
 دانشکده رفاه  1400 کنکور سراسري ویژه داوطلبان معرفی شده    1اطالعیه شماره 

 refah1@gozinesh_  سروشلینک کانال اطالع رسانی در پیام رسان 

را در    دانشکده رفاه که نمره حد نصاب    1400- 1401سال تحصیلی  کنکور سراسري  داوطلبان محترم    ضمن تبریک به  
کسب کرده اند و از سوي سازمان سنجش آموزش کشور جهت شرکت در مصاحبه بررسی صالحیتهاي    سراسري آزمون  

 :دعوت می شود به دقت نکات ذیل را مطالعه و بر اساس آن اقدام نمایند   ، معرفی شده اند   دانشکده رفاه عمومی به  
 
را نصب و با لینک    سروش اپلیکیشن پیام رسان    ،اطالع از اطالعیه هاي دانشکده در خصوص مصاحبهبراي    -1

_refah1@gozinesh .عضو کانال شوید 
رشته هاي انتخابی قبلی  معرفی شما به دانشکده رفاه، به معناي آن است که احتمال قبولی شما در کد    -2

کد رشته هاي انتخابی شما در دانشکده  همه  شما پایین می باشد. درصورت عدم شرکت در مراحل مصاحبه،  
 رفاه بررسی نخواهد شد و کد رشته هاي انتخابی بعدي شما مورد بررسی خواهد گرفت.

در صورت قبولی در مراحل مصاحبه دانشکده رفاه و داشتن نمره علمی الزم، در کد رشته انتخابی در این    -3
 دانشکده پذیرفته خواهید شد.

 مصاحبه دانشکده بصورت مجازي برگزار خواهد شد.     - 4
 دانشکده رفاه فقط از دانشجویان با حجاب چادر ( به عنوان حجاب برتر) پذیرش خواهد داشت.   - 5
البرز پذیرش    و   ، دانشکده فقط از داوطلبین مقیم استانهاي تهران   2با توجه به اطالعیه دانشکده در دفترچه شماره    - 6

 خواهد داشت. 
می باشد که باید به حساب زیر یا شماره کارت    هزار ریال)   ششصد (   ریال   600000هزینه شرکت در مصاحبه مبلغ    - 7

 گردد.   وارد فیش واریزي براي ثبت نام در سامانه ثبت نام    مشخصات   متعلق به حساب واریز گردیده و 
   نام صاحب حساب: دانشکده رفاه 

 نام بانک : بانک ملی ایران                  
 0110893036001شماره حساب :  

 6037- 9975- 9908- 2857شماره کارت:  
تذکر: داوطلبان می توانند پرداخت کارت به کارت از طریق تلفن همراه، خودپرداز بانکها و ... داشته باشند. و نیازي به  

 مراجعه حضوري به بانک نمی باشد. 
به     - 8 شده  معرفی  ظرفیت  برابر  چند  رفاه داوطلبان  هستند    دانشکده  شنبه  یک روز  10  از ساعت ابتدا  موظف 

گ مشخصات دانشجو را  به سامانه زیر مراجعه نموده و کاربر   1400/   6/ 2  سه شنبه روز    14ساعت  الی    1400/ 5/ 31
 فیش واریزي الزم می باشد)  مشخصاتتکمیل نمایند. ( داشتن 

https://panel.porsall.com/Poll/Show/e98cb3e1bbab4e5 
 

 تذکر: پس از زمان مذکور امکان ثبت نام جهت شرکت در مصاحبه نمی باشد.

https://web.rubika.ir/#im?um=gozinesh_refah
https://web.rubika.ir/#im?um=gozinesh_refah
https://panel.porsall.com/Poll/Show/e98cb3e1bbab4e5


مربوطه در دانشکده   یا کد رشته هاي  انصراف از بررسی کد رشته شرکت در مصاحبه به منزله  ثبت نام و  عدم  
 رفاه می باشد.

 
 

، کیبورد   Adobe Connectثبت نام کنندگان در سامانه فوق باید به سامانه زیر مراجعه نموده و بر نامه    -9
دوربین خود را براي  روي کامپیوتر خود نصب نموده و میکروفون و  از مرکز دانلود،  را    Flash playerفارسی و  

 شرکت در مصاحبه علمی مجازي آماده نمایند. 
.refah.ac.irinterviewhttp:// 

 
 . : از اتصال با تلفن همراه جهت شرکت در مصاحبه مجازي جداً خودداري فرمایید1تذکر
 می باشد.   در سامانه فوق در قسمت مرکز آموزش     Adobe Connectآموزش استفاده از نرم افزار    :  2تذکر
 رعایت حجاب اسالمی در هنگام مصاحبه مجازي الزامی می باشد. : 3تذکر 
 همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه جهت احراز هویت در هنگام مصاحبه مجازي الزامی است.  :4تذکر

 
دانشکده به   2/6/1400شنبه   سهروز  16ساعت  زمان و چگونگی مصاحبه رشته هاي مختلف در اطالعیه    -10

 )سروش ( در سامانه اینترنتی دانشکده و پیام رسان   اطالع خواهد رسید 
 خواهد بود.  1400/  6/ 12الی  1400/ 6/ 7مصاحبه ها از روز شنبه  -11
در    16الی    8از ساعت     35074338و    35074325داوطلبان می توانند براي سواالت احتمالی با تلفن    -12

 ارتباط باشند.
  – خ عالمه رضی    –ضلع شرقی مجلس شوراي اسالمی    –میدان بهارستان    –آدرس دانشکده : تهران    -13

 www.refah.ac.irآدرس اینترنتی :     35074338تلفن :  – خ شهید ندایی پور   – ابتداي خ شهید دیالمه 
 

 مدیریت گزینش دانشکده رفاه
 

http://interview.refah.ac.ir/

