مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید :

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در دو مرحله بصورت  -1ثبت نام الکترونیکی  -2ثبت نام حضوری جهت
تشکیل پرونده ،به شرح زیر انجام میگردد.
 -1به سایت مرکز تحصیالت تکمیلی پیام نور به آدرس

phd. pnu.ac.ir

قسمت اخبار

واطالعیه ها و مشاهده زمان ثبت نام غیرحضوری مراجعه نمایید .

 -2به سامانه جامع گلستان به آدرس

reg.pnu.ac.ir

جهت بارگذاری مدارک مراجعه نمایید و یا

میتوانید بااستفاده از لینک ایجاده شده در سایت مرکز تحصیالت تکمیلی به شرح ذیل وارد سامانه
شوید

 كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژهبه شرح زير وارد سيستم شوند:
 شناسه كاربري :شماره داوطلبي p981 گذرواژه  :شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفروجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد).
الزم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطالعات
سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت
ورود به سيستم وارد نماييد.
مثال  :شناسه كاربري300707p981 :
گذرواژه0061111111 :
*درصورتيكه با شناسنامه ويا كدملي موفق به ورود به سيستم
نشده ايد شماره پرونده خود را در گذروازه وارد نماييد.

 -3پس از بارگذاری کامل مدارک در سیستم جامع گلستان  ،در تاریخ های  98/6/24و  98/6/25و
 98/6/26مطابق جدول ذیل با در دست داشتن اصل مدارک :

 اصل و کپی مدرک کارشناسی ارشد اصل و کپی مدرک کارشناسی اصل و کپی کارت ملی اصل و کپی مدرک نظام وظیفه اصل و کپی شناسنامه  6قطعه عکس 4*3به آدرس تهران فرمانیه خیابان دیباجی شمالی خ شهید حاج محمود نوریان کوچه صفا کوچه
شهناز مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور  ،جهت تشکیل پرونده و شرکت در کارگاه شروع
ترم جدید مراجعه نمایید .

* کارگاه آشنایی با نظام اموزشی  ،اداری ،پژوهشی مرکز در تاریخ های ذکر شده و به تفکیک
رشته ها راس ساعت  9صبح روز مشخص شده  ،برگزار میگرد .
توجه  :شرکت در کارگاه و گرفتن تاییدیه آن جهت ثبت نام حضوری الزامی می باشد

98/6/24

حقوق بین اللمل و خصوصی

98/6/25

98/6/26

اقتصاد ( گرایش های اقتصاد

ریاضی

سنجی -اقتصاد پولی -اقتصاد

(گرایش های جبر -آنالیز-

اسالمی -اقتصاد بخش

هندسه -کاربردی)

عمومی -اقتصاد بین الملل)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی
فیزیک

مدیریت دولتی( گرایش های
رفتار سازمانی و منابع انسانی)
زبان انگلیسی
جامعه شناسی ( مسائل اجتماعی
ایران)

مهندسی صنایع

برنامه ریزی آموزش از راه دور

زبان ادبیات فارسی

زبان شناسی

تاریخ ایران دوره اسالمی
روانشناسی

مدیریت بازرگانی( گرایش های
بازاریابی -استراتژیک -رفتار و
منابع انسانی)
فلسفه دین
مدیریت ورزشی

