ظوي عزض تبزیک خذهت پذیزفتِ شذگاى کارشٌاسی ارشذ هزکش ّوذاى
(آسهَى سزاسزی ) ٍ ،رٍدی ًیوسال اٍل 96-97

بذیي ٍسیلِ بِ استحعار هی رساًذ ثبت ًام ،شاهل هزاحل سیز هی باشذ ٍ اًجام توام هزاحل الشاهی است :
الف) اس تاریخ  96/6/15تا  96/6/22ثبت ًام ایٌتزًتی ٍ اسکي هذارک تَسط داًشجَ در سایت گلستاى
ب ) اس تاریخ  96/6/21تا 96/6/29
ج ) اس تاریخ  96/6/21تا 96/6/28

) ( reg.pnu.ac.ir

ثبت ًام حطٍری بِ تفکیک رشتِ (هٌذرج در جذٍل سیز)

اًتخاب ٍاحذ بصَرت ایٌتزًتی تَسط داًشجَ در سایت گلستاى ) ( reg.pnu.ac.ir

الف) ثبت ًام غیز حعـــَری :
پذیزفتو شذگاى پض اس ًرًد بو طایت گلظتاى  ،در هيلت اعالم شذه ً با هطالعو صفحو ًرًدی هی تٌاننذ با اطتفاده اس شناطو کاربزی ً گذر

ًاژه

(در صفحو اًل طایت فٌف الذکز در سهاى ثبت نام اعال م هی گزدد) ًارد طاهانو آهٌسشی گلظتاى شٌنذ ً نظبت بو بارگذاری هذارک هٌرد نیاس هنذرج در طایت
اقذام نواینذ.

ب) ثبت ًام حعَری در هزکش ّوذاى :
تاریخ هزاجعِ حعَری

رشتِ قبَلی

ساعت هزاجعِ

سه ضنبه

96/6/21

 8/30صبح الی  13ظهر

چهبرضنبه

96/6/22

 8/30صبح الی  13ظهر

پنجطنبه

96/6/23

 8/30صبح الی  12ظهر

ضنبه

96/6/25

 8/30صبح الی  13ظهر

یکطنبه

96/6/26

 8/30صبح الی  13ظهر

زببى و ادبیبت فبرسی (کلیه گرایطهب)

دوضنبه

96/6/27

 8/30صبح الی  13ظهر

تبریخ ایراى اسالهی

سه ضنبه

96/6/28

 8/30صبح الی  13ظهر

چهبرضنبه

96/6/29

 8/30صبح الی  13ظهر

ػلوم تربیتی(تبریخ و فلسفه آهوزش و پرورش) گرایص تؼلین و تربیت اسالهی
آهوزش و بهسبزی هنببغ انسبنی
هدیریت کسب و کبر (کلیه گرایطهب)
هدیریت دولتی

جبهؼه ضنبسی
فلسفه و کالم اسالهی
روانطنبسی تربیتی
روانطنبسی اسالهی هثبت گرا
زیست ضنبسی ،ػلوم گیبهی گرایص سلولی تکوینی
فیسیک -زهینه حبلت جبهد
ضیوی -گرایص تجسیه
شیوی -گرایص هؼدنی
شیوی -گرایص آلی
شیوی -گرایص فیسیک

ج) اًتخاب ٍاحذ ایٌتزًتی
ىنگام انتخاب ًاحذ  ،هی بایظت اس درًص نیوظال اًل هنذرج در لیظت ارائو درًص رشتو خٌد در پٌرتال اطالع رطاني دانشگاه ( www.pnu.ac.irاس قظوت دفتز
تحصیالت تکویلی) انتخاب ًاحذ نوائیذ .در ىنگام اخذ درص رعايت رًابط درًص ( رًابط پیش نیاسي ً ىن نیاسي درًص ) الشاهي اطت .

هذارک السم جْت ثبت ًام حعَری پذیزفتِ شذگاى کارشٌاسـی ارشـذ هزکش ّوــذاى
ردیف

هذارک هَرد ًیاس

1

اصل هذرک کارشٌاسی ٍ  4بزگ تصَیز آى( .بب قید هؼدل کل و تبریخ فراغت از تحصیل) یب گواهی پبیبى تحصیالت دانطجویبى سبل آخر بب قید هؼدل کل و تبریخ فراغت از تحصیل

2

اصل هذرک کارداًی ٍ  4بزگ تصَیز آى .بب قید هؼدل کل و تبریخ فراغت از تحصیل (.جهت افرادی که دارای کبرضنبسی نبپیوسته هی ببضند).

