
 

 

 

 تعالیباسمه

 نامی ثبتنامهشیوه

 دبیرستان غیردولتی هاتف
 140۲-140۳  سال تحصیلی

 

 

 

فعالیت خود را آراس نموده و  1371به لطف خداوند متعال دبیرستتتاغ ریردولتی تاتف اس ستتال  

اتمیت  نظر به  باشد.  آموساغ عزیز میتر ساله با توجه به ظرفیت محدود خود، پذیرای تعدادی اس دانش

باسدید نموده و مدرسته ستایت شتود هه اس و تر، پیشتاااد میتر چه مااست  یسته و انتاابشتااخت مدر

را دنبال نمایید؛ ستعی ما بر ای  استت هه    hatefschool@صتححا  مااسی دبیرستتاغ به نشتانی  

 ماعکس نماییم.تا، در ای  درگاهدر حد امکاغ، عملکرد دبیرستاغ را 

لذا  ؛باشتداس لطف نمی دبیرستتاغ تاتف خالی ثبت نام   تی در روند اجراییتوجه به نکا تمچای  

 گردد.آموساغ عزیز، توصیه میی دقیق ای  موارد توسط اولیای محترم و دانشمطالعه

 ی عزیزاغ در تمامی مراحل سندگی آرسوی توفیق و سالمتی داریم.در پایاغ برای تمه

        

 دبیرستان غیردولتی هاتفستاد ثبت نام 

 



 

 ینام در پایهثبتمراحل 
 

 

 هفتم
 ( 37 )دوره

  

 

 

 



 

 

 

 

 نکاتی پیرامون مراحل ثبت نام هفتم:

دبیرستتاغ تاتف، داشتت  معدل توصتیحی    هفتمی پایه  ایاترنتیثبت نام  پیش  شترایط  ▪

 باشد.  سال اول می« در امتحانا  پایاغ نیمخیلی خو »

تستتایل در امر اعالر رستتانی مراحل ماتلف ثبت نام، دبیرستتتاغ تاتف اس  به جات  ▪

 با شما در ارتباط خواتد بود. کعریق پیام

یثبت نام اینترنت

ثبت نام اس عریق درگاه ایاترنتی دبیرستاغ به نشانی •
www.hatefschool.ir

تعیین زمان آزمون

دبیرستاغ،  پس اس ثبت نام در سایت)دریافت پیامک تعیی  وقت آسموغ حد نصا  علمی •

سااش . ماه جات تعیی  سماغ آسموغ، اس عریق پیامک با شما تماتاگی اناام خواتد شد1حداهثر ظرف مد  
.(اولیه اس دروس فارسی، علوم و ریاضی خواتد بود

آزمون مقدماتی

ر  گروتی ای  برنامه به صو)شرهت در برنامه سااش مقدماتی و جلسه معارفه عمومی •

رای ورود تدف اس ای  مرحله ارسیابی وضعیت علمی و هس  حد نصا  السم ب. و در چاد باسه سمانی اناام می گیرد
(جلسه معارفه عمومی به صور  تم سماغ در مدرسه برگزار می گردد. داوعلبی  عزیز می باشد

شرکت در جلسه 
معارفه

، والدی  پس اس پذیرفته شدغ در مرحله سااش مقدماتی)شرهت در جلسه معارفه اختصاصی •

.(گرامی به تمراه فرسند خود در ای  جلسه شرهت می نمایاد

امدعوت نهایی ثبت ن

  پس اس اناام مراحل فوق،  ظرف مد)جمع بادی امتیاستا و دعو  ناایی برای ثبت نام•

به عمل روس، روابط عمومی مدرسه با پذیرفته شدگاغ تماس گرفته و برای اناام ثبت نام ناایی دعو 1۵ناایتا 
(می آورد



گردد و داوعلبتاغ تااتا یتک بتار ی ورودی تحتم در چاتد نوبتت برگزار میبرنتامتهویژه ▪

 فرصت شرهت در ای  برنامه را دارند.

