بسمه تعالي
اطﻼعيه شماره  :١نحوه پذيرش و مراجعه معرفي شدگانچند ﺑراﺑرظرفيت رشتههاي شرايط خاص دانشگاه
صداوسيما-تهران و دانشكده صداوسيما -ﻗﻢ در آزمون كارشناسي ارشد سال ١٣٩٩
ﺿمﻦ تبريك به تمامي معرفيشدگان چندبرابر ظرفيت رشتههاي شرايط خاص دانشگاه صداوسيما-تهران و دانشكده صداوسيما-ﻗـﻢ در
آزمون كارشناسي ارشد  ،١٣٩٩به اطﻼع ميرساند معرفيشدگان كدرشته محلهاي مندرج در جـدول بنـد الــف نسـبت بـه ثبـت نـام
اينترنتي و مراجعه حضوري )پس از ﺑررسي پرونده الكترونيكي و در صورت تائيد( براساس بند ب تا ه اﻗدام نمايند:
الف – جدول كد رشته محﻞهاي دانشگاه صداوسيما – تهران و دانشكده صداوسيما  -ﻗﻢ:
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ب – تاريخهاي مهﻢ:
 (١بارگذاري فايل ويدئوي معرفي داوطلبان در سايت دانشگاه صداوسيما و ثبت نام اينترنتي در سامانه گلستان دانشگاه -
ﺣداكثر تا پايان روز چهارشنﺒه مورخ  ٢٦شهريورماه

 (٢اعﻼم نتايج بررسي اوليه پرونده الكترونيكي و جدول زمانبندي مصاحبه حضوري  -متعاﻗﺒاً از طريق سايت دانشگاه
صداوسيما اطﻼع رساني ميشود.

 (٣مصاحبه حضوري در محل دانشگاه صداوسيما ﺑراساس جدول زمانﺒندي اعﻼمي

ج-نحوه ثﺒتنام اينترنتي مﺼاﺣﺒه ﺣضوري و ارسال مدارك ﻻزم
داوطلبان معرفي شده در هريك از كد رشته محلهاي جدول بند الف )ﺑراساس اعﻼم رسمي سازمان سنﺠش آموزش كشور

در سايت  ،(www.sanjesh.orgدر مرحله اول طبﻖ توﺿيحات زير نسبت به ثبت نام اينترنتي اﻗدام نموده و پس از بررسي

پرونده الكترونيكي و در صورت تائيد ،ﻻزم است در مرحله دوم طبﻖ جدول زمانبندي اعﻼمي جهت انجام مصاحبه مراجعه حضوري
داشته باشند.
مرﺣله اول :ثﺒتنام اينترنتي در سامانه گلستان دانشگاه صدا و سيما
معرفي شدگان چند برابر ظرفيت واجد شرايط ،ﻻزم است حداكثر تا پايان روز چهارشنﺒه مورخ  ٢٦شهريورماه سال ١٣٩٩
نسـبت بـه ثبـتنـام اينترنتي از طريﻖ سامانه گلستان ايﻦ دانشگاه به نشاني  golestan.iribu.ac.irاﻗدام نموده )فايل pdf
راهنماي تصويري مراحل ثبتنام اينترنتي در پيوست اطﻼعيه شماره  ١از طريﻖ سايت دانشگاه صداوسيما به نشاني
 www.iribu.ac.irﻗابل دريافت ميباشد( و مـدارك مـورد نياز به شرح زير را با فرمت مناسﺐ تهيه و در سامانه مذكور در
محلهاي مناسﺐ بارگذاري نمايند .شايان ذكر است ايﻦ مهلت تمديد نخواهد شد و ﺿروري است داوطلبان محترم واجد شرايط در
زمان مقرر نسبت به ثبتنام و بارگذاري كليه مدارك الزامي خود در ايﻦ سامانه اﻗدام نمايند .همچنيﻦ يادآور ميشود به مدارك
ناﻗﺺ ترتيﺐ اثر داده نخواهد شد.
مدارك مورد نياز ﺑراي ﺑارگذاري در سيستﻢ گلستان
 (١مداركي كه ﻻزم است داوطلبان واجد شرايط اسكﻦ نمايند تا در مرحله ثبتنام اينترنتي بارگذاري نمايند) .اندازه هر فايل
حداكثر  ٣٠٠كيلوبايت و با فرمت  jpgو كيفيت بسيارخوب(.


