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:   شماره 
:   تاریخ 

:پیوست 

عا یه 
فناوريوزارت علوم ، تحقیقات و 

"اطالعیه مهم "

و کارشناسی ارشد دانشگاه ) ناپیوسته و پیوسته( کارشناسی به اطالع پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی،
شدگان عزیز پذیرفتهیوع بیماري کرونا و ایجاد تسهیالت،شهدف ساري میرساند؛ بمنظور پیشگیري از 

العیه هاي طبق تاریخهاي اعالم شده در اط)بارعایت پروتکل هاي بهداشتی( عالوه بر ثبت نام حضوري
.نیز ثبت نام نمایندغیرحضوريمطابق شرایط ذیل بصورت می توانند،،مربوطه
موسسه 0204847421009ریال به حساب3000000واریز علی الحساب شهریه به مبلغ حداقل -1

ناپیوسته و ( در مقاطع کاردانی و کارشناسیایراننزد بانک ملیساري زش عالی هدفآمو
).پیوسته

موسسه 0204847421009ریال به حساب5000000واریز علی الحساب شهریه به مبلغ حداقل  -2
.در مقطع کارشناسی ارشدایراننزد بانک ملی ساري آموزش عالی هدف 

نسخه اي حتما باید تکمیل و اطالعات کامل واریز کننده شامل 3فیش : تذکر( 
در قسمت نام پرداخت . نام، کدملی و شماره تلفن به صورت کامل نوشته شود

) د گردقید پذیرفته شده نام می بایستکننده حتما 
،دانلود فرم(تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه ثبت نام غیرحضوري پس از واریز شهریه-3

)کارشناسی ارشد -کارشناسی ناپیوسته -کارشناسی پیوسته-یکاردان
درس ایمیل ك ذکر شده در آن به آبه همراه مدار3ارسال فرم تکمیل شده بند -4

ir.ac.hadaf@sabtenam

آقایان محسن یزدانی و حسن کریمی بمنظور ،آموزشی دانشگاهامورتماس با کارشناس هاي-5
.روز پس از واریز علی الحساب شهریه و ارسال مدارك4الی 2اطمینان از ثبت نام خود 

امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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