپشاتَس ػاهاًِ دس ؿذُ شفتِیپز ًام تِ ّوشاُ تلفي ؿواسُ اػت الصم هٌظَس يیا یتشا.ٌذیًوا ثثت گلؼتاى ػاهاًِ دس سا یشیگیوذپ

 .ؿَد اًدام ػداد ػاهاًِ ای ٍ هىاتثِ كیعش اص لثل یّا ػال ّواًٌذ ِ،یذییتا اخز ؼت،یً ؼشیه هیالىتشًٍ یلیتحص ِیذییتا اعالػات تِ  یدػتشػ اهىاى وِ

 دس همغغ لثل فاسؽ التحصیل ؿًَذ. 30/11/99پزیشفتِ ؿذگاى الصم اػت حذاوثش تا تاسیخ ًکتِ : 



داًـدَی ػال آخش ؿٌاختِ هی ؿذُ اًذ، الصم اػت هیاًگیي  ،اًتخاب سؿتِ ّای تحصیلی ایٌتشًتیتَخِ هْن: پزیشفتِ ؿذگاًی وِ صهاى اػالم ًتایح اٍلیِ ٍتىویل فشم 

 تِ اصل هدرک کارشناسی)فشم هَخَد دس دفتشچِ داسای هْش ٍاهضاء تَػظ داًـگاُ واسؿٌاػی  سا دس لؼوت  31/06/99ول ٍاحذّای گزساًذُ واسؿٌاػی تا تاسیخ 

 واسؿٌاػی تاسگزاسی ًوایٌذ. ) ّن هذسن واسؿٌاػی ٍ ّن فشم داًـدَی ػال آخش تاسگزاسی ؿَد  ّوشاُ هذسن

 توجه ههن: دارا بودن هجوس جهت هدارک هعادل )در صورتی که دارای هدارک هعادل هی باشید(

داسًذگاى حصیل دس هماعغ تاالتش هی تاؿٌذ. ذ هداص تِ اداهِ تتا ؿ 30/09/1377داسًذگاى هذسن هؼادل وِ ؿشٍع تِ تحصیل آًْا دس دٍسُ ّای هؼادل صشفا تا تاسیخ 

ٍدس غیش ایٌصَست هی تایؼت هماعغ تاالتش تْشُ هٌذ ؿًَذ تِ دٍسُ ّای هزوَس ساُ یا فتِ اًذ ًیض هی تَاًٌذ اص اداهِ تحصیل دس  1381هذسن هؼادل فشٌّگیاى وِ تا ػال 

 اسائِ ًوایٌذ.  هذسن لثَلی آصهَى خاهغ اص ػاصهاى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس

 وتغییز آن اهکان پذیز نیست. باشنداعالم شده هی   کد قبولیدانشجویان هلشم به تحصیل در یادآٍری هْن : 

 دس یلثَل ػذم صَست دس. ٌذیًوا اخز 1399-1400 دٍم وؼالیً دس اػت 12  اص ووتش آى  خام ًوشُ  وِ سا یشیداًـپز دسٍع ِیول  ؼتیتا یه ؿذُ شفتِیپز اىیداًـدَ

 داًـدَ لثال وِ یدسٍػ تا ػٌَاى چیّ تِ هزوَس دسٍع ٍ تگزساًذ ًاهِ اىیپا دسع اخز اص لثل ٍ یتؼذ یّا وؼالیً دس سا فَق دسٍع ذیتا داًـدَ هزوَس؛ وؼالیً

 .ؿَد یًو یػاص هؼادل گزساًذُ

 ( اًتخاب ٍاحذ ایٌتزًتی :ج

اص لؼوت دفتش تحصیالت تىویلی    www.pnu.ac.irخَد دس پَستال اعالع سػاًی داًـگاُ ) ٌّگام اًتخاب ٍاحذ، هی تایؼت تش اػاع لیؼت اسائِ دسٍع سؿتِ

 اًتخاب ٍاحذ ًوائیذ. دس ٌّگام اخز دسع، سػایت سٍاتظ دسٍع )سٍاتظ پیؾ ًیاصی ٍ ّن ًیاصی دسٍع  الضاهی اػت.