عكس رنگي  ٤ × ٣تمام رخ و جديد )با اندازه حداﻗل  ٢٠٠پيكسل عرض و  ٣٠٠پيكسل ارتفاع  -بعد از حذف
كردن حاشيههاي اﺿافي تصوير(



تصوير روي كارت ملي



تصوير پشت كارت ملي



تصوير صفحه اول شناسنامه



تصوير صفحه دوم و سوم شناسنامه



تصوير صفحه توﺿيحات شناسنامه

 تصوير فرم تكميل شده )دستنويس و امضاء شده( تعهدنامه داوطلﺐ )دانلود فايل  pdfاز سايت دانشگاه(
 (٢مداركي كه ﻻزم است در مرحله ثبتنام اينترنتي به فرمت  pdfبا حجﻢ حداكثر  ٥٠٠كيلوبايت بارگذاري شود.


كارنامه نتايج اوليه داوطلﺐ مربوط به آزمون كارشناسي ارشد سال ١٣٩٩



فايل تكميل شده )تايپ شده( فرم پرسشنامه مصاحبه علمي )دانلود فايل  wordاز سايت دانشگاه(



فايل تكميل شده )تايپ شده( فرم پرسشنامه مصاحبه عمومي )دانلود فايل  wordاز سايت دانشگاه(



فايل شرح حال )رزومه( فعاليتهاي آموزشي ،علمي ،فرهنگي و اجرايي داوطلﺐ



گواهي بارگذاري فايل ويدئوي معرفي داوطلﺐ

تذكر مهﻢ  :١ﻗبل از ثبت نام الكترونيكي در سامانه گلستان ،جهت بارگذاري فايل ويدئوي معرفي به لينك موجود در اطﻼعيه
شماره  ١سايت دانشگاه صداوسيما مراجعه و پس از اتمام مراحل آن ،كد رهگيري را در ﻗالﺐ يك فايل  pdfدريافت نموده و در
سامانه گلستان در محل مناسﺐ طبﻖ فايل راهنماي تصويري بارگذاري نماييد.
تذكر مهﻢ  :٢داوطلباني كه براساس جدول الف در دو كد رشته مختلف از گروه آموزشي تلويزيون )رديف  (٤و راديو )رديف (٣
معرفي شدهاند ،فايل  wordهر دو فرم پرسشنامه مصاحبه علمي  (١توليد سيما و تهيهكنندگي )نمايشي ،مستند و آموزشي( و (٢
ادبيات نمايشي و راديو )تهيه كنندگي و نويسندگي( را از سايت دانشگاه دريافت و پس از تكميل )به صورت تايپ شده( و تبديل به
فرمت  pdfدر سامانه گلستان بارگذاري نمايند.
مرﺣله دوم :مراجعه ﺑه دانشگاه صدا و سيما جهت انﺠام مﺼاﺣﺒه ﺣضوري
پس از بررسي پرونده الكترونيكي ،داوطلباني كه مجاز به شركت در جلسه مصاحبه حضوري شوند ،ميبايست برابر برنامه زمانبندي
كه متعاﻗﺒاً از طريق سايت دانشگاه اطﻼع رساني ميشود جهت ارائه مدارك ذيل و انجام مصاحبه حضوري در محل دانشگاه
صداوسيما به آدرس تهران ،خياﺑان وليعﺼر)عج( ،اﺑتداي ﺑزرگراه آيتا ...هاشمي رفسنﺠاني)نيايش( ،جنب ورزشگاه

