
 1401سال  خاص دانشکده رفاه طیشرا آزمون سراسريشده   ی داوطلبان معرف ژهی و  1شماره  هیاطالع

   رسان سروش  امیپدر    یکانال اطالع رسان  نکیل

https://what.splus.ir/sarasari1401 

،  1401ضمن تبریک به داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت رشته هاي دانشکده رفاه در آزمون سراسري 
 : ند یو بر اساس آن اقدام نما ه را مطالع  ل یشود به دقت نکات ذ ی دعوت ماز این عزیزان 

در دانشکده رفاه از طرف سازمان سنجش بدین معنی است  معرفی شما به عنوان چند برابر ظرفیت  -۱
 ه احتمال قبولی شما در کد رشته هاي قبل از دانشکده رفاه پایین بوده است.ک

سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش به صورت زیر عمل خواهد کرد: از اولین کد رشته انتخابی   -۲
شما در فرم انتخاب رشته شروع نموده و بر اساس نمره علمی شما و ظرفیت آن کد رشته، قبولی  

لذا شرکت در مصاحبه دانشکده رفاه مانع از بررسی کد رشته هاي قبلی  شما بررسی خواهد شد. 
 شما نخواهد شد.

شده و به منظور آشنایی با داوطلبان و احراز شرایط  برگزار    حضوري دانشکده به  صورت  عمومی    مصاحبه     -3
   خاص دانشکده می باشد.

 خواهد داشت. رش یرتر) پذ با حجاب چادر ( به عنوان حجاب ب انی دانشکده رفاه فقط از دانشجو -۴
متولد  سال می باشد . لذا داوطلبین    35شرط سنی پذیرش دوره کارشناسی دانشکده رفاه ، حداکثر   -۵

 به بعد نسبت به ثبت نام در مصاحبه اقدام نمایند. 1/7/1366

  ا ی  ریبه حساب ز  د یباشد که با  یم  هزار تومان)  پنجاه (  الیر   500000شرکت در مصاحبه مبلغ    نهیهز  -6
ثبت نام در سامانه ثبت نام وارد    يآن برا   ي زیوار  شی و  اطالعات ف   دهیگرد  زیشماره کارت متعلق به حساب وار

 گردد. 

 0110893036001حساب :  شماره

 6037-9975- 9908-2857کارت:  شماره

 غیر انتفاعی رفاه  –صاحب حساب : دانشکده غیر دولتی 

  1401کنکور سراسري مصاحبه    سروش   داوطلبان ابتدا الزم است نسبت به عضویت در کانال پیام رسان  -7
پیام   ( الزم است اپلیکیشن  عضو شوند.    https://what.splus.ir/sarasari1401دانشکده رفاه به آدرس  

 رسان سروش پالس نصب شود) 

https://what.splus.ir/sarasari1401
https://what.splus.ir/sarasari1401


سه  روز    صبح  8شده به دانشکده رفاه موظف هستند ابتدا از ساعت    ی معرف  تیداوطلبان چند برابر ظرف    - 8
ز  1140/  4/6  جمعه روز    14ساعت    ی ال  1/6/1140  شنبه کاربرگ مشخصات    ر یبه سامانه  و  نموده  مراجعه 

 .  ند ینما لیدانشجو را تکم

https://panel.porsall.com/Poll/Show/35396868031e463 

 باشد. ی : پس از زمان مذکور امکان ثبت نام جهت شرکت در مصاحبه نمتذکر

 باشد.  یم  مربوطه در دانشکده رفاه    هاي   کد رشته  یبه منزله انصراف از بررس   یشرکت در مصاحبه عموم   عدم

 .د یدر کانال سروش دانشکده به اطالع خواهد رس    5/6/1401 شنبه روز  هیدر اطالع  افرادزمان مصاحبه  -9

برگزار    17صبح الی    8از ساعت    10/6/1401الی پنجشنبه    6/1401/ 6شنبه  یکفرآیند مصاحبه از روز    -10
 خواهد شد. 

پاسخگوي    15الی    8از ساعت    1401روزهاي سه شنبه و چهارشنبه اول و دوم شهریور    35074338تلفن    - 11
 شما خواهد بود. 

در   https://what.splus.ir/sarasari1401  نک یرسان سروش در ل امیآن در کانال پو زمان مصاحبه   اتیجزئ
 اعالم خواهد شد.   5/6/1401  شنبهروز 

 و ثبت نام دانشکده رفاه  نشیگز تی ریمد
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