
 4001کنکور سراسری سال نهایی اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان

، 1400ضمن تبریک به پذیرفته شدگان رشته های مختلف دانشکده رفاه در آزمون سراسری 

 بدینوسیله برنامه ثبت نام پذیرفته شدگان به شرح ذیل اعالم می گردد:

 ثبت نام در دو مرحله غیر حضوری و حضوری انجام خواهد شد.

 ثبت نام غیر حضوریقسمت اول : 

شنبه سه روز  ظهر 14پذیرفته شدگان الزم است جهت انجام ثبت نام غیر حضوری از ساعت -1

 به سامانه زیر مراجعه نمایند:  8/7/1400 پنجشنبه 24تا ساعت 6/7/1400

http://sama.refah.ac.ir/samaweb/Login.aspx 

انتخاب نمایند. و با وارد نمودن  دانشجویان جدیدالوروددر سامانه مذکور، نوع کاربری خود را  -2

 خود وارد سامانه شوند. سراسریآزمون  کد ملی و شماره داوطلبی

 باشد(PDFیا  jpgو با فرمت   kb 100الزم جهت آپلود در سامانه : )حجم فایلها حداکثر مدارک -3

 چادر و بدون آرایشرنگی با  3*4الف( فایل عکس        

 تذکر : از عکس گرفتن با تلفن همراه و آپلود جداً خودداری نمایید        

 ب( تصویر صفحه اول شناسنامه        

 ج( تصویر کارت ملی        

یا گواهی  6-3-3د( تصویر گواهی پایان دوره تحصیالت متوسطه فارغ التحصیالن نظام         

 ی واحدیپایان دوره پیش دانشگاهی داوطلبان نظام سال

و ثبت نام در آن جهت دریافت تاییدیه تحصیلی  https://emt.medu.ir مراجعه به سامانه -4

) برای داوطلبان نظام سالی واحدی درخواست تاییدیه دریافت کد رهگیری سامانه تایید تحصیلی

 درخواست تاییدیه دیپلم متوسطه (   6.3.3پیش دانشگاهی و برای داوطلبان نظام 

اتمام ثبت نام  در سامانه غیر حضوری دانشکده،  نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام پس از  -5

 نموده و در روز ثبت نام حضوری ارائه فرمایید.

 

 

http://sama.refah.ac.ir/samaweb/Login.aspx


 قسمت دوم: ثبت نام حضوری

پذیرفته شده پس از اطالع از ثبت نام غیر حضوری، الزم است جهت ثبت نام حضوری، انتخاب 

مقرر شده در روزهای ، مطابق جدول  مربوطهمدارک اصل با  ،شهریه علی الحساب  واحد و پرداخت

 .با مدارک ذیل به دانشکده مراجعه نمایند 14الی  30/8از ساعت  برای هر رشته

 جدول مراجعه ثبت نام حضوری

 رشته تاریخ روز ردیف

 -روزنامه نگاری  –ارتباطات  - مهندسی کامپیوتر 1400/ 7/ 10 شنبه 1

 فقه و حقوق اسالمی –حقوق 

 علوم تربیتی   -مشاوره  –روانشناسی  7/1400/ 11 یکشنبه 2

 و متاخرین 18ثبت نام پذیرفته شدگان مصاحبه کد  1400/ 7/ 12 دوشنبه 3

 

 مدارک الزم:

 با چادر بدون آرایش رنگی 3*4قطعه عکس  6  -1

 سری 2رونوشت پشت و روی کارت ملی   -2

 سری 2شناسنامه      رونوشت صفحات  -3

 https://emt.medu.irپرینت کد رهگیری سامانه تاییدیه تحصیلی  -4

/ اصل گواهی  به همراه تصویر آن 6-3-3گواهی پایان دوره تحصیالت متوسطه نظام اصل   -5

 واحدی به همراه تصویر آن -پایان دوره سه ساله و اصل گواهی دوره پیش دانشگاهی نظام سالی

به همراه تصویر آن / اصل ریزنمرات دوره سه ساله   6-3-3متوسطه نظام اصل ریزنمرات دوره  -6

 متوسطه و اصل ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی به همراه تصویر آن

 دانشکده می باشد.در  منزله انصراف از قبولیجهت ثبت نام حضوری به  عدم مراجعه: 1تذکر

و رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر خودکار شخصی ، ماسک: حضور در دانشکده با  2تذکر

با می تواند  حداکثر یک همراهبهداشتی پروتکل های  وبه جهت رعایت فاصله اجتماعی  است.

 دانشجو همراه شود . 

https://emt.medu.ir/


ریال ) بیست میلیون ریال ( برای رشته  000،000،20مبلغ: علی الحساب پرداختی شهریه، 3تذکر 

 می باشد.  سایر رشته هابرای میلیون  ریال(  پانزدهریال )  5000001مبلغ و  مهندسی کامپیوتر

 

 قسمت سوم: شروع کالسها و چگونگی برگزاری

کالسها به ،  1400عدم امکان کالس حضوری، در نیمسال اول و  Covid-19به علت شیوع بیماری 

برگزار خواهد شد. چگونگی ورود به کالسها  Adobe Connectصورت مجازی و در بستر نرم افزار 

 و استفاده از نرم افزار فوق ، در روز ثبت نام حضوری به اطالع پذیرفته شدگان خواهد رسید.

و   35074333 های وانید در ساعات اداری با تلفندرصورت نیاز به اطالعات بیشتر، می ت

 تماس حاصل نمایید. 35074275

 

 مدیریت آموزش دانشکده رفاه