انقﻼب ،مراجعه نمايند .شايان ذكر است دانشگاه مسئوليتي براي اطﻼع رساني از طريﻖ ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان
ثبتنام تا اعﻼم جدول زمانبندي ،اخبار مربوط را از سايت دانشگاه دريافت نمايند .همچنيﻦ انجام مصاحبه منوط به ارائه كامل
مدارك ذيل و مراجعه در زمان مقرر ميباشد .در غير اينصورت به منزله انصراف تلقي شده و به مراجعات بعدي ترتيﺐ اثر داده
نخواهد شد.
مدارك مورد نياز ﺑراي شركت در مﺼاﺣﺒه ﺣضوري:
 ٣ (١ﻗﻄعه عكس  ٣×٤تمام رخ و جديد )پشتنويسي شده(
 (٢اصل و تصوير كارت ملي )پشت و رو(
 (٣اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه
 (٤اصل و تصوير دانشنامه يا گواهي موﻗت فراغت از تحصيل مقﻄع كارشناسي )براي دانشجويان ترم آخر ،گواهي تأييد شده
دانشگاه محل تحصيل مبني بر فارغ التحصيل شدن تا تاريخ  ١٣٩٨/٦/٣١با ذكر معدل(
 (٥اصل و تصوير مدرك تأييد شده براي استفاده از سهميه شاهد و ايثارگر
 (٦اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي كه وﺿعيت نظام وظيفه را مشخﺺ نمايد )مخصوص برادران(
 (٧فرم تكميل شده )بصورت تايپ شده( پرسشنامه مصاحبه عمومي كه به امضاء داوطلﺐ رسيده است.
 (٨فرم تكميل فرم تكميل شده )بصورت دستنويس( تعهدنامه كه به امضاي داوطلﺐ رسيده است.
 (٩تصوير كارنامه نتايج اوليه داوطلﺐ در آزمون كارشناسي ارشد سال ١٣٩٩
 (١٠فرم تكميل شده )بصورت تايپ شده( پرسشنامه مصاحبه علمي كه به امضاء داوطلﺐ رسيده است.
 (١١فايل شرح حال )رزومه( فعاليتهاي آموزشي ،علمي ،فرهنگي و اجرايي داوطلﺐ
 (١٢پرينت گواهي ثبتنام اينترنتي در سيستﻢ گلستان )جهت مصاحبه حضوري ،ايﻦ گواهي مجوز ورود به دانشگاه ميباشد(.

تذكر مهﻢ  :٣داوطلبان رشتههاي تهيهكنندگي و راديو ،آثار و يا نمونه كارهاي توليد شده از ﻗبيل فيلﻢ ،عكس ،نقاشي ،،شـعر ،صـنايع
دستي ،فيلﻢنامه ،نمايشنامه و آثار پژوهش را به همراه داشته باشند.

تذكر مهﻢ  :٤داوطلباني كه براساس جدول الف در دو كد رشته مختلف از گروه آموزشي تلويزيون )رديف  (٤و راديو )رديف (٣
معرفي شدهاند ،هر دو فرم تكميل شده پرسشنامه مصاحبه علمي توليد سيما و تهيهكنندگي )نمايشي ،مستند و آموزشي( و ادبيات
نمايشي و راديو )تهيه كنندگي و نويسندگي( را به همراه داشته باشند .ساير داوطلباني كه در كد رشتههاي دو گروه آموزشي ICT
)رديف  (١و صدا )رديف  (٢يا گروه آموزشي ارتباطات )رديف  ،(٥مديريت رسانه )رديف  (٦و روزنامهنگاري )رديف (٧معرفي
شدهاند .دو نسخه از فرم تكميل شده پرسشنامه مصاحبه علمي به همراه داشته باشند.
د( نحوه ثﺒتنام مﺼاﺣﺒه ﺣضوري و ارسال مدارك ﻻزم
هزينه ثبتنام و بررسي اوليه پرونده الكترونيكي داوطلبان ،مبلغ  ٥٠٠/٠٠٠ريال )پانصد هزار ريال( ميباشد كه ﻻزم اسـت بـه
صـورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريﻖ سامانه گلستان اﻗدام شود .در صورت تائيد و مجاز شدن داوطلﺐ به شركت در
جلسه مصاحبه حضوري ،مبلغ  ٥٠٠/٠٠٠ريال ديگر بابت هزينههاي انجام مصاحبه حضوري ،صرفاً از طريﻖ دستگاه كارتخوان
) (POSمستقر در دانشگاه ميبايست پرداخت شود .با توجه بـه اينكـه وجـه پرداختـي ﻗابل استرداد نيست ﺿروري است داوطلبان
پس از اطمينان از احراز شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش نسبت به ثبتنام و پرداخـت وجـه ثبتنام اﻗدام نمايند.
ه  -نكات مهﻢ:
-١
-٢
-٣

