
 (تحصیلی اساس سوابق جدید )برورودیهای مقطع کارشناسی  نام ثبتمراحل 

 قم مرکز نور پیام دانشگاه 98-99تحصیلی  سال

 

شخوان  دفاتر به مراجعه-1 سید  دریافت و شهر  سطح  در پی صیلی  تاییدیه ر سطه،   تح برای مدرک دیپلم نظام قدیم آموزش متو

( و یا مدرک 3-3-6ترمی واحدی، دیپلم نظام آموزشگی جدید)نظام آموزشگی   آموزشگی سگا ی واحدی یا   پیش دانشگگایی نظام  

 کاردانی)فوق دیپلم(

 در دانشگاه پیام نور قابل پذیرش نمی باشد. ره یای فنی حرفه ای و غیرهمدارک دیپلم یازده سا ه دومهم: تذکر

با شناسه پرداخت  010986507100 ریال به عنوان  حق ثبت نام سازمان سنجش به شماره حساب 275000واریز مبلغ  -2

بنام سایر منابع دانشگاه پیام نور نزد بانک صادرات شعبه شهید محالتی تهران و یا شماره حساب 382020310116825

 بنام سایر منابع دانشگاه پیانور  نور نزد بانک ملت شعبه نارنجستان تهرن 9900080829136با شناسه  35009075

 

ارسال مدارک طبق توضیحات صفحه  و تکمیل مشخصات جهت  reg.pnu.ac.ir  آدرس به گلستان معجا سایت به مراجعه  -3

 15/07/98 غایت  10/07/98از تاریخ             (260)گزارش غیرحضوری نام ثبت پرینت دریافتاول سایت و 

 :ذیلاعالمی  در تاریخهای پرونده تشکیل و مدارک تحویلجهت  اهدانشگ به حضوری مراجعه  -4

 رشته روز تاریخ

 شنبه 98/07/13

 دانش و اطالعات علم-کاربردیا و ریاضیات-اسالمی کالم و فلسفه

 و تاریخ-پروژه مدیریت مهندسی-آب مهندسی و علوم-شناسی

 زبان-عرفان و ادیان-نگارگری و کتابت-فیزیک-اسالمی ملل تمدن

 و علوم-کشاورزی اقتصاد-شهرسازی مهندسی-آمار-عربی ادبیات و

 حدیث و قرآن علوم-دامی علوم-زیست محیط مهندسی

 یکشنبه 98/07/14

   -سیاسی علوم-محض شیمی-گردشگری-شناسی زمین-اقتصاد

 گیایی شناسی زیست-کامپیوتر علوم

 دوشنبه 98/07/15

-کاربردی شیمی-صنایع مهندسی-فارسی ادبیات و زبان-تاریخ

 برق مهندسی-معماری مهندسی-شناسی جامعه

 سه شنبه 98/07/16

         -دو تی مدیریت-انگلیسی زبان مترجمی-صنعتی مدیریت

 مشاوره-تربیتی علوم

 چهارشنبه 98/07/17

   -کامپیوتر مهندسی-اسالمی حقوق مبانی و فقه-عمران مهندسی

 ورزشی علوم

 

 یسگگگت ارا ه  به توجه بااول  ترم واحد انتخاب جهت  reg.pnu.ac.ir آدرس به لسگگگتانگ جامع سگگگایت به مجدد مراجعه  -5

 ترمه 8 دروس

منوی آموزش، قسمت برنامه  pnu.ac.ir آدرس به مرکزی سازمان سایت بهرشته خود ترمه  8 ارا ه دروس جهت دریافت برنامه)تذکر: 

 مراجعه شود.( ریزی آموزشی

 شماره دانشجویی :کاربری شناسه

 شناسنامه/کد ملیشماره  گذر واژه:

http://pnu.ac.ir/


 .گردد حذف چپ، سمت ابتدایی رقم عدم قبو ی، صفر و ملی کد از استفاده صورت در: تذکر

 

 .زمانهای موجود در پرینت برگ انتخاب واحد به توجه با 98-99سال  اول نیمسال از دانشگاهحضوری  کالسهای در شرکت  -6

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

 برای نظام جدید و دیپلم برای نظام قدیم رسید پستی تاییدیه پیش دانشگایی -2کپی آن  دانشگایی ومدرک پیش  -1

-5مدرک کاردانی ثبت نام نموه اند(  )دانشجویانیکه با کپی آن مدرک کاردانی و-4کپی آن  مدرک دیپلم و -3

اصل شناسنامه -7پشت و رو  زاصل کارت ملی به یمراه کپی ا-6مدرک مشخص کننده نظام وظیفه مخصوص آقایان 

قطعه  دو-9اقامت  تمدید و صفحه اول، اصل گذرنامه اتباع به یمراه کپی از-8توضیحات  صفحه اول و به یمراه کپی از

ریال به عنوان  حق ثبت نام  275000فیش واریز مبلغ -11 حضوری پرینت ثبت نام غیر-10زمینه سفید  با 4*3عکس 

 سازمان سنجش 

 دانشجویی: سرویس

دانشجویان گرامی ورودی جدید جهت اطالع از مسیریای سرویس اتوبوس دانشجویی به سایت دانشگاه پیام نور 

 قسمت امور دانشجویی مراجعه نمایند. http://markaz.qompnu.ac.irمرکز قم 

و کانا های ذیل مراجعه  سایت دانشگاه پیام نور قمخبریای تکمیلی به از  جهت اطالعات بیشتر

 :نمایید

 http://markaz.qompnu.ac.irدانشگاه پیام نور مرکز قم سایت 

 http://qompnu.ac.irو          http://qom.pnu.ac.irسایت دانشگاه پیام نور استان قم  

    planingqompnu@   و      qom_pnu@آدرس  برنامه ایتاء به 

      qompnu.ac.ir@     اینستاگرام       و           qom_pnuu@یاتگرام به آدرس 

 جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید:

صبح در سا ن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز قم برگزار  9ساعت  12/08/98یکشنبه مورخ جلسه توجیهی روز 

 میگردد.
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