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سمه تعالی ب   

  1399آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی    محترم   عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان   ضمن 

 گردد. بدینوسیله راهنمای ثبت نام به شرح ذیل اعالم می 
 

 

 

 

 زمان و برنامه ثبت نام مطابق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور:

 16الی  8از ساعت  -99/ 07/ 15 شنبهپنج لغایت  99/ 07/ 11 شنبهیک
 

 مدارک الزم برای ثبت نام برابر اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور 

 مدارک مورد نیاز  ردیف 

1 

آن یا فرم تکمیل شده مدرک کارشناسی و معدل  از سری فتوکپی 2اصل مدرک و ریز نمرات دوره کارشناسی + 

می) آخر  باشد(/ضمیمه  سال  دانشجوی  آزمون،  نام  ثبت  زمان  در  که  کارشناسی  دانشجویانی  و بوده  دوره  اند 

مدرک کارشناسی و معدل آن را از  سایت سازمان   بایست فرم می  گردندالتحصیل میفارغ  30/7/99حداکثر تا  

 سنجش به آدرس ذیل دریافت و تکمیل نمایند. 

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=6827 

 اصل کارت ملی و دو سری فتوکپی از آن  2

 اصل شناسنامه و دو سری فتوکپی ازتمام صفحات آن  3

 قطعه برای برادران(  12قطعه برای خواهران و   6تمام رخ جدید )  3*4عکس   4

 مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه 5

 ) ویژه دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته ( آن از  سری فتوکپی  2+  و ریز نمرات دوره کاردانی   اصل مدرک کاردانی 6

 

 فرایند پرداخت شهریه دانشجویان جدید الورود ؛  

جهت تسهیل در فرایند پرداخت شهریه ، دانشجویان این موسسه در ابتدای هر نمیسال با هماهنگی امور مالی  

از   ای  یا سفته  اینکه چک  و بدون  نمایند  پرداخت می  انتخاب واحد  از   را بصورت علی الحساب قبل  مبلغی 

به دانشجویان محترم این امکان داده می شود بصورت مرحله ای تا قبل از دریافت  دانشجویان دریافت گردد  

کارت ورود به جلسه آزمون و شروع امتحانات پایان ترم، بدهی شهریه خود را با مراجعه به سایت دانشگاه و  

 پرتال دانشجویی خود،  بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند 

نام ، پرداخت شهریه علی الحساب در امور مالی با کارتهای بانکی عضو    ضمنا جهت رفاه دانشجویان  هنگام ثبت 

 شتاب امکان پذیر  می باشد. 
 

موسسه آموزش عالی هدف  - بلوار فرح آباد )جاده دریا(    5کیلومتر   - آدرس : ساری  
 

011-33033971-3تلفن:   
011-33033979فکس  :    

www.hadaf.ac.ir 

 امور تحصیالت تکمیلی  موسسه 
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