
  بسمه تعالي 
  

دانشگاه صداوسيما   هاي شرايط خاصبرظرفيت رشتهابر  معرفي شدگانچند  و مراجعه   شنحوه پذير   :  ١شماره    اطالعيه
   ١٤٠٠سال    سراسري   نموآزدر  

 اطالع  به  ،١٤٠٠  سراسري  آزمون  دانشگاه صداوسيما در  خاص  شرايط  هايرشته  ظرفيت  چندبرابر  شدگانمعرفي  تمامي  به  تبريك  ضمن
 حضـورياحبه شركت در جلسه مصـنسبت به ثبت نام اينترنتي و   الفجدول بند    مندرج در  هايشدگان كدرشته محلمعرفي  رساندمي

  قدام نمايند:ا  هتا   ببراساس بند    (پس از بررسي پرونده الكترونيكي و در صورت تائيد) يا مجازي
  

  : دانشگاه صداوسيما  هايمحل رشته  كد  جدول  –الف  

  كد رشته محل  عنوان رشته تحصيلي   مصاحبه كننده گروه   رديف   گروه آزمايشي 

  مخابرات  ١  رياضي و فيزيك 
 ٣٠٣٩٦  كاردان فني الكترونيك

٣٩٤٣٠-٣٩٥٣٠-٣٩٧٣٠  مهندسي برق  

  هنر

  ٣٤٦٠٠-٣٤٦٠١-٣٤٦٠٣  كارگرداني تلويزيون   تلويزيون   ٢

  گرافيك و انيميشن   ٣
تلويزيون و هنرهاي  

  ديجيتال
٣٤٥٩٩-٣٤٦٠٢  

  ٣٣٧١٠-٣٣٧١١-٣٣٧١٢  نگاريروزنامه  نگاريروزنامه  ٤  انساني علوم  

  

  هاي مهم: تاريخ  –  ب

از   –اه  گشندا  گلستانامانه  سدر    ثبت نام اينترنتيو    در سايت دانشگاه صداوسيما  ي معرفي داوطلبانبارگذاري فايل ويدئو )١
   شهريورماه  ٢  شنبه مورخسه  روزپايان  لغايت    ماه  شهريور  ١  شنبه مورخدو  وزر

از طريق   متعاقباً   -حضوري يا مجازيمصاحبه  شركت در  جدول زمانبندي    نتايج بررسي اوليه پرونده الكترونيكي و  اعالم ) ٢
 شود.اطالع رساني مي  سايت دانشگاه صداوسيما 

   اعالمي  براساس جدول زمانبندي  يا مجازي مصاحبه حضوري )٣

  

  مصاحبه حضوري و ارسال مدارك الزم  ثبتنام اينترنتينحوه  - ج

آموزش كشور   اعالم رسمي سازمان سنجش   براساس(  الف  بند   جدول   محلهاي  رشته  كد داوطلبان معرفي شده در هريك از  
پ   ينترنتيانسبت به ثبت نام  زير    توضيحات  طبق  در مرحله اول  ،)www.sanjesh.orgدر سايت   از بررسي اقدام نموده و  س 

و   الكترونيكي  صورت  پرونده  است  تائيد،  در  دومالزم  مرحله  انجام    در  جهت  اعالمي  زمانبندي  جدول  صورت    مصاحبهطبق  به 
  . نمايند شركت يا مجازي حضوري



   امانه گلستان دانشگاه صدا و سيماسدر    اينترنتي ثبتناممرحله اول: 

 نسـبت  ١٤٠٠  سال  ماهشهريور  ٢  مورخ  شنبهسه  روزحداكثر تا پايان    است  الزم،  شرايط  واجد  ظرفيت  برابر  چند  شدگان  معرفي
راهنماي   pdfفايل  (  نموده  اقدام  golestan.iribu.ac.irبه نشاني    دانشگاه  اينگلستان    سامانه  طريق  از  اينترنتي  نـامثبـت  بـه

  www.iribu.ac.irاز طريق سايت دانشگاه صداوسيما به نشاني    ١شماره    اطالعيه  پيوستدر  نام اينترنتي  تصويري مراحل ثبت
  بارگذاري  مناسب  محلهاي  در  مذكور  سامانه  در  و  تهيه  مناسب  فرمت   ا ب  را  زير  شرح  به  نياز  مـورد  مـدارك  و  )باشدقابل دريافت مي

  ثبتنام   به  نسبت  مقرر  زمان  در  شرايط  واجد  محترم  داوطلبان  است  ضروري  و  شد  نخواهد  تمديد   مهلت   اين  است  ذكر  شايان  .نمايند
  نخواهد  داده   اثر  ترتيب  ناقص  مدارك  به  شودمي  يادآور  همچنين.  نمايند   اقدام امانه  اين س  در  خود  الزامي  مدارك  كليه  بارگذاري  و

