راهنماي دانشﺠﻮ

شماره تلفن هاي دانشگاه ٣٨٦٨٣٩٠٠ :و ٣٨٦٨٣٠٠٢ - ٥

ساختمان شماره  :١كﻼس هاي آموزشي ،نظام وظيفه و اتباع ،كتابخانه ،آزمايشگاه هاي فيزيك و شيمي ،كارگاه هاي كامپيوتر
ساختمان شماره  :٢اتاق اساتيد ،آزمايشگاه ها
ساختمان شماره  :٣كﻼس هاي آموزشي
ساختمان شهداي هسته اي  :كﻼس هاي آموزشي ،آتليه هاي هنر و معماري ،كارگاه هاي فني مهندسي
سوله شيخ بهايي :نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ،امور فرهنگي و فوق برنامه ،تشكل هاي دانشجويي
ساختمان آموزشي و تحصيﻼت تكميلي :حوزه رياست ،كاركنان اداري
دانشكده حقوق )شهيد قانع  :(٢٠اتاق اساتيد رشته حقوق و الهيات ،كﻼس هاي آموزشي
سامانه هاي آموزشي و اطﻼعاتي دانشگاه
سايت دانشگاه پيام نور مركز مشهد
سيستم جامع گلستان
سامانه برنامه كﻼسي سهبا )در زمان برگزاري كﻼس ها بصورت
حضوري(

http://pnum.ac.ir
http://reg.pnu.ac.ir
http://sahba.pnu.ac.ir/sahba

http://pnum.ac.ir

پس از ثبت نام حضوري ...

 (١دريافت كارت دانشجويي و اطﻼع از خوابگاه هاي دانشجويي مورد تأييد وزارت علوم با مراجعه به ساختمان
آموزشي و تحصيﻼت تكميلي )ساختمان شماره  ،(٥اتاق  ٢٠٩آقاي قائمي
 (٢اطﻼع از چارت برنامه دروس و منابع درسي :مراجعه به بخش "منابع درسي كارشناسي" در سايت پيام نور
مركز مشهد
 (٣انتخاب واحد :ورود به پورتال دانشجويي در سيستم گلستان به آدرس  http://reg.pnu.ac.irبا نام كاربري
"شماره دانشجويي" و رمز عبور "شماره شناسنامه" و سپس از منوي ثبت نام < عمليات ثبت نام < ثبت نام اصلي
دانشجويان محترم دقت فرماييد حتي اﻻمكان مطابق با چارت برنامه دروس انتخاب واحد صورت پذيرد .ﺿمﻦ
اينكه حتما در پايان انتخاب واحد ،وﺿعيت كليه دروس به صورت "ثبت نهايي" باشد .در پايان حتما پرينت
انتخاب واحد )گزارش  (١٠١را از سيستم دريافت كنيد.
 (٤اطﻼع از تقويم آموزشي سال تحصيلي  ١٣٩٩ – ١٤٠٠از بخش "تقويم آموزشي" در سايت پيام نور مركز
مشهد
 (٥كﻼس ها به صورت مجازي از طريق سامانه  http://lms.razavi.pnu.ac.irبرگزار مي شود .زمانبندي
كﻼس ها در گزارش  ١٠١ثبت شده است .فايل راهنماي تصويري استفاده از سامانه به همراه نرم افزارهاي مورد
نياز در سايت مركز مشهد بخش آموزش مجازي قابل دريافت است.
اداره فناوري اطﻼعات

