
  *بسمه تعالی*

  )1401مهرماه (  الورودیدجدمحترم قابل توجه دانشجویان 

  

  :به اطالع می رساند و آرزوي موفقیت براي شما  تبریک قبولی ضمن عرض

ثبت نام پذیرفته شدگان ابتدا بصورت غیرحضوري از طریق بارگذاري مدارك مطابق توضیحات مندرج در 

و سپس مراجعه حضوري               الی1401/07/12 1401/07/04 صفحه اول سیستم جامع گلستان از تاریخ

..                         شود انجام می( مطابق برنامه اعالم شده در انتهاي این اطالعیه ) پذیرش نهاییجهت 

                                             .راههاي ارتباطی به شرح زیر است:                                                     

              سیستم جامع دانشگاهی گلستان

             https://reg.pnu.ac.ir

کانال تلگرام اطالعیه هاي آموزشی و برنامه ریزي دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

https://t.me/payamnoorbandar

سایت دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

www.Pnuba.ac.ir

  https://reg.pnu.ac.irبه آدرس سیستم جامع دانشگاهی گلستاندر را ذیل  مداركاصل اسکن شدگان الزم است  پذیرفته

نمایند.   اريذبارگکیلوبایت 250و با حجم هر عکس حداکثر  jpegیا  jpgدر قالب 

    صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه-1

کارت ملی (پشت و رو) -2

)قطعه عکس4عکس رنگی با زمینه روشن بدون کاله و عینک (براي مراجعه حضوري -3

  مدرك مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)-4

  

https://t.me/payamnoorbandar


  

  

  

پسر) جدیدالورود که فاقد کارت پایـان خـدمت یـا انـواع     قابل توجه دانشجویان ذکور(** 

و بـراي اخـذ معافیـت    معافیت تحصیلی دانش آموزي قابل قبـول نیسـت  بارگذاري هستندمعافیت 

  تحصیلی الزم است با توجه به برنامه اعالم شده به دانشگاه مراجعه نمایند.

  مدرك دیپلم متوسطه -5

 کـاردانی یـا   پیش دانشگاهیسالی واحدي یا ترمی واحدي عالوه بر مدرك دیپلم باید مدرك  دیپلمدارندگان -6

  خود را ارائه نمایند.

  رسید درخواست تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی-7

شـده و پـس از    http://emt.medu.irپذیرفته شدگان باید در هنگام ثبت نـام در سـامانه گلسـتان وارد لینـک     

) کـدپیگیري را در سـامانه گلسـتان   پیش دانشـگاهی  و دیپلمبراي مدرك تحصیلی ( تاییدیه تحصیلیتقاضاي 

  ثبت نمایند.به صورت صحیح  20660پردازش

بـه  با کد پیگیري صـادر شـده از سـامانه    و قبل از آن 95خرداد سال فارغ التحصیالن دیپلم و پیش دانشگاهی  -

همراه مدارك تحصیلی به ادارات آموزش و پرورش محل صدور مراجعه تا مسـئول منطقـه پـس از بررسـی و تاییـد،      

  مدارك تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاري نماید.

  )زمان تشکیل پرونده فیزیکیفقط دراصل و کپی از ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی( -8

ــه        -9 ــجویانی کـ ــتص دانشـ ــه مخـ ــان مربوطـ ــه از ارگـ ــی نامـ ــه معرفـ ــهمیه:    ازارائـ ــوده اند؛سـ ــتفاده نمـ ــهمیه اسـ سـ

  )فقط درزمان تشکیل پرونده فیزیکی(فرزند رزمنده و... جانباز،شاهد،ایثارگر،

  ادامه در صفحه بعد :

  

http://emt.medu.ir/


  

  ***** مهم مهم مهم

  

و تشکیل  نهایی جهت پذیرشاري مدارك خود الزم اسـت  ذدانشجویان محترم لطفا توجه فرمایند که پس از بارگ

مطـابق برنامـه   13الـی   8از سـاعت  20/07/1401لغایـت   09/07/1401از مـورخ: شـنبه    پرونده فیزیکی

شخص دانشجو حضوراً، بـه دانشـگاه پیـام نـورمرکز      ( اصل و کپی ) مدارك الزمبا در دست داشتن زمانبندي زیر

  مراجعه نمایند.بندرعباس

( ابتدا به سالن کتابخانه واقع در طبقه پنجم و سپس به اداره خـدمات آموزشـی واقـع در طبقـه  سـوم      

  مراجعه شود.)  

  است الزامی گیره دارو واضح به همراه پوشه آویز به همراه داشتن اصل  و کپی ازتمامی مدارك به صورت خوانا 

  روز  تاریخ  نام رشته

  شنبه  09/07/1401  حسابداري-مهندسی مکانیک-مهندسی صنایع-شیمی محض 

  یکشنبه  10/07/1401  مهندسی برق-مدیریت صنعتی -فیزیک-مهندسی کامپیوتر-مترجمی زبان انگلیسی-زمین شناسی

  دوشنبه  11/07/1401  روان شناسی-مهندسی معماري-مهندسی شهرسازي-علوم ورزشی

  سه شنبه  12/07/1401  جامعه شناسی  -حقوق -زبان و ادبیات انگلیسی- زیست شناسی  گیاهی- -مهندسی شیمی-مدیریت بازرگانی

  شنبه  16/07/1401  زبان وادبیات فارسی -ات ریاضی -شیمی کاربردي -مهندسی عمران-مدیریت دولتی

  یکشنبه  17/07/1401  اقتصاد -مشاوره –مدیریت کسب وکارهاي کوچک -مهندسی نفت

  دوشنبه  18/07/1401  زیست شناسی سلولی ومولکولی -علوم کامپیوتر -تاریخ-علوم تربیتی

  سه شنبه  19/07/1401  جغرافیا  -کشاورزي(کلیه گرایشها)-فقه ومبانی حقوق اسالمی

  چهارشنبه  20/07/1401  برنامه ریزي اجتماعی و تعاون -زبان و ادبیات عربی -گردشگري