  . شد

  مدارك مورد نياز براي بارگذاري در سيستم گلستان 

نام الكترونيكي بارگذاري نمايند. (اندازه هر  مداركي كه الزم است داوطلبان واجد شرايط اسكن نمايند تا در مرحله ثبت  )١
 و كيفيت بسيارخوب). jpgكيلوبايت و با فرمت  ٣٠٠فايل حداكثر 

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

  تصوير روي كارت ملي 
 تصوير صفحه اول شناسنامه 
  تصوير صفحه توضيحات شناسنامه 
  تصوير فرم تكميل شده (دستنويس و امضاء شده) تعهدنامه داوطلب (دانلود فايلpdf   (از سايت دانشگاه 

 .كيلوبايت بارگذاري شود ٥٠٠با حجم حداكثر  pdfنام الكترونيكي به فرمت مداركي كه الزم است در مرحله ثبت )٢
  ١٤٠٠كارنامه نتايج اوليه آزمون سراسري سال 
 هاي تحصيلي) هاي انتخاب كد رشته محلكارنامه انتخاب رشته داوطلب (اولويت 
 به علمي (دانلود فايل فايل تكميل شده (تايپ شده) فرم پرسشنامه مصاحword   (از سايت دانشگاه 
 فايل  فايل تكميل شده (تايپ شده) فرم پرسشنامه مصاحبه عمومي (دانلودword  (از سايت دانشگاه 
 فايل   فايل تكميل شده (تايپ شده) فرم مشخصات بررسي صالحيت عمومي (دانلودword  (از سايت دانشگاه 
  معرفي داوطلب  بارگذاري فايل ويدئويگواهي   

مهم   الكترون:  ١تذكر  نام  ثبت  از  بارگذار  يكيقبل  گلستان، جهت  سامانه  لينكمعرفي    يدئويو  ل يفا  يدر  اطالعيه    به  در  موجود 
دريافت نموده و در    pdfمراجعه و پس از اتمام مراحل آن، كد رهگيري را در قالب يك فايل    صداوسيما    سايت دانشگاه  ١شماره  

  سامانه گلستان در محل مناسب طبق فايل راهنماي تصويري بارگذاري نماييد. 

دو  هر    wordفايل    اند، شده  معرفي  هنر  رشته مختلف از گروه آموزشي  براساس جدول الف در دو كد  : داوطلباني كه٢  تذكر مهم
از سايت دانشگاه  تلويزيون و هنرهاي ديجيتال    -٢كارگرداني تلويزيون،    -١هاي  مربوط به رشته  علميفرم پرسشنامه مصاحبه   را 

  در سامانه گلستان بارگذاري نمايند.  pdfدريافت و پس از تكميل (به صورت تايپ شده) و تبديل به فرمت  

  

 



  مرحله دوم: مراجعه به دانشگاه صدا و سيما جهت انجام مصاحبه حضوري

بر از  الكترونيكي   سيرپس  كه  داوطلبان،  پرونده  جلسه  ي  در  شركت  به  برابر  مي  شوند،مصاحبه  مجاز  زمانبندي  بايست  كه برنامه 
نمايند.  شوداطالع رساني مي  طريق سايت دانشگاه  از  متعاقباً  ستا  كر ذ  ن شايا  در جلسه مصاحبه حضوري يا مجازي شركت 

  ر خباا  جدول زمانبندي،  معالا  تا   م ثبتنا  ن مااز ز  هستند  مملز  نطلبا داو  و   اردند  يگرد  قيطراز    ساني ر  عطالا  ايبر  مسئوليتي  ه نشگادا
    .دريافت نمايند   هنشگادا سايت را از طمربو

. در  باشدميو مراجعه در زمان مقرر    ذيل منوط به ارائه كامل مدارك    ، در محل دانشگاه صداوسيما  حضوري  انجام مصاحبههمچنين  
  . ترتيب اثر داده نخواهد شد   يانصراف تلقي شده و به مراجعات بعد هغير اينصورت به منزل 

 : مدارك مورد نياز براي شركت در مصاحبه حضوري

 ) شده نويسيپشت(  جديد و  رخ تمام  ٣×٤ عكس  قطعه ٣ )١
 ملي (پشت و رو)  كارت كپي )٢
 تمام صفحات شناسنامه كپي )٣
 .كه به امضاء داوطلب رسيده استمشخصات بررسي صالحيت عمومي فرم تكميل شده (بصورت تايپ شده)   )٤
 باشد). مينام اينترنتي در سيستم گلستان (جهت مصاحبه حضوري، اين گواهي مجوز ورود به دانشگاه پرينت گواهي ثبت )٥

هاي كارشناسي كارگرداني تلويزيون و تلويزيون و هنرهاي ديجيتال، آثار و يا نمونه كارهاي توليد شده  : داوطلبان رشته٣مهم    تذكر
  نامه و آثار پژوهشي را به همراه داشته باشند. نامه، نمايشاز قبيل فيلم، عكس، نقاشي، شعر، صنايع دستي، فيلم

