
  هاي شرايط خاص دانشگاه صداوسيماشدگان چندبرابر ظرفيت رشته نام اينترنتي معرفي راهنماي تصويري ثبت 

  ) ٢/٦/١٤٠٠مورخ  شنبهسه لغايت  ١/٦/١٤٠٠شنبه مورخ دو نام از روز  (شروع ثبت
  

  Internet Explorerمرورگربا استفاده از    امانه جامع آموزشي دانشگاهي (گلستان) دانشگاه صدا و سيماورود به سبراي   -١

   مراجعه نماييد. http://golestan.iribu.ac.irبه آدرس به باال   ٩نسخه 

 

معرفي شدگان چند برابر ظرفيت    شپذيردر صفحه جديد بر روي لينك  ،  ورود به سيستم كليك بر روي گزينه  پس از   -٢

 را انتخاب نماييد.  ورودو دكمه  وارد نموده در كادر مربوطهرا كد امنيتي و    كليك نماييد  ١٤٠٠  سال سراسري  آزمون 

 

مسير -٣ طريق  اول  :از  نام/ثبت مشخصات  آزمون/ثبت  آزمون  هيمنوي  اوليه داوطلب   صفحهبه    داوطلب  ثبت مشخصات 

 وارد شويد.  آزمون

 

 

تعريف  طلبداو  ليهاو  تمشخصا  تكميلبا   -۴ نظر    رواژهگذو    يبرركا  شناسه  و  د   بر   سيستمدر    دخومورد   ثبت   كمهروي 

 . نماييد كليك  طلبداو  تمشخصا  موقت



 
  شويد. رجخا گلستان سامانهاز  ،يافتي در هند وپر رهشما دنشتكردداشناسه كاربري و گذرواژه و يا ريخاطرسپا بهاز  پس -۵



دانشگاه صداوسيما    آدرس  بهمجدداً   -۶ گلستان  در،  جعهامرسامانه    انتخاب   را  تنظيمات  لينك  صفحه،  راست  قسمت  ابتدا 

(تعريف شده    دخو  واژه  رگذو    يبررشناسهكا  باو    انتخاب كنيد  را  ديگر  صفحات  كردن  غيرفعال  زير  تصوير  مطابق  و  نموده

 . شويدوارد  سامانه قبل) به مرحلهدر 

 

 وارد شويد.  داوطلبپذيرش  به صفحه  شكل زير، طريق مسيرز ا -٧

 

پذيرش شامل  در هر سطر كليك كنيد و مراحل    انتخاب  گزينهبه ترتيب بر روي    داوطلب (شكل زير)،در صفحه پذيرش   -٨

داوطلب  زمال  تطالعاا  تكميل مشخصات  به  الكترونيكي   هزينهالكترونيكي    ختداپر  ، مربوط  پرونده  اوليه  و    بررسي 

 نماييد.  يافترا در گلستان سامانهدر  مثبتنا انجام هي اگو در نهايت و انجام دهيد را به دقت  اركمدتصوير  اريگذربا



با  .  ميشويد  مربوط به مشخصات داوطلب  شخصي  تطالعا ا  تاييدو    تكميل   مفروارد  سطر اول،    ب نتخاا  بادر اولين مرحله   -٩

مشخصات  -١  :بخش  ٣در را    مفر  ينا  الزامي  تطالعاا  ستا   زممربوط به اين بند ال  ٢و  ١هاي  لتوجه به توضيحات ذيل شك

پرسنلي) عكس  ارسال  (شامل  الكترونيكداوطلب  پست  آدرس  و  سكونت  محل  آدرس  تحصيلي  -٢  ،    -٣و    سوابق 

   .نماييد  وارد صحيحو  كامل  رتصو بهرا ) انتخابي هاي مشخصات پذيرش (كد رشته محل

 

و مشخصاتي كه در    jpgنسبت به بارگذاري عكس پرسنلي با فرمت  و    نماييدعكس كليك    لساار  لينك روي    بر:    ١  شكلتوضيحات  

شماره   است،  ١اطالعيه  نماييد.    درج شده  و  اقدام  آدرس محل سكونت  برادران)،  (ويژه  وظيفه  نظام  وضعيت  به  مربوط  اطالعات 

  اييد. آدرس پست الكترونيك را به صورت كامل و صحيح وارد نم

  

