باسمه تعالی

شیوه نامهی ثبت نام
دبیرستان غیردولتی هاتف
سال تحصیلی 1399-1400

به لطف خداوند متعال دبیرستتتاغ ریردولتی تاتف اس ستتال  1371فعالیت خود را آراس نموده و
تر ستتتالته بتا تو ته بته حرفیتت م،تدود خودت دتدیراز تعتدادز اس دان آموساغ عزیز میبتادتتتدت ناتت نتا
دان آموساغ در دایهز تفتم اس طریق بررستی ستوابق ت،لتی ی و ستا معارفهت و در دایه دتم این
دبیرستاغ اس طریق آسموغ ورودز میباددت
تو ه به نکاتی در روند ا رایی نات نا دبیرستتاغ تاتف خالی اس لطف نمیبادتد؛ لدا مطالعهز
دقیق این موارد توسط اولیاز م،تر و دان آموساغ عزیزت توصیه میگرددت
در دایاغ براز تمهز عزیزاغ در تمامی مراحل سندگی آرسوز توفیق و سالمتی داریمت

ستاد نات نا دبیرستاغ ریردولتی تاتف

نات نا در دایهز

هفتم

تدکر مهم :با تو ه به تلتتمیم وسار آموسو و درورو ما ی بر حدآ آسموغتاز تستتتی در ورودز
دایهز تفتمت دبیرستاغ تاتف طرح ویژهاز را براز ددیرو متقاضیاغت در نظر گرفته استت

• نات نا اس طریق درگاه ای ترنتی دبیرستاغ به نشانی www.hatefschool.ir

• در انتظار تماس ت ف ی روابط عمومی دبیرستاغ هت تعیین سماغ سه معارفه

• درکت در سه معارفه عمومی( والدین گرامی به تمراه فرسند)

• دعو به سه معارفه خلوصی

• مع ب دز امتیاستا و دعو نهایی براز نات نا

ثبت نام اینترنتی

تعیین زمان جلسه
معارفه

شرکت در جلسه
معارفه عمومی

شرکت در جلسه
معارفه خصوصی

دعوت نهایی ثبت نام

نکاتی پیرامون مراحل ثبت نام هفتم:
▪ دتترایط دی

نات نا ای ترنتی دایهز تفتم دبیرستتتاغ تاتفت دادتتتن معدل توصتتیفی

«خی ی خوب» در امت،انا دایاغ نیمسال اول میباددت
▪ نات نا هت درکت در مراحل نات نا دبیرستاغ تاتف رایگاغ میباددت
▪ ویژه برنتامتهز ورودز تفتم در چ تد نوبتت برگزار میگردد و داوط اتاغ ت هتا یتا بتار
فرصت درکت در این برنامه را دارندت
▪ فاصتت هز سمانی نات نا ای ترنتی و تماس ت ف ی اس طرآ دبیرستتتاغ حداک ر یا ماه
میباددت در ریر این صور لطفا با روابط عمومی دبیرستاغ تماس حاصل فرماییدت
▪ دعو به ستهز معارفهز خلتوصتی م وب به کستد حد نلتاب امتیاس در مرح هز
اولیه میباددت
▪ دس اس برگزارز ستته معارفهز خلتتوصتتی که با حوتتور والدین گرامی و دان آموس
برگزار میدتودت نتیههز نهایی در صتور قاولیت به صتور ت ف ی حرآ مد  1۵روس
اعال خواتد ددت
▪ عد حوتور در سماغ مقرر هت نات نا ت به م زلهز انلتراآ میبادتد؛ لدا خواتشتم د
است در ت ظیم سماغ نات نا دقت کافی را مادول فرماییدت
▪ اطالع رسانی نات نا اس طریق دیا کوتاه و نیز کانال ت گرا انها میدودت
آدرس سایت دبیرستاغhttp://www.hatefschool.ir :
آدرس کانال ت گرا http://telegram.me/Hatefschool :
ت فن روابط عمومی7762713-32 :
با تو ه به م،دود بودغ حرفیت دبیرستتاغت قاالً اس عد ددیرو دان آموساغ عزیزز که نتوانستت د در
آسموغ کستد امتیاس زس را دادتته بادت دت عدرخواتی نموده و اس اینکه در این مراحل دبیرستتاغ تاتف
را تمراتی نمودهاندت کمال تشکر و امت اغ را داریمت

نات نا در دایهز

دهم

• ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی دبیرستان به نشانی
www.hatefschool.ir
• تکمیل اینترنتی فرم مشخصات ارسال شده به شما از طریق پیام رسان واتساپ
و پیامک ارسالی

• شرکت در ارزیابی علمی حضوری :پنج شنبه و جمعه 18و 19اردیبهشت

• اعالم نتایج اولیهی آزمون ورودی پایه دهم

• دعوت به جلسه مصاحبه و معارفه خصوصی دانش آموز و خانواده

• تماس تلفنی جهت دعوت به ثبت نام نهایی

ثبت نام
اینترنتی

تکمیل فرم

آزمون
ورودی

اعالم نتایج
اولیه

جلسه معارفه

دعوت به ثبت
نام

نکاتی پیرامون مراحل ثبت نام:
 دبیر ستان هاتف در هر سهر شتهع ریا ضی-فیزیک ،علوم تجربی و علوم
انسانی رایرش دان آموز خواهد داشت.
 بهت رعایت مساااابل بهداشاااتیذ فرم معارفه با دان

