باسمه تعالی

اطالعیه شماره ()1
ثبتنام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال  1041دانشکده صداوسیما -قم
ویژه طالب حوزه های علمیه
دانشکده صدا و سیما ـ قم (دین و رسانه) با مجوز رسمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از طریق آزمون اختصاصی در
 3رشته «تولید سیما»« ،ادبیات نمایشی (فیلمنامه نویسی)» و «علوم ارتباطات اجتماعی» برای سال تحصیلی
 1021-20از بین براداران و خواهران طلبه فارغالتحصیل سطح دو حوزههای علمیه سراسر کشور و دانشآموختگان دوره
کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی ،در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.
شرایط عمومی داوطلبان:
 اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران؛
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛
 نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذیصالح؛
 پایبندی و رعایت کامل مقررات ،آییننامهها و ضوابط دانشگاه؛
 موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری (تخصصی و صالحیت عمومی)؛
 حداکثر سن  32سال تمام (متولدین  1331/20/31به بعد) ،با احتساب دوران خدمت نظام وظیفه؛
تبصره :متقاضیان باالی  32سـال مـیتوا ننـد در آزمـون شـرکت کننـد؛ لکـن پـذیرش نهـایی آنـان منـو
به کسب امتیاز الزم در مصـاحبه تخصصـی و وجـود ظرفیـت اسـتا ضـمنا اسـتخدام ایـن دسـته از افـراد در
سازمان صدا و سیما منتفی خواهد بودا
 داشتن کارت پایان خدمت ،معافیت دائم یا معافیت تحصیلی حوزه علمیه برای برادرانا
تبصره :متقاضی دارای معافیت تحصیلی حـوزه ،در صـورتی کـه مرکـز مـدیریت حـوزههـای علمیـه کشـور
یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یـا اصـفهان تيییـد نماینـد کـه طلبـه قـادر اسـت ضـمن اشـتاال بـه
تحصــیل در حــوزه ،بــه مــوازات آن در دانشــگاه نیــز تحصــیل کنــد ،بــا همــان معافیــت تحصــیلی حــوزه،
اشــتاال بــه تحصــیل وی در دانشــگاه بالمــانع اســتا بــدیهی اســت هــر زمــان حــوزه علمیــه ،معافیــت
تحصــیلی طلبــهای را لاــو یــا خاتمــه یافتــه اعــالم کنــد ،ادامــه تحصــیل وی در دانشـگاه ،منــو بــه اجــازه
سازمان نظام وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی استا
شرایط اختصاصی داوطلبان:
 دارا بودن مدرک تحصیلی سطح دو حـوزههـای علمیـه یـا مؤسسـات آمـوزش عـالی حـوزوی یـا کارشناسـی
مورد تيیید حوزههای علمیه (جامعه الزهرا (س) ،سفیران هدایت ،مؤسسه امام خمینی(ره) وااا)
 عــدم اســتخدام و تعهــد خــدمت بــه هــی یــا از ســازمانهــا و ارنــانهــای دولتــی و ویردولتــی (رســمی،
پیمانی ،قراردادی و ااا)
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عناوین رشتههای آزمون:
ظرفیت
 9نفر
 3نفر
 3نفر

عنوان رشته
تولید سیما
ادبیات نمایشی(فیلمنامه نویسی)
علوم ارتباطات اجتماعی

جنسیت
فقط برادران
برادران و خواهران
برادران و خواهران

مزایا:
1ا بهرهمندی از کمـا هزینـه تحصـیلی (بـه صـورت وام) و امکانـات رفـاهی (بـه ویـر از خوابگـاه) در طـول
دوران تحصیل؛
0ا بهرهمندی از مزایای صـندو رفـاه دانشـجویان ،مطـابق آیـیننامـه وزارت علـوم (وام ضـروری ،وام ودیعـه
مسکن ،وام ازدواج وااا)ا
نکات مهم:
1ا

