بسمه تعالي
اطﻼعيه نحوه پذيرش و ﺛﺒﺖ نام غيرحضوري )اينترنتي( پذيرفته شدگان رشتههاي شرايط خاص دانشگاه صداوسيما
درآزمون سراسري سال ١٤٠٠
به اطﻼع كليه پذيرفته شدگان رشتههاي ﻣﻘﻄﻊ كارداني و كارشناسي دانشگاه صداوسيما در سال  ١٤٠٠ﻣيرسـاند در ﻣرﺣلـه ﺛﺒـﺖنـام
غيرﺣضوري )اينترنتي( ،ﻻزم اسﺖ پذيرفتهشدگان با ﻣراجعه به ساﻣانه گلستان دانشگاه ،اطﻼعات فردي و تحصيلي خود را تكميل نموده
و ﻣدارك ﻻزم براي ﺛﺒﺖنام را بارگذاري و در پايان گواهي پذيرش غيرﺣضوري را چاپ نمايند .در ﻣرﺣله ﻣراجعه ﺣضوري ،بـا در دسـﺖ
داشتن گواهي پذيرش غيرﺣضوري و اصل ﻣدارك بارگذاري شده در ساﻣانه ،شﺨصاً )ﻣراجعه ﺣضـوري شـﺨﺺ دانشـجو الزاﻣـي اسـﺖ(
جﻬﺖ ﻣﻄابﻘﺖ و كنترل ﻣدارك ﺛﺒﺖناﻣي و كنترل نﻬايي ﻣدارك به اﻣور آﻣوزش دانشـگاه ﻣراجعـه نماينـد) .زﻣـان ﻣراجعـه ﺣضـوري و
ﻣدارك ﻣوردنياز پﺲ از عادي شدن شرايط بحران بيماري كرونا ﻣتعاﻗﺒاً اعﻼم خواهد شد(.
نكات مهم:
 (١ﺛﺒﺖ نام الكترونيكي از روز چﻬارشنﺒه ﻣورخ  ١٤٠٠/٧/٧شروع و در ساعﺖ  ٢٤روز شنﺒه ﻣورخ  ١٤٠٠/٧/١٠بـه اتمـام خواهـد
رسيد .شناسه كاربري و گذرواژه جﻬﺖ ورود به سـاﻣانه آﻣوزشـي دانشـگاه بـه آدرس http://golestan.iribu.ac.irبـه
شرح ذيل اسـﺖ :شناسه كاربري :شماره داوطلﺒي )نه شماره پرونــده( هﻔــﺖ رقمــي  U001 +بــه طــور مثــال

******* U001و گذرواژه :شماره ملي ده رقمي .راهنماي تصويري ﺛﺒـﺖ نـام غيرﺣضـوري )اينترنتـي( در پيوسـﺖ
اطﻼعيه سايﺖ دانشگاه ﻗرار دارد.
 (٢بارگذاري تصوير باكيفيﺖ و داراي وضوح از اصل ﻣدارك ذيل )صرف ًا با فرﻣﺖ  jpegو با پسوند  ( .jpgدر ﺛﺒﺖ نـام اينترنتـي
الزاﻣي اسﺖ و در صورت بارگذاري تصوير كپي هريك از ﻣدارك ،ﻣدرك ﻣذكور تاييد نﺨواهد شد.


عكﺲ  ٣در  ٤و ﺣداﻗل اندازه  ٢٠٠پيكسل عرض و  ٣٠٠پيكسل ارتفاع )بعد از ﺣذف كـردن ﺣاشـيه هـاي اضـافي
تصوير( و با ﺣجم بين  ٨تا  ١٢كيلوبايﺖ .پوشش ﻣناسب و زﻣينه سفيد الزاﻣي ﻣي باشد.