تلحای اس عرف دبیرستتتاغ حداهثر یک ماه ی سمانی ثبت نام ایاترنتی و تماس فاصتتله ▪

 در ریر ای  صور  لطحا با روابط عمومی دبیرستاغ تماس حاصل فرمایید.؛  باشدمی

در    آسموغ علمی ماوط به هست  حد نصتا  امتیاس اختصتاصتی، ی معارفهدعو  به جلسته ▪

 باشد.ی اولیه میمرحله

آموس  گرامی و دانش  ی خصتتوصتتی هه با حوتتور والدی پس اس برگزاری جلستته معارفه ▪

روس  1۵ی ناایی در صتور  قبولی، به صتور  تلحای ظرف مد  شتود، نتیاهبرگزار می

 اعالم خواتد شد.

باشتد؛ لذا خواتشتماد  ی انصتراف میعدم حوتور در سماغ مقرر جات ثبت نام، به مازله ▪

 است در تاظیم سماغ ثبت نام دقت هافی را مبذول فرمایید.

 شود.نام اس عریق پیام هوتاه اناام میاعالر رسانی ثبت  ▪

متداول در  با عاواغ پاست  به ستواال  باشتی   یت دبیرستتاغ،ثبت نام وبستا  قستمتدر  ▪

در مورد دبیرستتاغ تاتف پاست  تا حد سیادی به ستواال  نظر گرفته شتده هه ستعی شتده 

شتتتتتود قستتتتتمتتتت  متتتطتتتالتتتعتتته  .داده  ایتتت   نشتتتتتانتتت ی  ی  بتتته 

https://hatefschool.ir/registration/faq   تمچای شتودد میپیشتااا .   

ای در  نام و ...، شتتمارهبه ماظور پاستتاگویی به ستتواال  احتمالی پیراموغ مراحل ثبت

شتود در استرر وقت پاستاگوی رستاغ واتستاد در نظر گرفته شتده استت هه ستعی میپیام

  سواال  داوعلبی  گرامی باشیم.

 099814540۲4: «بله»  رسانپیام در  نامپشتیبان ثبتتلفن  

آموساغ عزیزی هه نتوانستتاد در  اس عدم پذیرش دانش  با توجه به محدود بودغ ظرفیت دبیرستتاغ، قبالً

هه در  اس ای   ضتتم  آرسوی موفقیت،  ، عذرخواتی نموده وهستت  نمایادامتیاس السم را مراحل پذیرش،  

 .امتااغ را داریماند، همال تشکر و ای  مراحل دبیرستاغ تاتف را تمراتی نموده

 

 

 

https://hatefschool.ir/registration/faq


 

 ینام در پایهثبت

 

 

 

 دهم
 ( 34  ه )دور

 

 

 

 

 

 



 

 

 نکاتی پیرامون مراحل ثبت نام:

، معدل جات شتترهت در آسموغ ورودی  دتمی در پایه  ایاترنتیثبت نام پیش شتترایط   ▪

   د.باشسال اول میدر امتحانا  پایاغ نیم 19باالی  

فیزیک، علوم تاربی و علوم انستتانی  -ریاضتتیی رشتتتهدبیرستتتاغ تاتف در تر ستته ▪

 آموس خواتد داشت.پذیرش دانش

ی سمانی ثبت نام ایاترنتی و تماس تلحای اس عرف دبیرستتتاغ حداهثر یک ماه فاصتتله ▪

  باشد. در ریر ای  صور  لطحا با روابط عمومی دبیرستاغ تماس حاصل فرمایید.می

تیثبت نام اینترن

ثبت نام اس عریق درگاه ایاترنتی دبیرستاغ به نشانی •
www.hatefschool.ir

جلسه معارفه
برای شرهت در جلسه معارفه دبیرستاغ تاتفدعو •

آزمون ورودی
.زمان آزمون ورودی متعاقبا از طریق پیامک ارسال خواهد شد•

اعالم نتایج
اولیه

ی آسموغ ورودی پایه دتماعالم نتایج اولیه•

جلسه معارفه
دعو  به جلسه معارفه خصوصی دانش آموس و خانواده•

دعوت به ثبت نام
تماس تلحای جات دعو  به ثبت نام ناایی•



در صتتتور  وجود ظرفیتت متعتاقبتا اعالم  ی دتم برگزاری ماتدد آسموغ ورودی در پتایته ▪

 خواتد شد.

