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با عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان
96- 97آزمون سراسري سال تحصیلی 

:زمان و برنامه ثبت نام مطابق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور
30/06/96پنج شنبه–29/06/96شنبه چهار- 28/06/96سه شنبه- 27/06/96دوشنبه

:برابر اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور مطابق جدول زیر مدارك الزم براي ثبت نام 
مدارك مورد نیازردیف
از آنکپینسخه 2+ آموزش متوسطهمدرك گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم اصل 1

2
2+ آموزش متوسطهداوطلبان نظام قدیم اصل مدرك و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم براي 

از آنکپی نسخه 
آنصفحاتازتمامکپینسخهو دوشناسنامهاصل+ کپی از آن 2اصل کارت ملی و 3
)قطعه براي برادران12قطعه براي خواهران و 6(پرسنلی جدید 3*4عکس 4
به موسسه محل قبولیپیش دانشگاهیو فیش پستی درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم 5

6
نام و شرکت در دفترچه راهنماي ثبت36هاي مندرج در صفحه یکی از بندبه را با توجه پذیرفته شده وظیفهنظام وضعیت که مدرکی
)ن براي برادرا( مشخص کند)دفترچه شماره یک(آزمون 

براي داوطلبان نظام جدید آموزش ) اخذ شده باشد31/06/96که تا تاریخ (اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن 7
کپی از آننسخه 2+ متوسطه

با امضاء و مهر دبیرستان یا آموزش و پرورش 1396الی 1392پیش دانشگاهی در هریک از سالهاي صل کارنامه تحصیلی ا8

2+ براي داوطلبان نظام جدیدآموزش متوسطهدیپلمما قبلو سالمتوسطه جدیدآموزشنظاممتوسطه دیپلم یاگواهی و مدركاصل 9
نسخه کپی از آن

فیزیک،علوم ریاضی(صل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورشا10
به بعد 1384هاي هریک از سالدر )تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی

11
به شرط آن که دوره فوق با مجوز )دارندگان مدرك معادل کاردانی( دوره هاي معادلگیگواهی دانش آموختیااصل مدرك و

2+ د ارك معادل آنان موردتاییدوزارت متبوع باشباشد و مدتحقیقات و فنآوري برگزار شدهعالی وزارت علوم،آموزشگسترششوراي
ازآنکپی نسخه 

مورخ 77633/2مطابق مفاد بخشنامه ) ویژه دانشجویان انصرافی و اخراجی ( دوره هاي معادلیاصل مدرك ویاگواهی دانش آموختگ12
.از آنکپی نسخه 2معاونت اموزشی وزارت علوم و 28/5/92

شدگان داراي مدرك مذکور با قید دانشگاهها وموسسات آموزش عالی براي پذیرفته) فوق دیپلم(دوره کاردانی اصل و یا گواهی مدرك 13
کپی از آن2+ مشخص شده باشد31/06/96حداکثرتا تاریخکاردانی اخذ مدرك تاریخ

14
شدگانپذیرفتهوزارت آموزش وپرورش براياي وابسته به وحرفههاي فنیآموزشکدهاصل و یا گواهی مدرك دوره کاردانی پیوسته 
و اصل یا گواهی تحصیلی سال مشخص شده باشد) 31/06/96حداکثرتا تاریخ(کاردانیداراي مدرك مذکور با قید تاریخ اخذ مدرك 

آناز کپی نسخه 2بانضماماول، دوم و سوم دبیرستان و هنرستان،
)در صورت دارا بودن( اصل و کپی دفترچه بیمه 15

:اتتذکر
بدیهی است در صورت عدم ارائه . بهمراه داشتن کلیه مدارك فوق الذکر در زمان ثبت نام براي پذیرفته شدگان الزامی می باشد-1

. ثبت نام پذیرفته شدگان نخواهد داشتقبالمدارك اشاره شده ، موسسه هیچگونه مسئولیتی در 
به حساب بانکی موسسه تومان)  هزاردویست و پنجاه (000/250به مبلغ ،96- 97سال تحصیلی اولواریز علی الحساب شهریه نیمسال - 2

نزد بانک ملی بلوار خزر ساري ، قابل پرداخت در کلیه شعبات بانک ملی0204847421009آموزش عالی هدف  به شماره   
.ان پذیر می باشدپرداخت شهریه  به صورت نقدي در مؤسسه بوسیله کارتهاي عضو شتاب امک-3
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مراجعه به مسئول 
پذیرش و دریافت فرمهاي 

ثبت نام

به مراجعه 
باجه پست 
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011-33033971-3: تلفن

011- 33033979:  فکس  
www.hadaf.ac.ir

@hadafuni
امور آموزشی  موسسه

مراجعه به مسئول 
پذیرش و دریافت فرمهاي 

ثبت نام

به مراجعه 
باجه پست 

مراجعه به باجه 
امور مالی

مراجعه به مسئول 
)آقایان(نظام وظیفه 

مراجعه به مسئول ثبت 
نام رشته مربوطه

دریافت برگه تاییدیه 
انتخاب واحد

تکمیل فرمهاي 
ثبت نام

مراجعه به 
باجه کنترل

انتشارات مراجعه به 
براي اسکن عکس 

امور دانشجویی و مشاوره مراجعه به 
کارنامه سالمتتکمیل فرم-

مراحل ثبت نام


