
   دانشکده رفاه   1400کنکور سراسریدر   18کد اطالعیه ویژه داوطلبان معرفی شده  

 https://what.splus.ir/gozinesh18  سروشلینک کانال اطالع رسانی در پیام رسان 

 

در    اعالم گردیده   آنها   1400سراسری  بدینوسیله به اطالع داوطلبانی که در نتیجه نهایی کنکور   شما  )پرونده  که 

(( می رساند جهت شرکت در مصاحبه دانشکده رفاه به موارد ذیل  18دانشکده رفاه در حال بررسی است )کد 

 توجه نمایند:

 

را نصب و با لینک    سروش اپلیکیشن پیام رسان    ،برای اطالع از اطالعیه های دانشکده در خصوص مصاحبه  -1

https://what.splus.ir/gozinesh18  .عضو کانال شوید 

 

کد  و قبولی در    معرفی شما به دانشکده رفاه، به معنای آن است که درصورت شرکت در مراحل مصاحبه  -2

، قبولی قبلی شما در کنکور سراسری لغو گردیده و کد رشته قبولی در  رشته انتخابی شما در دانشکده رفاه  

 .شد خواهد  دانشکده رفاه، جایگزین آن 

 برگزار خواهد شد. 1400/ 7/ 10  شنبه در تاریخ    مصاحبه دانشکده بصورت مجازی      - 3

 دانشکده رفاه فقط از دانشجویان با حجاب چادر ) به عنوان حجاب برتر( پذیرش خواهد داشت.   - 4

آزمون کارشناسی ارشد، دانشکده فقط از داوطلبین مقیم استانهای    2با توجه به اطالعیه دانشکده در دفترچه شماره    - 5

 البرز پذیرش خواهد داشت.   و   تهران 

می باشد که باید به حساب زیر یا شماره کارت    ( هزار تومان   شصت )   ریال   600000هزینه شرکت در مصاحبه مبلغ    - 6

 گردد.   وارد فیش واریزی برای ثبت نام در سامانه ثبت نام    مشخصات   متعلق به حساب واریز گردیده و 

 شعبه : سعدی          0069نام بانک : بانک ملی ایران                 کد شعبه :    

 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 نیازی به  

 مراجعه حضوری به بانک نمی باشد. 

الی    1400/ 7/ 4شنبه  یک روز  14از ساعت  ابتدا  موظف هستند    دانشکده رفاه به    18کد   داوطلبان معرفی شده     - 7

گ مشخصات دانشجو را تکمیل نمایند.  به سامانه زیر مراجعه نموده و کاربر   1400/   7/ 7چهارشنبه  روز    12ساعت  

 فیش واریزی الزم می باشد( مشخصات) داشتن 
https://panel.porsall.com/Poll/Show/78cf975199234c2 
 

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

https://what.splus.ir/gozinesh18
https://panel.porsall.com/Poll/Show/78cf975199234c2


مربوطه در دانشکده   ه هاییا کد رشت  شرکت در مصاحبه به منزله انصراف از بررسی کد رشته ثبت نام و  عدم  

 رفاه می باشد.

 

 

، کیبورد   Adobe Connectثبت نام کنندگان در سامانه فوق باید به سامانه زیر مراجعه نموده و بر نامه    -8

نصب نموده و میکروفون و    یا گوشی همراه خود  روی کامپیوتر  از مرکز دانلود،  را    Flash playerفارسی و  

 مصاحبه علمی مجازی آماده نمایند.دوربین خود را برای شرکت در 

https://interview.refah.ac.ir 
 می باشد.  در سامانه فوق در قسمت مرکز آموزش     Adobe Connectآموزش استفاده از نرم افزار    :  1تذکر

 رعایت حجاب اسالمی در هنگام مصاحبه مجازی الزامی می باشد. : 2تذکر 

 همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه جهت احراز هویت در هنگام مصاحبه مجازی الزامی است.  :3تذکر

 

دانشکده به    8/7/1400شنبه  پنجروز  14ساعت  زمان و چگونگی مصاحبه رشته های مختلف در اطالعیه    - 9

 به اطالع خواهد رسید.  سروش پیام رسان در 

 خواهد شد. انجام 10/7/1400  شنبهتاریخ  در احبه مص -10

روزهای شنبه تا      16الی    8از ساعت     35074338داوطلبان می توانند برای سواالت احتمالی با تلفن    -11

 در ارتباط باشند.چهارشنبه 

  – خ عالمه رضی    –ضلع شرقی مجلس شورای اسالمی    –میدان بهارستان    –آدرس دانشکده : تهران    -12

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

 

 مدیریت گزینش دانشکده رفاه
 