آموز بهت تکمیل به

صورت اینترنتی براع شما ارسال خواهد شد.
 شرکت در آزمون ورودع دبیرستان هاتف رایگان میباشد.
به دلیل مددودیت هاع ویروس کرونا و بهت حفظ سالمتی عزیزانمانذ آزمون
ورودع در قالص ارزیابی انفرادع در مکان مجزا و با رعایت فاصاااله ابتماعی و
نکات بهداشتی برگزار خواهد شد؛ زمان دقیق حلور هر فرد از طریق ریامک و
ریام ر سان وات ساپ به ای شان اطالع ر سانی می گردد .لطفا حداقل  10دقیقه
قبل از زمان اعالم شده در مدل دبیرستان حاضر باشید.
همچنین بهت سالمتی شما کارت ورود به بل سه ارابه نخواهد شد بنابراین
حتماً با همراه دا شتن کارت دانش آموزی یا کارت شنا سایی معتبر در
جلسه حاضر شوید.
 برگزارع مجدد آزمون ورودع در رایهع دهم در صااورت وبود یرفیت متعاقبا
اعالم خواهد شد.
 مفاد آزمون ورودع رایه دهم به شرح زیر است:
پایه

تاریخ

مفاد
آزمون

سرفصل

نوع
سوال

زمان

تعداد

دهم

18و 19اردیبهشت

پنج شنبه و جمعه

عربی

کل کتاب

تستی

10

 10دقیقه

زبان

کل کتاب

تستی

10

 10دقیقه

ریاضی

کل کتاب

تستی

20

3۵

دقیقه

علوم

کل کتاب

تستی

20

2۵

دقیقه

ریاضی

کل کتاب

تشریدی

4

20

دقیقه

 110دقیقه

فارسی

کل کتاب

تستی

10

10دقیقه

 ضریص دروس عمومی فارسی و عربی براع دان

آموزان متقاضی رشته انسانی

بیشتر از سایر شرکت کنندگان در نظر گرفته خواهد شد.
 با توبه به تساااتی و تشاااریدی بودن آزمون ورودع دبیرساااتان هاتفذ اعالم
نتیجهع اولیه مربو به ک سص حد ن صاب الزم در آزمون ت ستی ا ست .بدیهی
ا ست بمعبندع مربو به نتایج آزمون ت شریدی م ستلزم صرف زمان بی تر
میبا شد .نتایج اولیه تا فرداع روز آزمونذ در سایت دبیر ستان قابل م شاهده
خواهد بود .بنابراین خواهشاامند اساات از تماس با دبیرسااتان براع اطالع از
نتی جه آزمون خوددارع کن ید .از افراد رایرف ته شاااده در آزمون اول یه براع
بلسه معارفه به صورت تلفنی دعوت به عمل خواهد آمد.
 لی ست ذخیره دبیر ستان رس از ت صدیح آزمون ت شریدی و مدا سبهع امتیاز
نهاییذ مشخص خواهد شد .در صورت قرار گرفتن در لیست ذخیره حداک ر تا
یک هفته رس از روز آزمون با شما تماس گرفته خواهد شد.
 در صاااورت نیاز به بازنگرع و اعتراه به نتیجه آزمونذ فقط از طریق ایمیل
دبیرستان و یا شماره ریام رسان واتساپ اقدام نموده و منتظر نتیجه درخواست
خود باشااید .روابط عمومی دبیرسااتان در این زمینه به هیچ عنوان راسااخگو
نخواهد بود .خواهشاامند اساات به منظور تسااریع در رساایدگیذ عنوان نامه
الکترونیکی را به طور م ال به صااورت زیر مرقوم فرموده و سااوس توضاایدات
احتمالی را در متن نامه بیاورید.
نتیجه آزمون محمد محمدی با کد داوطلبی 25382
ایمیل دبیرستانinfo@hatefschool.ir :
شماره ریام رسان واتساپ09017681618 :
 اعالم نتایج نهایی تا حداک ر  1۵روز رس از آزمون ورودع خواهد بود.
 عدم حلااور در زمان مقرر بهت ثبت نامذ به منزلهع انصااراف میباشااد؛ لاا
خواهشمند است در تنظیم زمان ثبت نام دقت کافی را مباول فرمایید.

آدرس سایت دبیرستانhttp://www.hatefschool.ir :
آدرس کانال تلگرامhttp://telegram.me/Hatefschool :

تلفن روابط عمومی 77627130 :الی 32

با توبه به مددود بودن یرفیت دبیرساااتانذ قبالً از عدم رایرش دان آموزان عزیزع که
نتوان ستند در آزمون ک سص امتیاز الزم را دا شته با شندذ عارخواهی نموده و از اینکه در این
مراحل دبیرستان هاتف را همراهی نمودهاندذ کمال تشکر و امتنان را داریم.
با آرزوی موفقیت
ستاد ثبت نام دبیرستان هاتف

