
 داوطلبان کنکور سراسری مصاحبه   2اطالعیه شماره 

نسبت به ثبت نام در سامانه مربوطه    1400/ 6/ 2  روز سه شنبه    51ساعت  تا  به اطالع داوطلبانی که  

 اقدام نموده اند می رساند، شیوه برگزاری مصاحبه به شرح ذیل می باشد : 

شده و از قسمت مرکز دانلود نسبت به دانلود نرم   https://interview.refah.ac.irداوطلب در اسرع وقت وارد سامانه    -1

 افزار 

 Adobe Connect  ،Flash player  همچنین نسبت به دانلود اپلیکیشین پیام رسان   اقدام نماید. نرم افزار کیبورد فارسی و

 ( https://what.splus.ir/gozinesh1_refah :)آدرس کانال  روی تلفن همراه خود اقدام نمایند.  سروش

 داوطلب باید نسبت به اتصال و سالم بودن میکروفون و وب کم خود اطمینان حاصل نماید.  -2

   ر مراجعه نمایید. به قسمت مرکز آموزش سامانه مذکو  Adobe Connect  تذکر: جهت آموزش استفاده از نرم افزار 

دقیقه قبل از زمان مشخص شده به اتاق انتظار مربوطه    15، حداقل  سروشدر کانال  ،  پیوست  های  داوطلبین بر اساس جدول  -3

 مراجعه نمایند. 

شده و بصورت زیر وارد    https://interview.refah.ac.irوارد  سامانه    جدول مربوطه،طبق زمانبندی اعالم شده در    -3

 مصاحبه شوید:  مشخص شده در جدول  اتاق انتظار 

 ...... اتاق انتظار               اتاقهای انتظار                                   جلسات  

 خاب و نام و نام خانوادگی خود را بصورت انگلیسی )فینگلیش( وارد نمایید. را انت  Guestبرای ورود به اتاق،   

 راهنمایی نماید.  مصاحبه  منتظر بمانید تا مسئول مربوطه شما را به اتاق    نسبت به چک نمودن صدا و تصویر خود اقدام نموده و    در این اتاق

ساعت به طول بیانجامد. پس برنامه ریزی الزم را در این    3انتظار شما تا تذکر: از ابتدای ورود شما به اتاق انتظار ممکن است  

 خصوص داشته باشید. 

ظهر روز چهارشنبه    12تا    8و از ساعت    مشکل ثبت نام مواجه شده بودند در اسرع وقت    16تا ساعت  تذکر: داوطلبانی که  

 تماس بگیرند.     35074325شماره  با  1400/ 6/ 3

ثبت نام نموده اند متعاقباً    1400/ 6/ 2  چهارشنبه  روز    15به داوطلبانی که به عنوان متاخر پس از ساعت  تذکر مهم : زمان مصاح

                              اعالم خواهد شد. 

 با آرزوی موفقیت 

 مدیریت گزینش دانشجو  دانشکده رفاه 
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