 محاد آسموغ ورودی پایه دتم به شرح سیر است: ▪

فیزیک، علوم تاربی و -ی ریاضتیناایی آسموغ بر استاس قبولی در سته رشتتهی  نتیاه ▪

ی قبولی بر استتاس ضتترای  جدول سیر  علوم انستتانی مشتتاا خواتد گردید. نمره

 گردد:محاسبه می

 علوم انسانی  علوم تجربی  فیزیک  -ریاضی 
 ۴ 3 3 فارسی 
 3 1 1 عربی 

 3 ۲ ۲ زبان انگلیسی 
 ۲ ۵ ۴ علوم تجربی 

 3 ۵ ۵ ریاضی

    

در صتور  نیاس به باسنگری و اعترا  به نتیاه آسموغ، فقط اس عریق ایمیل دبیرستتاغ   ▪

اقدام نموده و ماتظر نتیاه درخواستت خود باشتید. خواتشتماد استت به ماظور تستریع در  

مثال به صتور  سیر مرقوم فرموده و ست س  رستیدگی، عاواغ نامه الکترونیکی را به عور 

 توضیحا  احتمالی را در مت  نامه بیاورید.

 ۲5۳8۲نتیجه آزمون محمد محمدی با کد داوطلبی 

بررستتی دوباره فقط برای داوعلبیای امکاغ پذیر استتت هه نامه الکترونیکی آغ تا در   ▪

و به ثبت رستیده باشتد   info@hatefschool.irایمیل دبیرستتاغ به آدرس: 

 تاریخ  پایه 
مفاد 

 آزمون 

نوع 

 سوال 
 زمان تعداد 

هم 
د

 

شد
د 

اه
خو

م 
ال

اع
با 

عاق
مت

 . 

 

 دقیقه 1۵ 1۵ تستی فارسی 

11
0

 
قه 
دقی

 

 دقیقه  10 10 تستی عربی

 دقیقه  10 10 تستی سباغ

 دقیقه  ۴0 ۲0 تستی ریاضی

 دقیقه  3۵ ۲۵ تستی علوم



روابط عمومی دبیرستاغ در سمیاه آسموغ ورودی، پاساگو ناواتد بود. خواتشماد است  

 خودداری فرمایید. اس تماس با دبیرستاغ جات دریافت نتیاه آسموغ جداً

 پس اس آسموغ ورودی خواتد بود. روس 1۵حداهثر اعالم نتایج ناایی تا  ▪

باشتد؛ لذا خواتشتماد  انصتراف میی عدم حوتور در سماغ مقرر جات ثبت نام، به مازله ▪

 است در تاظیم سماغ ثبت نام دقت هافی را مبذول فرمایید.

متداول در  با عاواغ پاست  به ستواال  باشتی   یت دبیرستتاغ،ثبت نام وبستا  قستمتدر  ▪

در مورد دبیرستتاغ تاتف پاست  تا حد سیادی به ستواال  نظر گرفته شتده هه ستعی شتده 

شتتتتتود قستتتتتمتتتت  متتتطتتتالتتتعتتته  .داده  ایتتت   نشتتتتتانتتت ی  ی  بتتته 

https://hatefschool.ir/registration/faq   تمچای شتودد میپیشتااا .   

ای در  نام و ...، شتتمارهبه ماظور پاستتاگویی به ستتواال  احتمالی پیراموغ مراحل ثبت

شتود در استرر وقت پاستاگوی رستاغ واتستاد در نظر گرفته شتده استت هه ستعی میپیام

  سواال  داوعلبی  گرامی باشیم.

 099814540۲4: »بله«رسان  پیامنام در پشتیبان ثبتتلفن  

آموساغ عزیزی هه نتوانستتاد در  اس عدم پذیرش دانش  با توجه به محدود بودغ ظرفیت دبیرستتاغ، قبالً

هه در ای  مراحل دبیرستتاغ تاتف  آسموغ هست  امتیاس السم را داشتته باشتاد، عذرخواتی نموده و اس ای 

 همال تشکر و امتااغ را داریم. اند،نمودهتمراتی را 

 

 با آرزوی موفقیت

 دبیرستان هاتف    ستاد ثبت نام    

https://hatefschool.ir/registration/faq

