بسمه تعالي

اطﻼعيه شماره  :١نحوه پذيرش و مراجعه معرفي شدگانچند برابرظرفيت رشتههاي شرايط خاص
دانشگاه صداوسيما در آزمون كارشناسي ارشد سال ١٤٠٠

ﺿمﻦ تبريك به تمامي معرفيشدگان چندبرابر ظرفيت رشتههاي شرايط خاص دانشگاه صداوسيما در آزمون كارشناسـي ارشـد ،١٤٠٠
به اطﻼع ميرساند معرفيشدگان كدرشته محلهاي مندرج در جدول بند الف نسبت به ثبت نام اينترنتي و شركت در جلسـه مصـاحبه

مجازي )پس از بررسي پرونده الكترونيكي و در صورت تائيد( براساس بند ب تا ه اقدام نمايند:
الف – جدول كد رشته محﻞهاي دانشگاه صداوسيما:
كد  -عنوان

كد

ضريب
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 -١٢٥١مهندسي

٤

ICT
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ب – تاريخهاي مهم:
 (١ثبت نام اينترنتي در سامانه گلستان دانشگاه صداوسيما – از روز سهشنﺒه مورخ  ٢٣شهريورماه لغايت پايان روز
چهارشنﺒه مورخ  ٢٤شهريورماه

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

 (٣مصاحبه مجازي علمي و عمومي )به صورت جداگانه( براساس جدول زمانﺒندي اعﻼمي

ج-نحوه ثﺒتنام اينترنتي و مدارك ﻻزم جهت شركت در مﺼاﺣﺒه مﺠازي
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 مجازي شركت
نمايند.
مرﺣله اول :ثﺒتنام اينترنتي در سامانه گلﺴتان دانشگاه صداوسيما
معرفي شدگان چند برابر ظرفيت واجد شرايط ،ﻻزم است حداكثر تا پايان روز چهارشنﺒه مورخ  ٢٤شهريورماه سال ١٤٠٠

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 الكترونيكي 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 صﻔحه اول 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 الكترونيكي به فرمت  pdfبا حجم حداكثر  ٥٠٠كيلوبايت بارگذاري شود.



كارنامه نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد سال ١٤٠٠



فرم انتخاب رشته داوطلﺐ )اولويتهاي انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي(



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



فايل تكميل شده )تايپ شده( فرم مشخصات بررسي صﻼحيت عمومي )دانلود فايل  wordاز سايت دانشگاه(

تذكر مهم  :١داوطلباني كه براساس جدول الف در دو كد رشته مختلف از گروه آموزشي پويانمايي و چندرسانهاي معرفي شدهاند،
فايل  wordهر دو فرم پرسشنامه مصاحبه علمي  (١تهيهكنندگي پويانمايي و  (٢هنرهاي رايانهاي-هنرهاي چندرسانهاي را از
سايت دانشگاه دريافت و پس از تكميل )به صورت تايپ شده( و تبديل به فرمت  pdfدر سامانه گلستان بارگذاري نمايند.
تذكر مهم  :٢داوطلباني كه براساس جدول الف در دو كد رشته مختلف از گروه آموزشي راديو و تلويزيون معرفي شدهاند ،فايل
 wordهر دو فرم پرسشنامه مصاحبه علمي  (١توليد سيما و تهيهكنندگي )نمايشي و آموزشي( و  (٢راديو )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 :شركت در جلﺴه مﺼاﺣﺒه مﺠازي علمي و عمومي
پس از بررسي پرونده الكترونيكي ،داوطلباني كه مجاز به شركت در جلسه مصاحبه مجازي شوند ،ميبايست برابر برنامه زمانبندي
كه متعاﻗﺒاً از طريق سايت دانشگاه اطﻼع رساني ميشود در هر دو جلسه مصاحبه علمي و عمومي كه به صورت جداگانه برگزار

مي شود ،شركت نمايند .نحوه شركت در مصاحبه مجازي متعاقباً از طريﻖ سايت دانشگاه اطﻼع رساني مي شود .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.
د( هزينه ثﺒتنام مﺼاﺣﺒه مﺠازي

هزينه ثبتنام و بررسي اوليه پرونده الكترونيكي داوطلبان و شركت در جلسه مصاحبه مجازي ،مبلﻎ  ١/٠٠٠/٠٠٠ريال )يك ميليون
ريال( ميباشد كه ﻻزم اسـت بـه صـورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريﻖ سامانه گلستان اقدام 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:
 -١كليه داوطلباني كه مرحله مصاحبه مجازي را با موفقيت به اتمام برسانند و در رديف پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه
صداوسيما قرار گيرند ،توجه داشته باشند كه پذيرش قطعي منوط به تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور ميباشد.
 -٢داوطلباني كه در استخدام رسمي ،پيماني و يا قراردادي سازمان صدا و سيما ميباشند ،صرفاً در دورههاي نوبت دوم
امكان پذيرش دارند.

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

به مدارك ناقﺺ و درخواست داوطلبانيكه واجد كليه شرايط الزامـي نباشـند ترتيـﺐ اثـر داده نخواهـد شـد .لذا مجدد ًا
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 مجازي ميشوند در ساعت و روز تعييﻦشده )كه متعاقباً از طريﻖ هميﻦ
سايت اعﻼم خواهد شد( براي هر دو جلسه مصاحبه علمي و عمومي كه به صورت جداگانه برگزار ميشود ،الزامي ميباشد
و ايﻦ زمان غير قابل تغيير است .عدم حضور داوطلﺐ در هريك از جلسات مصاحبه علمي و عمومي در زمان مقرر اعﻼمي
)بدون دليل موجهي كه مورد پذيرش دانشگاه باشد( ،به منزله غيبت و انصراف تلقي مي شود.
نتيجه نهايي آزمون كارشناسي ارشد سال  ١٤٠٠صرفاً از طريﻖ سازمان سنجش آموزش كشور اعﻼم خواهد شد و در هيچ
يك از مراحل پذيرش و مصاحبه امكان تجديد نظر وجود ندارد.

امور آموزش دانشگاه صداوسيما