  مصاحبه حضوري و ارسال مدارك الزم   ثبتنام نحوه  د)  

ثبتنا بر  مهزينه  مبلغ  رو  داوطلبان،  الكترونيكي  پرونده  اوليه  مي  ٠٠٠/٥٠٠سي  ريال)  هزار  (پانصد  الريال  كه  بـسا  زمباشد  ه  ـت 
به شركت در  داوطلب  شدن  مجاز    و در صورت تائيد  .  دشو  امقدا  نطريق سامانه گلستاآن از    ختدانيكي نسبت به پروترالك  رتوـص

حضوريجلسه   هزينه  ديگر  ريال  ٠٠٠/٠٠٥  مبلغ  ،مصاحبه  مصاحبهبابت  انجام  كارتخوان    حضوري،  هاي  دستگاه  طريق  از  صرفاً 
)POS  ن طلباداو  ستا  ورينيست ضر  داد سترا  ي قابلـختداه پرـجو  هـينكا  هـبا توجه ب شود.  پرداخت  بايستمي) مستقر در دانشگاه  

    نمايند. ام قدا مه ثبتناـجو تـخداپرنام و ثبتنسبت به  شختصاصي پذيرا يط عمومي واشر ازحراز ا نطمينااز ا پس

  نكات مهم:   -   ه

  نهايي   شدگان  پذيرفته  رديف  در  و   برسانند   اتمام   به  موفقيت  با  را  حضوري يا مجازيمرحله مصاحبه    كه  داوطلباني   كليه -١
پذيرش قطعي منوط به تاييد نهايي سازمان سنجش آموزش كشور   كه  باشند  داشته  توجه  گيرند،   قرار  صداوسيما  دانشگاه 
   .ميباشد

در -٢ كه  مي  داوطلباني  سيما  و  صدا  سازمان  قراردادي  يا  و  پيماني  رسمي،  دورهاستخدام  در  صرفاً  دوم  باشند،  نوبت  هاي 
 امكان پذيرش دارند. 

نخواهـد شـد. لذا مجدداً    داده  اثـر  ترتيـب  الزامـي نباشـند  واجد كليه شرايط  داوطلبانيكه  درخواست  و   به مدارك ناقص -٣
 احراز كليه شرايط   از   اطمينان  صورت  در   و   دقـت مطالعـه  بـه  را  اطالعيه  ثبتنام مفاد   از   داوطلبان قبل  توصيه ميشود

   نمايند. ثبتنام   الزامي،



 مراجعـه   از  اسـت  خواهشـمند  لـذا  است؛  برخوردار  كافي   وضوح  از  ثبتنام  و  درخواست  ارائه  نحوه  و  پذيرش  شرايط -٤
تلفني    و  حضوري   تلفـن   شـماره  صـرفاً  ضـرورت  صـورت  در  .فرماييد  خودداري  موارد  مجدد  پرسش  منظور  بهيا تماس 

  و   بود  خواهد  داوطلبان  پاسخگوي  رسمي  تعطيالت  از  غير  و  اداري  روزهاي  در  ٢٢١٦٨٥٣٨و    ٢٢١٦٨٦٤٣،    ٢٢١٦٨٥٤٠
 .داشت نخواهد وجود  داوطلبان به پاسخگويي  امكان اعالمشده روزهاي و  ساعات از خارج

  الزامـي  شـرايط  واجـد  داوطلـب  كـه  شـود  مشـخص  تحصـيل  به  اشتغال  و  بررسي  ثبتنام،   از  مرحله  هر  در  چنانچه -٥
 مراجع   از   صادره  مدارك  اصل  با   داوطلب  ارائهشده  مستندات  و   مدارك   بين   مغايرتي   يا   نبوده  اطالعيه  اين  طريق  از   پذيرش

  رفتـار  وي  بـا  مقـررات  مطـابق  و  ميشـود  جلوگيريوي    تحصيل  ادامه  و  ثبتنام  از  بالفاصله  باشد،  داشته  وجود  ربطذي
 . شد خواهد

 از   متعاقباً   كه(  شدهروز تعيينساعت و    در  شوندمي  يا مجازي  اني كه مجاز به شركت در مصاحبه حضوريداوطلب  حضور -٦
  دليل   بدون (  حضور  عدم   و   است  تغيير  قابل   غير   زمان  اين  و   مصاحبه الزامي   براي)  شد  خواهد   اعالم  سايت  همين  طريق

 . شود مي  تلقي انصراف و غيبت منزله  به) باشد  دانشگاه پذيرش مورد كه موجهي
 . شد خواهد اعالم كشور آموزش سنجش سازمان طريق ازصرفاً  ١٤٠٠ سال سراسري آزمون نهايي نتيجه -٧
 در هيچ يك از مراحل پذيرش و مصاحبه امكان تجديد نظر وجود ندارد. -٨

 

 امور آموزش دانشگاه صداوسيما 