 اًتخاب تِ هَظف اًذ ًگزساًذُ یواسؿٌاػ دٍسُ دس سا هشتَط  یآهَصؿ گشٍُ تَػظ ؿذُ اػالم) یخثشاً یّا دسع وِ یؿذگاً شفتِیپز ،یآهَصؿ ًاهِ يیآئ 10 هادُ  عثك

 .تاؿٌذ یه 1399-1400 دٍم وؼالیً  دس  یخثشاً  دسٍع

 دس. تاؿٌذ الصم ظیؿشا ٍاخذ ًام ثثت یساٌّوا دفتشچِ دس هٌذسج «یػوَه فِیٍظ همشسات ج تٌذ» تِ تَخِ تا یػوَه فِیٍظ خذهت لحاػ اص ذیتا هشد ؿذگاى شفتِیپز

 تاؿٌذ یًو لیتحص اداهِ تِ هداص ٌصَستیشایغ
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 هدَص ٍ الذام ػخا وذ اخز ٍ یلیتحص تیهؼاف یتماضا تِ ًؼثت  epolice.ir  تیػا تِ هشاخؼِ تا اػت الصم یلیتحص تیهؼاف اص اػتفادُ یهتماض اىیداًـدَ ضوٌا

 .ٌذیًوا یتاسگزاس فِیٍظ ًظام هذاسن آپلَد تخؾ دس سا ًاخا اص صادسُ ًام ثثت هَلت

 د( ثبت ًام حضَری:

اسیخ هشاخؼِ حضَسی ٍ فؼال ثثت ًام پزیشفتِ ؿذگاى فمظ تِ صَست غیشحضَسی هی تاؿذ ٍ دس صَست اػالم ػاصهاى هشوض داًـگاُ پیام ًَس هثٌی تش ثثت ًام حضَسی، ت

 ّذ ؿذ.هذاسن هَسد ًیاص اص ّویي عشیك اػالم خَا

 ًشاًی سایت ّای هَرد ًیاس:

 www.pnu.ac.ir لیؼت اسائِ دسٍع سؿتِ ّا )اص لؼوت دفتش تحصیالت تىویلی  -اعالع اص ٍضؼیت هٌاتغ دسػی 

هذاسن،اًتخاب ٍاحذ،حزف ٍاضافِ،ثثت هشخصی تحصیلی،تؼییي حَصُ آصهَى  ثثت ًام ایٌتشًتی ٍاػىي

 پایاى ًیوؼال،دسخَاػت هْواًی،هـاّذُ ًوشات

Reg.pnu.ac.ir 

 Qazvin.pnu.ac.ir اػتاى لضٍیي اعالع اص اخثاس ٍ آییي ًاهِ ّا ٍ اعالػیِ ّا ٍ...

 Qaz.Qazvin.pnu.ac.ir هشوض لضٍیي دسیافت اخثاس ، فشهْا،تشًاهِ والػی

 barnameqazpnu@ پیام سػاى ایتا ػاهاًِآدسع واًال تشًاهِ سیضی هشوض لضٍیي دس 

 qpnutakmili@ تىویلی هشوض لضٍیي دس ػاهاًِ پیام سػاى ایتاآدسع واًال تحصیالت 

 

 

 ًشاًی داًشگاُ ٍ شوارُ تلفي ّای هَرد ًیاس :



 داًـگاُ پیام ًَس هشوض لضٍیي-هدتوغ اداسات -هیذاى حؼي پَس -خیاتاى ًَاب ؿوالی -لضٍیي ًـاًی داًـگاُ :

 

  33377000-3 ؿواسُ تلفي هشوض لضٍیي

 33371677 تىویلی ؿواسُ هؼتمین تحصیال

 2244  یلیتىو التیتحص یداخل ؿواسُ

 2227 ؿواسُ داخلی ٍام داًـدَیی

 33373102 ِیؿْش تلفي ؿواسُ

 

 ادارُ پذیزش ٍثبت ًام داًشگاُ پیام ًَر استاى قشٍیي

 

 

 

 