0ا
3ا
0ا
5ا

فارغ التحصیالن واجد امتیاز علمی ،توانمندی حرفه ای و صالحیت عمومی و اخالقی در صورت معرفی دانشگاه و
نیاز سازمان صداوسیما و احراز شرایط علمی و عمومی استخدامی (مطابق ضوابط دانشگاه و سازمان) می بایست در
مراکزی که سازمان تعیین می کند ،به میزان دو برابر مدت تحصیل مشاول به خدمت شوندا
بخشی از سواالت آزمون به دروس حوزوی اختصاص داردا (شرح کامل در جدول منابع در ادامه همین اطالعیه ذکر شده استا)
چنانچه در هر مرحله از ثبتنام ،پذیرش و تحصیل ،مشخص شود دانشجو واجد شرایط مندرج در این اطالعیه نباشد،
ثبتنام و پذیرش وی ملای خواهد شدا
دانشجویانی که در طول تحصیل از ادامه تحصیل در دانشگاه صدا و سیما باز بمانند (انتقالی ،انصراف و اخراج) ،ملزم
به پرداخت کلیه هزینههای دوران تحصیل میباشندا
با توجه به تصویب قانون جامع خدماترسانی به رزمندنان و ایثارنران ،بخشی از ظرفیت پذیرش ،به داوطلبان واجد
شرایط (به شر کسب حد نصاب نمره الزم) اختصاص مییابدا برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه  05دفترچه
راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال  1021سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نماییدا
http://www0.sanjesh.org/download/1021/arshad/reg/Arshad021_Note_v1.pdf

نحوه ثبتنام:
داوطلبان برای شرکت در آزمون ،الزم است از طریق سایت  http://golestan.iribu.ac.irضمن تکمیل فرم
تقاضانامه ،مدارک زیر را بارنذاری نمایند:
1ا
0ا
3ا
0ا
5ا
0ا

عکس پرسنلی 3*0؛
تصویر تمام صفحات شناسنامه؛
تصویر کارت ملی پشت و رو؛
تصویر مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی یا کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی؛
تصویر کارت معافیت یا کارت پایان خدمت؛
واریز مبلغ  522/222ریال از طریق درناه الکترونیکی در سامانه نلستانا
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تذکر :متقاضیان در حال تحصیل در حوزه یا مؤسسه آموزش عالی حوزوی که مدرک سطح دو حوزوی را اخذ ننمودهاند،
باید نواهی اشتغال به تحصیل در حوزه یا مؤسسه مربوطه را به همراه ارزیابی و ریزنمرات به جای مدرک سطح دو
بارنذاری نمایندا مجددا متذکر میشود ،چنانچه در هر مرحله از ثبتنام ،پذیرش و تحصیل ،مشخص شود متقاضی فاقد
«مدرک سطح دو با تاریخ مندرج  1041/6/11و یا قبلتر» است ،ثبتنام و پذیرش وی ملای خواهد شدا
زمانبندی ثبتنام و برگزاری آزمون:
زمان ثبتنام:
یکشنبه  11اردیبهشت تا شنبه  31اردیبهشت 1021
برگزاری دورههای آمادگی آزمون 00 :تا  09اردیبهشت ماه 1021
ویرایش و تکمیل ثبتنام:
 13تا  02خرداد ماه 1021
زمان دریافت کارت ورود به جلسه 3 :و  1تیرماه 1021
زمان برگزاری آزمون:
جمعه  12تیر  ،1021ساعت  9صبح (ساعت  1صبح دربهای ورودی محل آزمون بسته خواهد شد)

توجه:
 اخبار تکمیلـی مربـو بـه آزمـون اختصاصـی از طریـق سـایت رسـمی دانشـکده صـدا و سـیما ـ قـم بـه
نشانی  www.qomirib.ac.irدر اختیار داوطلبان قرار خواهد نرفتا
 داوطلبـان شـرکت در آزمـون مـیتواننـد بــرای دریافـت اطالعـات بیشـتر بـه شــماره 40441040040
در پیامرسانهای ایتا یا واتساپ پیام داده و یا با شماره تلفن  44014040446تماس بگیرندا
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ردیف

نام رشته

مواد و ضرایب
دروس حوزوی

1ا دانستنیهای هنری (ضریب)0
0ا درک تصویر و خالقیت نمایشی
(ضریب )0

1
تولید سیما 1ا اصول
0ا فقه
3ا تفسیر
ادبیات نمایشی
0ا فلسفه
0

3

(فیلمنامه
نویسی)