تصوير صفحه اول ،دوم و توضيحات شناسناﻣه )عكﺲدار( با ﺣجم ﺣداكثر  ٢٥٠كيلوبايﺖ



تصوير روي كارت ﻣلي )يا رسيد كارت ﻣلي هوشمند دفتر پيشﺨوان دولﺖ( با ﺣجم ﺣداكثر  ٢٥٠كيلوبايﺖ



تصوير اصل ﻣدرك يا گواهي ﻣوﻗﺖ ديپلم ﻣتوسﻄه نظام آﻣوزشي جديد )نظام  (٦-٣-٣يا ديپلم ﻣتوسﻄه نظام ﻗديم
آﻣوزشي و تصوير اصل گواهيناﻣه دوره پيش دانشگاهي يا تصوير اصل ﻣدرك كارداني براي فارغ التحصـيﻼن ﻣﻘﻄـﻊ
فوق ديپلم( با ﺣجم ﺣداكثر  ٤٠٠كيلوبايﺖ



تصوير اصل كارناﻣه تحصيلي ديپلم ﻣتوسﻄه نظام آﻣوزشي جديد )نظـام  (٦-٣-٣يـا ديـپلم ﻣتوسـﻄه نظـام ﻗـديم
آﻣوزشي يا ريزنمرات ﻣﻘﻄﻊ كارداني براي فارغ التحصيﻼن ﻣﻘﻄﻊ فوق ديپلم با ﺣجم ﺣداكثر  ٤٠٠كيلوبايﺖ



تصوير تعﻬدناﻣه تكميل شده و اﻣضاء شده ارائه اصل ﻣدارك كه از پيوسﺖ اطﻼعيـه سـايﺖ دانشـگاه ﻗابـل دريافـﺖ
اسﺖ )با ﺣجم ﺣداكثر  ٤٠٠كيلوبايﺖ( .ﻻزم اسﺖ تعﻬدناﻣه ﻣذكور پيش از شروع ﺛﺒﺖ نام الكترونيكي چـاپ و پـﺲ
از تكميل و ﺛﺒﺖ اﻣضا و اﺛر انگشﺖ ،در هنگام ﺛﺒﺖ نام اينترنتي در بﺨش ﻣدارك سيستم گلستان با عنوان تعﻬدناﻣه
ارائه اصل ﻣدارك بارگذاري شود.



تصوير ﻣدرك ﻣشﺨﺺ كننده وضعيﺖ نظام وظيفه براي پذيرفتهشدگان فاﻗد ﻣعافيﺖ تحصـيلي )بـا ﺣجـم ﺣـداكثر
 ٢٥٠كيلوبايﺖ( كه شاﻣل يكي از ﻣدارك ذيل اسﺖ (١ :تصوير كارت پايان خدﻣﺖ سربازي يـا ﻣعافيـﺖ دائم/ﻣوﻗـﺖ،

 (٢تصوير برگه اعزام به خدﻣﺖ فاﻗد تاريخ غيﺒﺖ براي دانشـجويان ﻣشـمولي كـه فرجـه يكسـاله بعـد از فراغـﺖ از
تحصيل آنان به پايان رسيده و تاريخ اعـزام ﻣنـدرج در آن ،تـا زﻣـان ﺛﺒـﺖ نـام بـه اتمـام نرسـيده باشـد (٣ ،بـراي
دانشجويان ﻣشمول نظام وظيفه تصوير فرم تعهدنامه مقررات نظام وظيﻔه براي دانشــجويان مشــمول نظــام
وظيﻔه را از پيوسﺖ اطﻼعيه سايﺖ دانشگاه دانلود و پﺲ از تكميل در سيستم بارگذاري نمايند )بـا ﺣجـم ﺣـداكثر

 ٤٠٠كيلوبايﺖ( (٤ .برگه ترخيﺺ از خدﻣﺖ سربازي با درج اعﻼم ﻣوافﻘﺖ با اداﻣه تحصـيل بـراي ﻣشـمولين ﺣـين
خدﻣﺖ.

