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»دستورالعمل ثبتنام پذيرفتهشدگان آزمون سراسري
مقطع كارشناسي سال «١٤٠٠
رئيس محترم دانشگاه پيام نور استان
با سﻼم و احترام
به پيوست دستورالعمل شماره  ٤٨١٤٩مورخ  ١٤٠٠/٧/١سازمان سنجش آموزش
كشور در خصوص پذيرفتهشدگان آزمون سراسري سال  ١٤٠٠را ايفاد و موارد ذيل را به
آگاهي ميرساند:
-١زمانبندي ثبتنام:
 ثبت نام غيرحضوري از تاريخ  ١٤٠٠/٧/٧لغايت ١٤٠٠/٧/١٢ انتخاب واحد از تاريخ  ١٤٠٠/٧/٨لغايت ١٤٠٠/٧/١٤ضمناً روند ثبت نام به شرح ذيل است:
-٢ثبتنام كليه پذيرفتهشدگان بصورت غيرحضوري انجام ميشود و پذيرفتهشدگان
گرامي ﻻزم است با مراجعه به سايت  http://reg.pnu.ac.irاز تاريخ ونحوه نامنويسي
آگاهي يابند .ضمناً ليست اسامي پذيرفته شدگان در رج ساپ اداره پذيرش و ثبت نام قرار
گرفته است.
-٣پذيرفتهشدگان پس از ورود به سايت در مهلت اعﻼم شده و با مطالعه صفحه
ورودي ميتوانند با استفاده از شناسه كاربري و گذرواژه )در صفحه اول سايت فوقالذكر در
زمان ثبتنام اعﻼم ميگردد( وارد سامانه آموزشي گلستان شوند و نسبت به تكميل و
بارگذاري مدارك اقدام نمايند.
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-٤پذيرفتهشدگان ﻻزم است اسكن مدارك ذيل را در قالﺐ  jpgيــا  jpegو بــا حجــم هــر
عكس حداكثر  ٢٥٠كيلوبايت تهيه و در هنگام ثبت نام غيرحضوري بارگذاري نمايند.
تصوير صفحه اول و صفحه توضيحات شناسنامهتصوير كارت ملي )پشت و رو(عكس رنگي با زمينه روشن بدون كﻼه و عينك )براي مراجعه حضوري  ٤عدد(مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه )ويژه آقايان(تصوير مدرك ديپلم متوسطهدارندگان ديپلم سالي واحدي يا ترمي واحدي عﻼوه بر مدرك ديــپلم بايــد مــدركپيش دانشگاهي يا كارداني خود را ارائه نمايند.
تصوير فرم تكميل شده تعهد اصالت مدارك بارگذاري شده-٥پذيرفتـــه شـــدگان بايـــد در هنگـــام ثبـــت نـــام در ســـامانه گلســـتان وارد لينـــك
 http://emt.medu.irشده و پس از تقاضــاي تاييديــه تحصــيلي بــراي آخــرين مــدرك
تحصيلي )ديپلم /پيش دانشگاهي( كدپيگيري را در سامانه گلستان ثبت نمايند.
براساس بند ب نامه شماره  ٤٦٠/١٠٥٣٢٠مورخ  ١٤٠٠/٦/٢٩رئيس محترم مركــزسنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش و پرورش)تصوير پيوست( فارغ التحصــيﻼن
ديپلم و پيش دانشگاهي خــرداد ســال  ١٣٩٥و قبــل از آن ،بــا كــدپيگيري صــادر شــده از
سامانه به همراه مدارك تحصيلي به ادارات آموزش و پرورش محل خود مراجعه ،تا مســئول
منطقه پس از بررسي و تائيد ،مدارك تحصيلي را اسكن و در سامانه بارگذاري نمايد.
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 -٦كارشناس آموزش مركز/واحد ﻻزم است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس
از ثبت نام دانشجو نسبت به تاييد اوليه ثبت نام دانشجو در سامانه گلستان اقدام كند و
پس از تاييد كارشناس ،امكان اخذ شماره دانشجويي و واريز شهريه و انتخاب واحد
دانشجو فراهم ميشود.
