باسمه تعالی

شیوه نامهی ثبت نام
دبیرستان غیردولتی هاتف
سال تحصیلی 1400-1401

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
(دوره)۳۵

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

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

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

• دعو به سه معارفه خلوصی

• مع بندز 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 اینترنتی دایهز تفتم دبیرستتتاغ تاتفت دادتتتن معدل توصتتیفی

«خی ی خوب» در امت،انا دایاغ نیمسال اول میباددت
▪ به هت تستتهیل در امر اطالع رستتانی مراحل مخت ف نات نا ت دبیرستتتاغ تاتف اس
طریق دیا رساغ واتساپ نیز با دما در ارتااط خواتد بودت
▪ درکت در مراحل نات نا دبیرستاغ تاتف رایگاغ میباددت
▪ ویژه برنتامتهز ورودز تفتم در چنتد نوبتت برگزار میگردد و داوط اتاغ تنهتا یتا بتار
فرصت درکت در این برنامه را دارندت
▪ فاصتت هز سمانی نات نا اینترنتی و تماس ت فنی اس طرف دبیرستتتاغ حداک ر یا ماه
میباددت در ریر این صور لطفا با روابط عمومی دبیرستاغ تماس حاصل فرماییدت
▪ دعو به ستهز معارفهز خلتوصتی منوط 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 فنی حرف مد  1۵روس
اعال خواتد ددت
▪ عد حوتور در سماغ مررر هت نات نا ت به منزلهز انلتراف میبادتد؛ لدا خواتشتمند
است در تنظیم 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 ددیرش دان آموساغ عزیزز که نتوانستتند در
آسموغ کستد امتیاس زس را دادتته بادتندت عدرخواتی نموده و اس اینکه در این مراحل دبیرستتاغ تاتف
را تمراتی نمودهاندت کمال تشکر و امتناغ را داریمت

نات نا در دایهز

دهم
(دوره)۳۲

• نات نا اس طریق درگاه اینترنتی دبیرستاغ به نشانی www.hatefschool.ir
• در انتظار تماس ت فنی هت دعو به سه معارفه

• آدنایی با دبیرستاغ و دریافت کار ورود به سه آسموغ
• نحوه و زمان آزمون ورودی متعاقبا اعالم خواهد شد.
• اعال نتایج اولیهز آسموغ ورودز دایه دتم
• دعو به سه معارفه خلوصی دان

آموس و خانواده

• تماس ت فنی هت دعو به نات نا نهایی

ثبت نام اینترنتی

درانتظار تماس

معارفه عمومی

آزمون ورودی

اعالم نتایج
اولیه
جلسه معارفه

دعوت به ثبت نام

نکاتی پیرامون مراحل ثبت نام:
▪ دتترایط دی

نات نا اینترنتی در دایهز دتم هت دتترکت در آسموغ ورودزت معدل

بازز  19در امت،انا دایاغ نیمسال اول میباددت
▪ دبیرستاغ تاتف در تر سهردتهز ریاضی-فیزیات ع و تهربی و ع و انسانی ددیرش
دان آموس خواتد دادتت
▪ فاصتت هز سمانی نات نا اینترنتی و تماس ت فنی اس طرف دبیرستتتاغ حداک ر یا ماه
میباددت در ریر این صور لطفا با روابط عمومی دبیرستاغ تماس حاصل فرماییدت
▪ نات نا در آسموغ ورودز دبیرستاغ تاتف رایگاغ میباددت
▪ با تو ه به م،دودیتتاز نادتتی اس ویروس کرونات دتترایط برگزارز آسموغ به صتتور
حوورز و یا مهاسزت متعاقاا اعال خواتد ددت
▪ برگزارز مهتدد آسموغ ورودز در دتایتهز دتم در صتتتور و ود حرفیتت متعتاقاتا اعال
خواتد ددت
▪ مفاد آسموغ ورودز دایه دتم به درح سیر است:

فارسی

کل کتاب

تستی

1۵

1۵دقیره

ریاضی

کل کتاب

تستی

20

 3۵دقیره

عو

کل کتاب

تستی

2۵

 3۵دقیره

ریاضی

کل کتاب

تشری،ی

۵

 2۵دقیره

1۵

 110دقیره

دهم

آزمون

سوال

زمان

60
۵0

 200امتیاس

پایه

تاریخ

متعاقاا اعال خواتد
ددت

مفاد

سرفصل

نوع

تعداد

امتیازجمع

7۵

▪ با تو ه به تستی و تشری،ی بودغ آسموغ ورودز دبیرستاغ تاتفت اعال نتیههز اولیه
مربوط به کستد حد نلتاب زس در آسموغ تستتی استتت بدیهی استت معبندز مربوط
به نتایج آسموغ تشتری،ی مستت ز صترف سماغ بی تر میباددت نتایج اولیه اس ساعت 22
تماغ ددت در سایت دبیرستاغ قابل مشاتده خواتد بودت
▪ لیستت خخیره دبیرستتاغ دس اس تلت،یز آسموغ تشتری،ی و م،استاهز امتیاس نهاییت
مشتخ خواتد دتدت در صتور قرار گرفتن در لیستت خخیره حداک ر تا یا تفته دس
اس روس آسموغ با دما تماس گرفته خواتد ددت

▪ در صتور نیاس به باسنگرز و اعترا

به نتیهه آسموغت فرط اس طریق ایمیل دبیرستتاغ

اقدا نموده و منتظر نتیهه درخواستت خود بادتیدت خواتشتمند استت به منظور تستریع در
رستیدگیت عنواغ نامه الکترونیکی را به طور م ال به صتور سیر مرقو فرموده و ست س
توضی،ا احتمالی را در متن نامه بیاوریدت
نتیجه آزمون محمد محمدی با کد داوطلبی 25382
▪ بررستتی دوباره فرط براز داوط اینی امکاغ ددیر استتت که نامه الکترونیکی آغ تا در
ایمیل دبیرستتاغ به آدرس info@hatefschool.ir :به نات رستیده بادتد و
روابط عمومی دبیرستاغ در سمینه آسموغ ورودزت داسخگو نخواتد بودت خواتشمند است
اس تماس با دبیرستاغ هت دریافت نتیهه آسموغ داً خوددارز فرماییدت
▪ اعال نتایج نهایی تا حداک ر  1۵روس دس اس آسموغ ورودز خواتد بودت
▪ عد حوتور در سماغ مررر هت نات نا ت به منزلهز انلتراف میبادتد؛ لدا خواتشتمند
است در تنظیم 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 ددیرش دان آموساغ عزیزز که نتوانستتند در
آسموغ کستد امتیاس زس را دادتته بادتندت عدرخواتی نموده و اس اینکه در این مراحل دبیرستتاغ تاتف
را تمراتی نمودهاندت کمال تشکر و امتناغ را داریمت
با آرزوی موفقیت
ستاد ثبت نام دبیرستان هاتف