 تصوير ﻣدرك كارداني يا گواهي ﻣعدل كارداني ﻣﺨصوص دانشـجوياني كـه در ﻣﻘﻄـﻊ كـارداني )فـوق ديـپلم( فـارغ
التحصيل گرديدهاند.
 (١كليه پذيرفتهشدگان آﻗا كه خدﻣﺖ نظام وظيفه انجام ندادهاند و فاﻗد كارت پايان خدﻣﺖ يا ﻣعافيﺖ دائم و يا ﻣشغول به
خدﻣﺖ نظام وظيفه ﻣي باشند )پذيرفتهشدگان ﻣشمول( ﻣلزم هستند جﻬﺖ صدور ﻣعافيﺖ تحصيلي )ﻣجوز ﺛﺒﺖ نام
ﻗﻄعي در دانشگاه(  ،با ﻣراجعه به پرتال جاﻣﻊ سازﻣان وظيفه عموﻣي ناجا به آدرس
 https://services.epolice.ir/prtl/loginنسﺒﺖ به ﺛﺒﺖ درخواسﺖ ﻣعافيﺖ تحصيلي جديد ﺣداكثر تا پايان آبان
ﻣاه اﻗدام نمايند و در ﻣراجعه ﺣضوري به دانشگاه براساس زﻣانﺒندي اعﻼﻣي به همراه ساير ﻣدارك ﻣورنياز تحويل دهند.
در غير اينصورت از اداﻣه تحصيل ايشان ﻣمانعﺖ به عمل خواهد آﻣد.


درخصوص كد سﺨا اين كد بر روي برگه ﻣعافيﺖ تحصيلي ﻣﻘﻄﻊ تحصيلي ﻗﺒلي ﻗيد شده اسﺖ .در صورت در
دسترس نﺒودن براي دريافﺖ آن به دفاتر پليﺲ  ١٠+ﻣراجعه نمائيد.



تأييد ﻣدارك و ﺛﺒﺖ نام ﻗﻄعي از پذيرفتهشدگان ﻣشغول به خدﻣﺖ سربازي ،بعد از ترخيﺺ كاﻣل از خدﻣﺖ و ارائه
گواهي ﻣوافﻘﺖ با اداﻣه تحصيل از ﻣعاونﺖ وظيفه عموﻣي ناجا انجام خواهد گرفﺖ.



ﻼ از ﻣعافيﺖ تحصيلي استفاده كردهاند بايد ناﻣه انصراف )لغو ﻣعافيﺖ تحصيلي( خود را در
دانشجويان انصرافي كه ﻗﺒ ً
دفاتر پليﺲ  ١٠+ﺛﺒﺖ نمايند.

 ﻣشموﻻن غايب ﻣجاز به اداﻣه تحصيل نمي باشند و ﻣعافيﺖ تحصيلي براي ايشان صادر نشده و ﻣجاز به ﺛﺒﺖ نام در
دانشگاه نميباشند.
 (٣انتﺨاب واﺣد نيمسال اول سال تحصيلي  ،١٤٠٠-١٤٠١به صورت كلي توسط آﻣوزش دانشكده ﻣربوطه انجام خواهد شد.
برناﻣه هفتگي از طريق شماره گزارش  ،٨٨در روز چﻬارشنﺒه ﻣورخ  ١٤٠٠/٧/١٤پﺲ از تائيد ﻣشروط ﺛﺒﺖ نام غيرﺣضوري
در ساﻣانه گلستان دانشگاه صداوسيما ﻗابل ﻣشاهده اسﺖ .شايان ذكر اسﺖ براي ورود به ساﻣانه گلستان دانشگاه در روز
چﻬارشنﺒه ،شناسه كاربري :شماره دانشجويي و گذر واژه :كد ﻣلي دانشجو اسﺖ.
 (٤شروع كﻼسﻬا بعد از پذيرش و انتﺨاب واﺣد از روز شنﺒه ﻣورخ  ١٤٠٠/٧/١٧و به صورت ﻣجازي )غيرﺣضوري( از طريق
ساﻣانه آﻣوزش ﻣجازي دانشگاه ﻣيباشد .به ﻣنظور كسب اطﻼعات بيشتر در ﻣورد كار با ساﻣانه ،دريافﺖ راهنما در خصوص
نصب نرمافزارهاي ﻻزم براي شركﺖ در كﻼس هاي برخط )آنﻼين( بر بستر  Adobe Connectبه آدرس
 http://lms.iribu.ac.irﻣراجعه نمائيد .نام كاربري و كلمه عﺒور براي دانشجويان در بﺨش "ورود به ساﻣانه"  ،شماره
دانشجويي اسﺖ.
 (٥به ﻣحﺾ عادي شدن شرايط و با اعﻼم دانشگاه ،دانشجويان ﻣوظفند با در دسﺖ داشتن ﻣداركي كه ﻣتعاﻗﺒ ًا اطﻼع رساني ﻣي-
شود و گواهي پذيرش غيرﺣضوري )بعد از اتمام ﺛﺒﺖنام الكترونيكي در سيستم گلستان چـاپ شـود( ،شﺨصـاً بـراي پـذيرش
ﺣضوري به دانشگاه صداوسيما ﻣراجعه نمايند.