علوم ارتباطات
اجتماعی

مواد و ضرایب آزمون تخصصی

(همه موارد با
ضریب)3

1ا مبانی نظری سینما و تلویزیون
(ضریب)3
0ا زبان انگلیسی (ضریب)0
1ا نظریههای ارتباطات (ضریب)3
0ا تاریخ معاصرایران و جهان (ضریب)0
3ا زبان انگلیسی (ضریب )0

3ا شناخت وسایل ارتبا جمعی(رادیو وتلویزیون)
(ضریب)0
0ا مبانی نظری هنری (ضریب )0
5ا زبان انگلیسی (ضریب)0
3ا ادبیات نمایشی (با رویکرد فیلمنامه) (ضریب )3
0ا فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران وجهان (ضریب)0
0ا مبانی ارتباطات (ضریب)0
5ا روش تحقیق (ضریب )0
0ا اصول روزنامهنگاری (ضریب)0

برخی منابع پیشنهادی دروس حوزوی

ویژه برادران
 .1اصول :رسائل شیخ مرتضی انصاری (تا جلد سوم چاپ کنگره تا
ینبای التنبیه علی امور استصحاب)
 .2فقه :کتاب المکاسب :شیخ مرتضی انصاری (تا جلد سوم چاپ کنگره
تا القول فی االجازه و الرّد)
 .3تفسیر :ترجمه المیزان (جزء سیام) :عالمه طباطبایی
 .4فلسفه :بدایه الحکمه :عالمه طباطبایی

1ا
0ا
3ا
0ا

ویژه خواهران
اصول :دروس فی علم االصول الحلقه االولی و الثانیه فی
اسلوبهاالثانی :محمد باقر ایروانی
فقه :دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی :محمد باقر ایروانی
تفسیر :المیزان (جزء سی ام) :عالمه طباطبایی
فلسفه :کلیات فلسفه :علی شیروانی

برخی منابع پیشنهادی رشته «تولید سیما»
1ا
0ا
3ا
0ا
5ا

شناخت ارتباطات جمعی (ملوین دفلور و اورت دنیس ،ترجمه سیروس مرادی ،انتشارات دانشگاه صدا و سیما(صفحه  193تا ))331؛
خالصه تاریخ هنر (پرویز مرزبان ،انتشارات علمی فرهنگی)؛
سباها و مکتبهای هنری (ایان چیلورز و دیگران ،مترجم فرهاد نشایش ،انتشارات مارلیا)؛
فلسفه هنر (آن شپرد ،ترجمه علی رامین ،نشر علمی و فرهنگی)؛
مبادی سوادبصری (دونیس اُداندیس ،ترجمه مسعود سپهر ،نشر سروش)ا
برخی منابع پیشنهادی رشته «ادبیات نمایشی(فیلمنامه نویسی)»

1ا
0ا
3ا
0ا
.5

شناخت سینما (لوئیس جانتی ،ترجمه ایرج کریمی ،انتشارات روزنگار و بیدنل)؛
راهنمای شناخت تلویزیون (دیوید ماکوئین ،ترجمه عصمت نیویان ،انتشارات اداره کل پژوهشهای سیما)؛
خالصه تاریخ هنر (پرویز مرزبان ،انتشارات علمی فرهنگی)؛
سباها و مکتبهای هنری (ایان چیلورز و دیگران ،مترجم فرهاد نشایش ،انتشارات مارلیا)؛
داستان ،ساختار ،سبا و اصول فیلمنامهنویسی (رابرت ماکی ،ترجمه محمد نذرآبادی ،انتشارات هرمس)ا
برخی منابع پیشنهادی رشته «علوم ارتباطات اجتماعی»

1ا

0ا
3ا
0ا

مبانی و نظریهها( :ارتبا شناسی ،دکتر محسنیان راد؛ شناخت ارتباطات جمعی ملوین دفلور ،اورت ای دنیس ،ترجمه سیروس مرادی؛
نظریههای ارتباطات ،علیرضا دهقان؛ نظریه ارتباطات جمعی ،دنیس ما کوایل ،ترجمه پرویز اجاللی؛ دین و رسانه ،مهری بهار)
روش تحقیق( :تحقیق در رسانههای جمعی :راجر ویمر ،جوزف دومینیا)؛
تاریخ معاصر ایران و جهان( :تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران ( 1302تا  ، )1353نویسنده :سید علیرضا ازوندی)؛
اصول روزنامه نگاری( :روزنامهنگاری نوین ،دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی)؛
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