3

فزم هخصَص هعذل داًشجَیاى سال آخز در دفتزچِ ثبت ًاهی تائیذ شذُ تَسط داًشگاُ هقطع کارشٌاسی تا تاریخ95/11/30

4

دارابَدى هجَس جْت هذارک هعادل (درصَرتی کِ دارای هذارک هعادل هی باشیذ).

دارندگبى هدرک هؼبدل که ضروع به تحصیل آنهب در دوره هبی هؼبدل (یب داخلی )  ،صرفبً تب پبیبى سبل  1381ببضد هجبز به اداهه تحصیل در هقبطغ ببالتر هی ببضند ،
و در غیر اینصورت هی ببیست هدرک قبولی آزهوى جبهغ از سبزهبى سنجص آهوزش کطور ارائه نوبیند .
5

اصل هذرک ًظام ٍظیفِ و  2بزگ تصَیز آى ( .پایان خدمت ،معافیت دائم،دفترچه آماده به خدمت) ... ،
جهت کبرهنداى ادارات  :هؼرفی نبهه و تصویر حکن کبرگسینی از اداره هحل اضتغبل
جهت افراد ضبغل در نیروی نظبهی و انتظبهی :هوافقت نبهه بب تحصیل ایطبى از هؼبونت هنببغ انسبنی نیروی نظبهی و انتظبهی

6

اصل شٌاسٌاهِ ٍ  2سزی تصَیز کاهل اس صفحِ اٍل تا صفحِ تَظیحات  .هر سری را از صفحه اول تب توضیحبت  ،جداگبنه هنگنه نوبیید.

7

اصل کارت هلی ٍ  2بزگ تصَیز آى.

8

 6قطعِ عکس سهیٌِ رٍشي(  ) 3*4بب رػبیت ضئونبت اسالهی (پطت نویسی ضده :نبم و نبم خبنوادگی و رضته قبولی)

9

هذرک دال بز استفادُ اس سْویِ ٍ  2بزگ تصَیز آى

10

گَاّی اشتغال بِ کار ٍ حکن کارگشیٌی بزای شاغلیي ٍ کارکٌاى ٍ شاغلیي دستگاُ ّای دٍلتی ٍ غیز دٍلتی (با حذاقل  3سال سابقِ کار بعذ اس اتوام هقطع تحصیلی قبلی ٍ یا
حذاقل  5سال سابقِ کار هٌطبق با ًظام یادگیزی الکتزًٍیکی هصَب ٍسارت علَم) کِ بصَرت آهَسش الکتزًٍیکی (هجاسی) پذیزفتِ شذُ اًذ

ًشاًی سایت ّای هَرد ًیاس :
اطالع از يضعیت مىاتع درسی – لیست ارائٍ دريس رشتٍ َا (از قسمت دفتر تحصیالت تکمیلی)
ثبت وام ایىتزوتی ي اسکه مذارک ،اوتخاب ياحذ،حذف ي اضافٍ ،ثبت مزخصی تحصیلی ،تعییه حًسٌ آسمًن پایان ویمسال ،درخًاست مُماوی ،مشاَذٌ ومزات

روامٍ کالسی
اطالعیٍ َای مرتًط تٍ داوشجًیان مرکس َمذان ي اطالع از ب
ارائٍ کالس ایىتروتی (دريس الکتريویکی تا کذ گريٌ  90تا )98

www.pnu.ac.ir
reg.pnu.ac.ir
hamedan.hp.pnu.ac.ir
Lms.pnu.ac.ir

ًشاًی داًشگاُ ٍ شوارُ تلفي ّای هَرد ًیاس :
وشاوی داوشگاٌ َ :مذان -میذان عاشًرا -تلًار تسیج -اتتذای شُرک فرَىگیان – جىة تًستان وماز – داوشگاٌ پیام وًر مرکس َمذان -کذ پستی 65199-9951
شمارٌ تماس امًر تحصیالت تکمیلی
شمارٌ تماس امًر کالسُا (جُت تروامٍ کالسی)

081-32546810
 32546822ي 081-32543512

شمارٌ تماس امًر مالی (جُت شُریٍ داتشجًیی)

081 - 32547942

شمارٌ تماس امًر فارغ التحصیالن

081 - 32542555

شمارٌ تماس صىذيق رفاٌ داوشجًیی (جُت يام داوشجًیی) ي امًر فرَىگی

081 - 32547892

شمارٌ تلفه ي فاکس رئیس آمًزش

081- 32542373

شمارٌ تماس داوشگاٌ تلفه خاوٍ پیام وًر َمذان (جُت ارتثاط تا کتاتخاوٍ ي دتیرخاوٍ ي تایگاوی ي سایر ياحذَا )

 26تا 081-32546721

دتیرخاوٍ

داخلی 177

تایگاوی

داخلی 146

کتاتخاوٍ

داخلی 135

