
استان قم)مرکز قم، واحد  نور پیام دانشگاه 97-89 سالورودیهای  کارشناسی مقطع نام مراحل ثبت

 جعفریه،واحد دستجرد ،واحد سلفچگان، واحد کهک(

خواهشمند است موارد ذیل را با دقت  97-98ضمن تبریک  قبولی پذیرفته شدگان کنکور سراسری  

 .براساس توضیحات ذیل انجام دهیدمطالعه نموده و مراحل ثبت نام خود را 

 دیپلم و جدید نظام در دانشگاهی پیش تحصیلی( ارزش)تاییدیه رسید دریافت و شهر سطح در پیشخوان دفاتر به مراجعه  -1

 .قدیم نظام برای

 ثبت پرینت دریافت و درخواستی اطالعات و مدارک بارگزاری و  reg.pnu.ac.ir  آدرس به گلستان جامع سایت به مراجعه  -2

 (به بعد 26/6/1397)از تاریخ .غیرحضوری نام

 پرونده بصورت حضوری در تاریخهای اعالمی تشکیل و مدارک تحویل و اهدانشگ به مراجعه  -3

 ارائه ترمه 8 برنامه به توجه با اول، ترم واحد انتخاب ثبت و  reg.pnu.ac.ir آدرس به لستانگ جامع سایت به مجدد مراجعه  -4

 http://pnu.ac.ir :    آدرس به )دفتر برنامه ریزی(مرکزی سازمان سایت در شده

 (هنگام ورودبه سایت گلستانreg.pnu.ac.ir  :جهت انتخاب واحد ) 

  می باشد. شماره شناسنامه/کد ملی  گذر واژه:و  شماره دانشجویی  :کاربری شناسه 

 .گردد حذف چپ، سمت ابتدایی رقم در صورت عدم قبولی، صفر ملی کد از استفاده صورت در: توجه

 .زمانهای موجود در پرینت برگ انتخاب واحد به توجه با 97-98سال  اول نیمسال از دانشگاه درس کالسهای در شرکت  -5

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده:

 -3 برای نظام جدید و دیپلم برای نظام قدیم پیش دانشگاهیرسید پستی تاییدیه  -2کپی آن  مدرک پیش دانشگاهی و -1

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

 صفحه اول و ازاصل شناسنامه به همراه کپی -7پشت و رو  اصل کارت ملی به همراه کپی از-6نظام وظیفه مخصوص آقایان 

پرینت -10زمینه سفید  با 4*3قطعه عکس  دو-9اقامت  تمدید و صفحه اول، اصل گذرنامه اتباع به همراه کپی از-8توضیحات 

 حضوری ثبت نام غیر

 :خبرهای تکمیلی به سایت دانشگاه پیام نور قم به آدرساطالع از جهت اطالعات بیشتر و 

        http://markaz.qompnu.ac.ir                           دانشگاه پیام نور مرکز قمسایت 

   http://jafarieh.qompnu.ac.ir                  جعفریه واحدسایت دانشگاه پیام نور  

    http://khalajestan.qompnu.ac.ir           دستجرد واحدسایت دانشگاه پیام نور 

        http://salafchegan.qompnu.ac.ir          سلفچگان واحدسایت دانشگاه پیام نور 

 http://kahak.qompnu.ac.ir                              واحدکهکسایت دانشگاه پیام نور 
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