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با عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان
97- 98سال تحصیلی به کارشناسیکاردانی آزمون 

:زمان و برنامه ثبت نام مطابق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور
22/06/97شنبه پنج و 21/06/97شنبههارچ، 20/06/97سه شنبه

:آموزش کشور مطابق جدول زیر مدارك الزم براي ثبت نام برابر اطالعیه سازمان سنجش
مدارك مورد نیازردیف
اصل شناسنامه و دو سري فتوکپی از تمام صفحات آن1

اصل کارت ملی و دو سري فتوکپی از آن2

)قطعه براي برادران12قطعه براي خواهران و 6(پرسنلی جدید 3*4عکس 3

مبنیو دو سري فتوکپی از آن بهمراه ریز نمراتتایید وزارت علومو یا گواهی مورد ) فوق دیپلم (اصل مدرك کاردانی 4
.رسانیدپایان خواهدو یا بهرسانیدهپایانبه31/06/1397را تا کاردانیضوابط دورهبرحسببراینکه

5

بایست حائز معادل میدارندگان مدارك تحصیلی .نام و ادامه تحصیل آنها بالمانع استدارندگان مدرك معادل که ثبت
845مصوب جلسه » هاي ورودي مقاطع باالترنامه شرکت دارندگان مدارك معادل و غیر رسمی در آزمونآیین«شرایط 

نامه طی بخشنامه شماره این آیین. شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشند1392/4/15مورخ 
ها و مؤسسات آموزش عالی ابالغ اونت آموزشی وزارت مذکور به کلیه دانشگاهتوسط مع1392/5/28مورخ 77633/2

.گردیده است

6
.و ادامه تحصیل آنان بالمانع استنامدارندگان مدرك کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته که ثبت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، ریزي آموزش عالی دفتر برنامه1394/1/29مورخ 11473/21/2برطبق مفاد نامه شماره 
اي دیگر در همان مقطع در رشته) غیر پزشکی(ممنوعیتی براي ادامه تحصیل مجدد دارندگان مدرك کارشناسی ناپیوسته 

.وجود ندارد

7
5و 4حات مطابق با یکی از کدهاي مندرج در صفعمومیوظیفهمقرراتبهآنها را با توجهوظیفهنظاموضعیتکهمدرکی

)برادرانبراي(.کندمشخص) 1دفترچه شماره (1397فترچه راهنماي شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال د

تائیدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري8

جدید الورودفرایند پرداخت شهریه دانشجویان
جهت تسهیل در فرایند پرداخت شهریه ، دانشجویان این موسسه در ابتداي هر نمیسال با هماهنگی امور مالی مبلغی را 
بصورت علی الحساب قبل از  انتخاب واحد پرداخت می نمایند و بدون اینکه چک یا سفته اي از دانشجویان دریافت 

ه می شود بصورت مرحله اي تا قبل از شروع امتحان پایان ترم و اخذ کارت گردد به دانشجویان محترم این امکان داد
ورود به جلسه آزمون ، بدهی شهریه خود را با مراجعه به سایت دانشگاه و پرتال دانشجویی خود،  بصورت الکترونیکی 

پرداخت نمایند
ور مالی با کارتهاي بانکی عضو شتاب ضمنا جهت رفاه دانشجویان  هنگام ثبت نام ، پرداخت شهریه علی الحساب در ام

.امکان پذیر  می باشد

راهنماي ثبت نام
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با عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان
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شروع

پایان

آموزش عالی هدفموسسه- ) جاده دریا(بلوار فرح آباد 5کیلومتر - ساري: آدرس 
011-33033971-3: تلفن

011- 33033979:  فکس  
www.hadaf.ac.ir

امور آموزشی  موسسه

مراجعه به مسئول 
باجه کنترل پذیرش و 

دریافت فرمهاي ثبت نام

مراجعه به باجه 
امور مالی

مراجعه به مسئول 
)آقایان(نظام وظیفه 

مراجعه به مسئول ثبت 
نام رشته مربوطه

تاییدیه نامه دریافت 
قبلیقطع متحصیلی

تکمیل فرمهاي 
ثبت نام

دانشجوییامور مراجعه به 
براي اسکن عکس 

-امور دانشجویی و مشاوره مراجعه به 
کارنامه سالمتتکمیل فرم 

مراحل ثبت نام

دریافت برگه تاییدیه 
انتخاب واحد
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