-٧با توجه به محدوديتهاي ناشي از كرونا دانشجويان پس از تاييد نهايي كارشناس
مستقيما وارد مرحله انتخاب واحد ميشوند .براي شهرهايي كه در وضعيت كرونايي قرمز
نيست ﻻزم است بﻼفاصله پس از ثبت نام و انتخاب واحد با ثبت نام شده تماس گرفته )از
طريق تماس تلفني /پيامك و (...و ايشان را براي مراجعه حضوري و تحويل مدارك به
مركز /واحد )با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي( دعوت نمايد .در هنگام مراجعه دانشجو
اصل مدارك با اطﻼعات بارگذاري شده در سامانه آموزشي گلستان مطابقت و تصوير آن در
پرونده فيزيكي دانشجو درج ميگردد.
نكته مهم :ﻻزم است اصل آخرين مدرك تحصيلي دانشجو )ديپلم يا پيش
دانشگاهي يا كارداني( در پرونده ضبط شود.
-٨با توجه به اينكه فايل عكس پذيرفتهشدگان در ســامانه آموزشــي گلســتان فعــال
ميباشد ﻻزم است در هنگام مراجعه حضوري چهــره پذيرفتــه شــده بــا عكــس موجــود در
سامانه و مدارك شناسايي تطبيق داده شود و درصــورت مغــايرت مطــابق »بنــد ط صــفحه
 «١٤دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور بررسي شود.
-٩مغايرت در مشخصات شناســنامهاي و مــدارك تحصــيلي پذيرفتهشــدگان مطــابق
»بند ي -صفحه ١٤و «١٥دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور بررسي شود.
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-١٠رعايت تاريخهاي اعﻼم شده در اين دستورالعمل و دستورالعمل سازمان
سنجش آموزش كشور الزامي است و مسئوليت عدم رعايت آن بر عهده رئيس يا سرپرست
محترم مركز /واحد خواهد بود.
-١١براساس نكته  ١بند )د( مندرج در صفحه  ٩دستورالعمل سازمان سنجش و
آموزش كشور براي پذيرفتهشدگان در رشتههاي تحصيلي پذيرش با آزمون ،معدل كتبي
ديپلم تاثيري نداشته است.
-١١مغايرت نوع ديپلم يا معدل كتبي ديپلم فقط براي معدل كتبي سال سوم ديپلمههاي
نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي فارغالتحصيل سال  ١٣٨٤لغايت  ١٣٩٧لحاظ شده است.
همچنين مغايرت نوع ديپلم يا معدل كتبي ديپلم براي معدل كتبي سال آخر ديپلمه هاي نظام
جديد  ٦-٣-٣فارغ التحصيل سال  ١٣٩٨لغايت ١٤٠٠محاسبه شده است.

-١٢مدرك كارداني دانشآموختگان دورههاي كارداني پيوسته )فاقد مدرك
پيشدانشگاهي( ،به جاي مدرك پيشدانشگاهي مﻼك عمل واقع شود.
بديهي است واحدهاي گذرانده شده در دوره كارداني اين دسته از
داوطلبان قابل معادلسازي نميباشد .همچنين تاييديه تحصيلي اين گروه از
پذيرفتهشدگان همانند دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بايد از سامانه تاييديه
تحصيلي وزارت عتف به آدرس  http://estelam.msrt.irتوسط پذيرفته شده
تقاضا وكد پيگيري آن در سامانه گلستان درج شود.
-١٣طبق ماده  ٢٨آئين نامه آموزشي پذيرفتهشدگاني كه درسهاي گذرانده در
دورههاي كارداني و كارشناسي مورد تائيد دارند )به غير از مدارك بند (١٢و متقاضي
تطبيق واحد هستند ،مقتضي است تقاضاي كتبي و ريزنمرات تائيد شده خود را به
آموزش مركز /واحد ارائه كنند؛ تا مطابق پيوست شماره  ٤آيين نامه آموزشي مقطع
كارشناسي )مصوب  (٩١/١٢/٢٠در مركز/واحد رسيدگي شود.
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-١٤مطابق دفترچه راهنماي ثبتنام سازمان سنجش آموزش كشور ،كارمندان
مراكز دانشگاه و واحدهاي تحت پوشش آنها با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب
رشته مركز يا واحد محل اشتغال خود نيستند .در صورت انتخاب رشته /مركز محل
اشتغال؛ قبولي آنها كان لم يكن ميشود .همچنين مجاز به انتقال يا مهمان شدن به مركز/
واحد محل اشتغال خود نميباشند.