-٤

-٥

-٦

-٧
-٨

كليه داوطلباني كه مرحله مصاحبه حضوري را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه صدا
و سيما ﻗرار گيرند ،توجه داشته باشند كه پذيرش ﻗﻄعي منوط به تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور ميباشد.
داوطلباني كه در استخدام رسمي ،پيماني و يا ﻗراردادي سازمان صدا و سيما ميباشند ،صرفاً در دورههاي نوبت دوم
امكان پذيرش دارند.
به مدارك ناﻗﺺ و درخواست داوطلبانيكه واجد كليه شرايط الزامـي نباشـند ترتيـﺐ اثـر داده نخواهـد شـد .لذا مجدداً
توصيه ميشود داوطلبان ﻗبل از ثبتنام مفاد اطﻼعيه را بـه دﻗـت مﻄالعـه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط
الزامي ،ثبتنام نمايند.
شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبتنام از وﺿوح كافي برخوردار است؛ لـذا خواهشـمند اسـت از مراجعـه
حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد .در صـورت ﺿـرورت صـرفاً شـماره تلفـﻦ
 ٢٢١٦٨٦٤٣ ، ٢٢١٦٨٥٤٠و  ٢٢١٦٨٥٣٨در روزهاي اداري و غير از تعﻄيﻼت رسمي پاسخگوي داوطلبان خواهد بود و
خارج از ساعات و روزهاي اعﻼمشده امكان پاسخگويي به داوطلبان وجود نخواهد داشت.
چنانچه در هر مرحله از ثبتنام ،بررسي و اشتغال به تحصـيل مشـخﺺ شـود كـه داوطلـﺐ واجـد شـرايط الزامـي
پذيرش از طريﻖ ايﻦ اطﻼعيه نبوده يا مغايرتي بيﻦ مدارك و مستندات ارائهشده داوطلﺐ با اصل مدارك صادره از مراجع
ذيربط وجود داشته باشد ،بﻼفاصله از ثبتنام و ادامه تحصيل وي جلوگيري ميشـود و مﻄـابﻖ مقـررات بـا وي رفتـار
خواهد شد.
حضور داوطلباني كه مجاز به شركت در مصاحبه حضوري ميشوند در ساعت و روز تعييﻦشده )كه متعاﻗباً از طريﻖ
هميﻦ سايت اعﻼم خواهد شد( براي مصاحبه حضوري الزامي و ايﻦ زمان غير ﻗابل تغيير است و عدم حضور )بدون دليل
موجهي كه مورد پذيرش دانشگاه باشد( به منزله غيبت و انصراف تلقي مي شود.
نتيجه نهايي آزمون كارشناسي ارشد سال  ١٣٩٩صرفاً از طريﻖ سازمان سنجش آموزش كشور اعﻼم خواهد شد.
در هيچ يك از مراحل پذيرش و مصاحبه امكان تجديد نظر وجود ندارد.
امور آموزش دانشگاه صداوسيما