 (٦اصﻼح و تكميل اطﻼعات فردي ،تحصيلي ،آﻣوزشي ،آدرس و ...در سيستم گلستان الزاﻣي اسﺖ .ﻣسـئوليﺖ هرگونـه تنـاﻗﺾ و
اشتﺒاه در اطﻼعات به عﻬده شﺨﺺ دانشجو خواهد بود.
 (٧پذيرفته شدگان دورهي نوبﺖ دوم )شﺒانه( ﻣلزم به پرداخﺖ شﻬريه عليالحساب نيمسال اول سـال تحصـيلي ١٤٠٠ – ١٤٠١
به ﻣيزان ﻣﺒلﻎ  ٧/٠٠٠/٠٠٠ريال ) هفﺖ ﻣيليون ريال( از طريق درگاه پرداخﺖ الكترونيكي سيستم گلستان ﻣي باشند.
 (٨بديﻬي اسﺖ بارگذاري ﻣدارك و پرداخﺖ عليالحساب شﻬريه و ورود اطﻼعات به تنﻬايي به ﻣنزله پذيرش دانشجو نﺨواهد بـود
و انتﺨاب واﺣد پذيرفتهشدگان پﺲ از اخذ گزارش شماره ) ٥٢٦٠گواهي پذيرش غيرﺣضوري( از سيستم گلستان اﻣكانپـذير
خواهد بود .به دليل شرايط خاص ،ﺛﺒﺖنام نيمسال اول سال تحصيلي  ١٤٠٠-١٤٠١به صورت ﻣوﻗﺖ بـوده و پـﺲ از بررسـي
نﻬايي ﻣدارك توسط اﻣور آﻣوزش دانشگاه ،پذيرش نﻬايي ﻣدارك الكترونيكي انجام شده و در نﻬايﺖ با كنترل فيزيكي ﻣـدارك
پﺲ از خروج از شرايط بحران بيماري كرونا ،ﺛﺒﺖنام ﻗﻄعي خواهد شد.
 (٩كليه پذيرفته شدگان ﻣيبايسﺖ جﻬﺖ تكميل پرسشناﻣه هاي سﻼﻣﺖ جسم و روان خود در ساﻣانه سجاد به ترتيب به لينـك
هــاي  https://portal.saorg.ir/physicalhealthو  http://portal.saorg.ir/mentalhealthﻣراجعــه نماينــد و از
فرم تكميل شده يك نسﺨه پرينﺖ جﻬﺖ ارائه در هنگام ﺛﺒﺖ نام ﺣضوري تﻬيه نمائيد.
 (١٠پذيرفته شدگان ﻣحترم ﻣيتوانند جﻬﺖ دريافﺖ آخرين اخﺒار و اطﻼعيه ها عﻼوه بر ﻣراجعه به سايﺖ دانشگاه به آدرس
 ،http://wwww.iribu.ac.irدر كانال رسمي اﻣور آﻣوزش دانشگاه در تلگرام به آدرس  @eiribuيا پيامرسان سروش
به آدرس  @iribu_eعضو شوند .همچنين درصـورت ضـرورت با شـماره تلفـنهاي اﻣور آﻣوزش دانشگاه، ٢٢١٦٨٥٤٠ ،
 ٢٢١٦٨٦٤٣و  ٢٢١٦٨٥٣٨در ساعات اداري تماس ﺣاصل نمايند.
اﻣور آﻣوزش دانشگاه صداوسيما