  



(:    ٢شكلتوضيحات   اخذ مدرك  تاريخ  براي  )، معدل كارشناسي  ٠١/١٣٠٠/ ٠١همچنين در قسمت سوابق تحصيلي مطابق شكل 

)٠) تحصيلي  رشته  عنوان   ،(٠٠٠٠) تحصيل  محل  دانشگاه  مشخصات  و  نماييد.٠٠٠٠)  ثبت  را  قسمت مشخصات همچنين   )  در 

قسمت مجموعه رشته گروه آزمايشي را انتخاب و در قسمت گرايش حداكثر دو  پذيرش براساس جدول بند الف اطالعيه پذيرش در  

  ي انتخابي مربوط به گروه آزمايشي آزمون سراسري را ثبت نماييد. رشته 

روي    بر  ا بتدا  م پايين فردر  تكميل ساير اطالعات اين فرم الزامي نيست. در پايان براي ذخيره شدن اطالعات و ورود به مرحله بعد،  

تيكه  رصو. در  دشوداده    به شما نمايشدارد    دجوو  هشدوارد    تطالعا در ا  شكاليا  كليك نماييد تا چنانچه  بررسي تغييراتگزينه  

در  .  كليك نماييد  تغييرات لعما اگزينه    روي  بايد بر  رتاين صو  دردريافت نموديد،  را    نگ بررسي با موفقيت انجام شدر  پيغام سبز

  شويد. مي  يسمت چپ وارد مرحله بعد در پايين صفحه زگشتبادكمه با كليك بر روي و   پايان رسيدهاين مرحله عمليات به 



صورت الكترونيكي از طريق   به  باشد كهميهزار ريال)    پانصدريال (  ٠٠٠/٥٠٠نام به مبلغ  پرداخت هزينه ثبت  ،مرحله دوم -١٠

خت بانك  داپر  هگادربراي اين منظور  باشد. قابل پرداخت ميكارت هاي عضو شتاب  و با استفاده از تمامي سيستم گلستان 

شد با كليك    منجااخت با موفقيت  دااينكه پراز    خت اينترنتي منتقل شويد. پس دامركزي را انتخاب نماييد تا به صفحه پر

شويد   بازگشتگزينه  روي    بر وارد  بعدي  مرحله  آنجا   .به  پرـجو  كه  از  قابل ـختداه  ضر  دادسترا  ي   ستا  ورينيست 

   نمايند. ام قدا مه ثبتناـجو تـخدانسبت به پر شختصاصي پذير ا يط عمومي واشر  ازحراز ا نطمينااز ا پس نطلباداو

اد -١١ بايد مددا  مرحله  ينر  پذير  ردمو  اركوطلب  زير مشخص شده،  شنياز  با حجم و فرمت مناسب    ابتدا  را كه در شكل 

)  Upload(آنها    اريگذرذخيره نمايد. سپس اقدام به با  دكامپيوتر خوروي  بر  و    دهسكن نموا،  ١مطابق با اطالعيه شماره  

 . كنيد لنبارا د يمرحله بعد  بازگشتگزينه  از دهستفا ا يد بادنمو لسارارا  دخو زمال  اركنكه تصوير مداز آ نماييد. پس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارگذاري مدارك دقت الزم را مبذول فرماييد. بديهي   و  ثبت اطالعات خواسته شده  : در  تذكر مهم 
است به مدارك ناقص به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد و مسئوليت عدم بررسي پرونده و 

 دعوت به مصاحبه بر عهده داوطلب خواهد بود. 

 

 

از -١٢ مرحله    بعد  در  موردنياز  مدارك  تمامي  آخر  سوم، بارگذاري صحيح  نام  ،پذيرش  در مرحله  انجام ثبت  قابل    گواهي 

بود. خواهد  الكترونيكي  مشاهده  پرونده  تائيد  صورت  در  و  بررسي  از  زمانبندي  پس  برنامه  يا   حضوريمصاحبه  ، 

اطالع  مجازي دانشگاه  سايت  در  ميمتعاقباً  در  .  شودرساني  گواهي  اين  مصاحبه  داوطلب  معرفي  صورتپرينت   براي 

 باشد. مي مجوز ورود به دانشگاه ، حضوري

 امور آموزش دانشگاه صداوسيما 


