
ساريهدفعالیآموزشموسسه

واحد دانشگاهی سطح یک کشوري
کشورعالیآموزشعرصهدرآموزشیفعالیتسال14ازبیشبا

آموزش کشورسنجشسازمانسامانهدرنامثبتطریقاز
98ورودي مهر ماه - )آزمون با( پیوسته ارشد ناکارشناسیمقطعدر
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تجارت -مهندسی فناوري اطالعات13654747حقوق خصوصی1
22899230الکترونیکی

کسب و  کار –مدیریت فناوري اطالعات 2
مدیریت - مهندسی فناوري اطالعات156711098الکترونیک

اطالعاتیسیستمهاي 
22920231

الکترونیک قدرت و ماشین - مهندسی برق163321209بازاریابی-)MBA(مدیریت کسب و کار 3
19841179هاي الکتریکی

19725176سیستمهاي قدرت- مهندسی برق2333223810شبکه هاي کامپیوتري- مهندسی کامپیوتر4
19495172مدارهاي مجتمع الکترونیک- مهندسی برق2330323711نرم افزار کامپیوتر- مهندسی کامپیوتر5
20146185کنترل- مهندسی برق2080719512بهینه سازي سیستم ها- مهندسی صنایع6

ویژهتسـهیـالت
%30سقفتادانشگاهمؤسسهیأتتصویبباشهریهتخفیف)1
وهنريعلمی،فرهنگی،مسابقاتبرترنفراتنیزو) تحصیلیرشتهومقطعهردر( علمیبرتردانشجویانبراي)2

.شودمیگرفتهنظردرثابتشهریهتخفیفدرصد30الی10ورزشی،
ساريایثارگران شهرستاناموروشهیدبنیادازتاییدیهارائهبا%25بااليجانبازانوآزادگان،شهداءفرزندان)3

.شدخواهندبرخودارشهریهتخفیف%100از
.متقاضیدانشجویانبهرفاهصندوقشهریهوامتسهیالتارائه)4
رایگانبصورتمجربپزشکیوبهداشتیروانشناختی،تحصیلی،مشاورینازدانشجویانمنديبهره)5
.باشدمیمهیادانشجویانبرايمناسبمصوبنرخباناهاروغذايرایگانورزشیامکانات،ذهابوایابسرویس)6
.باشدمیمهیاساريشهرداخلدرپسرودختردانشجویاناسکانبرايخودگردانخوابگاه)7
باتوانندمی98تیرماه سال 25مورخسه شنبهروز لغایتتیرماه 19مورخ شنبهچهارروز ازداوطلبان

.نمایندنامثبتبهاقدامسنجشسازمانسامانهطریقیا ازموسسهبهحضوريمراجعه
هدفعالیآموزشمؤسسه،48161-13919پستیکد،5کیلومتر،آبادفرحبلوار،ساري: آدرس
.)استموجودسایتوبتلفندفترچهبخشدرداخلیهايشماره(3-33033971-011و 09019580031:تماسشماره

hadaf.ac.ir@: مؤسسهایمیل/50002030115000: مؤسسهپیامکیسامانه/www.hadaf.ac.ir:موسسهسایت»»
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