
 کارشناسی مرکز قزوینمقطع ضمن عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان 

 ( 0011سال تحصیلیبهمن ماه   بدون آزمونپذیرفته شدگان )

 شامل مراحل زیر می باشد و انجام تمام مراحل الزامی است: ،بدین وسیله به استحضار می رساند ثبت نام

 (reg.pnu.ac.ir) گلستان تیسا در دانشجو توسط مدارک واسکن یرحضوریغ نام ثبت  16/00/0011   تیلغا  62/01/0011 خیتار از( الف

 ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده فیزیکی    10/00/0011   تیلغا  62/01/0011  خیتار از(ب

 (reg.pnu.ac.ir) گلستان تیسا در دانشجو توسط ینترنتیا بصورت واحد انتخاب 10/00/0011لغایت  16/00/0011ج( از تاریخ 

 الف( ثبت نام غیر حضوری :

ازتاریخوhttp://reg.pnu.ac.irشدگانگرامیالزماستبامراجعهبهسایتشودوپذیرفتهشدگانبصورتغیرحضوریانجاممینامکلیهپذیرفتهثبت

نام یابند.پذیرفتهنحوه مینویسیآگاهی صفحهورودی وبامطالعه شده اعالم درمهلت سایت به ورود از کاربریشدگانپس شناسه از استفاده با وتوانند

بهتکمیلوبارگذاریمدارکاقدامونسبتواردسامانهآموزشیگلستانشونددرصفحهاولسایتفوقالذکردرزمانثبتناماعالممیگردد()گذرواژه

نمایند.

ذیرفتهپ قالب در را ذیل مدارک اسکن است الزم jpgشدگان jpegیا هر حجم با فایلو غیرحضوری052حداکثر نام ثبت هنگام در و تهیه کیلوبایت

بارگذارینمایند.

http://reg.pnu.ac.ir/


 : حضوری پذیرفته شدگانغیر جهت ثبت نام مدارک الزم 

 نیازمدارک مورد  ردیف

1 
 

عدد(0)برایمراجعهحضوریعکسرنگیبازمینهروشنبدونکالهوعینک

2 
 

شناسنامهصفحهاولوصفحهتوضیحاتتصویر

3 
 

پشتوروکارتملیتصویر

4 
 

دیپلممتوسطهمدرکتصویر

5 
 

دانشگاهییااکااردانیداودراارا اهدارندگاندیپلمسالیواحدییاترمیواحدیعالوهبرمدرکدیپلمبایدمدرکپیش

دارندگاندیپلمنظامترمیواحدیویاسالیواحدیکهفاقدمدرکپیشدانشگاهیویاکااردانیمای)نمایند.

باشندواجدشرایطثبتنامنمیباشند.(

6 
 

توضیحاینکهپذیرفتهشدگانمشمولبادردستنظاموظیفهبههمراهتصویرآن)ویژهآقایان(مشخصکنندهوضعیتمدرک

 دانشجویی تحصیلی معافیت صدور جهت دیپلم مدرک و ملی ،کارت سنجش،شناسنامه سازمان قبولی کارنامه بهداشتن

مراجعهنمایند.02+سیپل
7 

 
سالهایپیشدانشگاهیهشدگانبرایتقاضایتا یدیهتحصیلیالکترونیکیازآدرینمدرکتحصیلیدود)دیپلمیاپذیرفت

شدهوپسازتقاضایتا یدیهتحصیلیکدپیگیریرادرسامانهگلستان http://emt.medu.irواردلینکبهبعد0931

http://emt.medu.ir/


نمایند. نام  ثبت سال درداد دانشگاهی وپیش دیپلم التحصیالن 0935فارغ صادر پیگیری کد با آن از سامانهوقبل از شده

وتایید بررسی از پس منطقه مسئول تا مراجعه دود محل پرورش و آموزش ادارات به تحصیلی مدارک همراه به مذکور

مدارکتحصیلیرااسکنودرسامانهبارگذارینماید.
8 

 
(باشدیمیالزامانیدانشجوهمهیبرافرمنیالیتکم)گلستانتیسا02شمارهگزارشدرییدانشجوروانسالمتفرملیتکم

 

مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته )فاقد مدرک پیش دانشگاهی( بجای مدرک پیش دانشگاهی : نکته مهم

. مالک عمل میباشد. بدیهی است واحدهای گذرانده شده در دوره کاردانی این دسته از داوطلبان قابل معادلسازی نمی باشد