-١٥براساس مقررات مندرج در بند الف »رديفهاي  ١تا  ٣صفحه ١و ٢دستورالعمل
سازمان سنجش آموزش كشور« تاريخ اخذ مدرك نظام قديم آموزش متوسطه ،نظام
آموزش سالي واحدي يا ترمي واحدي ،نظام جديد  ٦-٣-٣براي پذيرش نيمسال اول سال
تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١حداكثر تا تاريخ ١٤٠٠/٦/٣١و تاريخ اخذ دارندگان مدرك كارداني
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براساس جدول رديف  ٦دستورالعمل سازمان سنجش
آموزش كشور حداكثر تا پايان  ١٤٠٠/٧/٣٠ميباشد.
-١٦تمامي رشتههاي دوره تحصيلي مقطع كارشناسي براي وروديهاي سال ١٤٠٠
با يك عنوان ثابت و بدون گرايش در برنامه درسي تجميع و معرفي ميشوند و مدرك
تحصيلي نيز با همان عنوان صادر خواهد شد.
يادآوري مهم :دانشجويان ملزم به تحصيل در كد قبولي اعﻼم شده ميباشند و
تغيير آن فقط پس از كسﺐ شرايط تغيير رشته طبق مقررات امكانپذير ميباشد.
-١٧مﻼك بررسي سهميه دانشجويان سهميه ثبتنامي داوطلﺐ بوده و سهميه
مناطق در سامانه آموزشي گلستان تحت عنوان منطقه  ١درج شده است.
-١٨براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مينمايند مطابق مقررات
مندرج در صفحات  ٢٠تا  ٢٢دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون )شماره (١
سال  ١٤٠٠بررسي و اقدام ﻻزم صورت پذيرد .اين پذيرفتهشدگان ﻻزم است جهت معرفي
به سازمان وظيفه عمومي ناجا مطابق تقويم آموزشي ) ١٤٠٠/٧/١٤لغايت (١٤٠٠/٨/١٨
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به مركز /واحد مراجعه و نسبت به معرفي آنها به سازمان وظيفه عمومي )پليس (١٠ +
اقدام شود .شايان ذكر است در مراكز و واحدهاي مجري در استان تهران )شامل تهران
جنوب ،تهران شرق و تهران شمال( به دليل دسترسي به سامانه درخواست معافيت
تحصيلي ناجا نيازي به مراجعه پذيرفته شدگان نيست.
-١٩مقررات دانشجويان غيرايراني مطابق شرايط و ضوابط مندرج در »بند )س(
صفحه  ١٦و  «١٧دستورالعمل ،شرايط و ضوابط ثبت نام اتباع خارجي براساس بند ٥-٢
صفحه شماره  ٢٨و  ٢٩دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون )شماره  (١سازمان
سنجش آموزش كشور بررسي شود.
-٢٠كليه فرمها و نمونه فرمهاي سهميههاي ثبتنامي در پيوست دستورالعمل
سازمان سنجش آموزش كشور ميباشد.
 -٢١كليه موارد مغايرت معدل /مشخصات شناسنامهاي /مغايرت نوع ديپلم يا پيش
دانشگاهي /مغايرت سهميه /مغايرت عكس پذيرفتهشدگان كه مطابق مقررات نياز به
مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور دارد حداكثر تا تاريخ  ١٤٠٠/٩/٣٠به صورت فايل
اكسل و به تفكيك موضوع براي هر استان به مركز سنجش و آزمون دانشگاه ارسال شود.
ﻻزم است اطﻼعيه و ضوابط مربوط در معرض ديد پذيرفتهشدگان هنگام ثبتنام و
نيز در سايت اطﻼعرساني آن استان و مراكز /واحدهاي تابعه قرار گيرد.
در خاتمه ضمن آرزوي توفيق روزافزون براي جنابعالي و همكاران آن استان ،اميد
است روند پذيرش و انتخاب واحد دانشجو به نحو شايسته انجام پذيرد.
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