همچنین تاییدیه تحصیلی این گروه از پذیرفته شدگان باید از سامانه تاییدیه ی تحصیلی وزارت عتف به آدرس                

http:// estelam.msrt.ir  .توسط پذیرفته شده تقاضا و کد پیگیری آن در سامانه گلستان درج شود 

باشندوتغییرآنفقطپسازکسبشرایطتغییررشتهطبقمقرراتاعالمشدهمیدانشجویانملزمبهتحصیلدرکدقبولی:یادآوریمهم

باشد.پذیرمیامکان

مدرکپیشدانشگاهی،1-9-9نظامجدیددورهچهارسالهنظامقدیم،دیپلمدیپلمپذیرفتهشدگانبهشرطادذوارا همدرکتحصیلی*

مجازبهثبتناموادامهتحصیلدرکدرشتهمحلقبولی90/21/0022داکثرتاتاریخحویاکاردانینظامترمیواحدیویاسالیواحدی

.دواهندبود



لذا.یباشندمیقبولمحلرشتهکدکیدرلیتحصادامهبهمجازصرفایباشندم(مهرماه)یقبلیقبولمحلکدیداراکهیشدگانرفتهیپذ*

محلدرنامثبتازپسودهندانصراف0022مهریقبولمحلازحتمادیباماهبهمندریقبولرشتهکددرنامثبتبهلیتماصورتدر

.شوددردواستیقبلیقبولدانشگاهایموسسهازینامثبتمدارکماهبهمنیقبول

صرفاً»دانشگاهیشورا02/22/0933مصوبیآموزشکپارچهینامهنییآییاجرانامهوهیش(دروسیمعادلساز)9وستیپ0بندمطابق*

نیوزارتدیتأ موردیرسمدورههماندررایدروسکهرشتهرییتغویانصراف،یادراجانیدانشجویمعادلسازیتقاضایبررس

.«یباشدممقدورباشندگذرانده

 نشانی سایت های مورد نیاز:

 www.pnu.ac.ir و لیست ارائه دروس رشته ها اطالع از وضعیت منابع درسی 

مدارک،انتخاب واحد،حذف واضافه،ثبت مرخصی تحصیلی،تعیین حوزه آزمون پایان  نام اینترنتی واسکنثبت 

 نیمسال،درخواست مهمانی،مشاهده نمرات

Reg.pnu.ac.ir 

 Qazvin.pnu.ac.ir اطالع از اخبار و آیین نامه ها و اطالعیه ها و...

 https://eitaa.com/barnameqazpnu اطالع رسانی واحد برنامه ریزی واجرای کالسهاکانال 

 PNU-ghazvin@ کانال اداره فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه

 نشانی دانشگاه و شماره تلفن های مورد نیاز :



 دانشگاه پیام نور مرکز قزوین-مجتمع ادارات -میدان حسن پور -خیابان نواب شمالی -قزوین نشانی دانشگاه :

 

  33377333-3 مرکز قزویندانشگاه پیام نور شماره تلفن 

-علوم اجتماعی-علوم اقتصادی-کلیه رشته های علوم پایه-شماره داخلی کارشناس رشته های مهندسی کشاورزی

 حسابداری

 6622 خانم صابر

 6623 آقای اصغرزاده مدیریت امور بانکی-علوم ورزشی –مهندسی فنی شماره داخلی کلیه رشته های 

 6632 خانم ملکی طراحی لباس-مشاوره -هنر-داخلی کارشناس رشته های علوم تربیتیشماره 

 6336 خانم سلیمانی هتلداری-روانشناسی -شماره داخلی کارشناس رشته های مترجمی زبان انگلیسی

ادبیات  -جغرافیا-تاریخ-زیست  –کلیه رشته های مدیریت  -یسیانگل اتیادب و زبان شماره داخلی کارشناس رشته های

 فارسی

 6632 خانم وندایی

علوم -ادبیات عرب -علوم قرآن و حدیث –فقه و مبانی حقوق اسالمی  –شماره داخلی کارشناس رشته های حقوق 

 سیاسی

 6632 آقای باجالن

 6623-6662 شماره داخلی خدمات دانشجویی

 6667 شماره داخلی وام دانشجویی

 6636-6633 شماره داخلی برنامه ریزی

 33373236 هیشهر تلفن شماره

 

 

 اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه پیام نور استان قزوین


