بسوه تعالی

اطالعيه نحوه پذیزش ،شزایط و بزناهه سهاىبنذی هزاجعه هعزفي شذگاى چنذ
بزابز ظزفيت رشتههای شزایط خاص آسهوى تحصيالت تکويلي سال 7931
دانشکذه صذا و سيوا -قن ،جهت انجام هصاحبه حضوری
(تخصصي و صالحيت عووهي)
به حول و قوه الهی و با استعانت اش حضست ولی عصس (عجل اهلل تعالی فسجه الشسیف) و عسض تبسیک به کلیه معسفی
شدگان چند بسابس ظسفیت آشمون سساسسی کازشناسی ازشد ناپیوسته  7931به اطالع میزساند پریسفته شدگان دز
کد زشته محلهای مندزج دز جدول ذیل جهت مساجعه حضوزی بسای ثبت نام و مصاحبه (که به صوزت همصمان
انجام می شود) ،موازد شیس زا با دقت مطالعه نمایند.
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تولید سیوا

91652
(ویژه طالب و کازمندان
زسمی و پیمانی صدا و
سیما)

ـــــ
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ادبیات نوایشی

91259
(ویژه طالب و کازمندان
زسمی و پیمانی صدا و
سیما)

91255
(ویژه طالب)

ردیف

91692

91252

ــــــ

91252
(ویژه طالب)

بسیار ههن
)ضروری است هتقاضیاى به نکات زیر توجه نوایند(
 .1ؿشوت ولیِ داٍعلثاى سؿتِ ادتیات ًوایـی دس پشٍطُ تـشیحی وِ تَػظ ػاصهاى ػٌجؾ آهَصؽ وـَس
تشگضاس هیگشدد ،الضاهی اػت .داٍعلثاى گشاهی جْت پیگیشی تِ ػایت ػاصهاى ػٌجؾ هشاجؼِ ًوایٌذ.
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 .2ضشٍسی اػت تواهی داٍعلثاى حَصٍی اصل هدرک سطح دٍ ٍ تشگِ اسصیاتی دسٍع حَصٍی خَد سا
وِ حتوا هوَْس تِ هْش حَصُ تاؿذ ،دس سٍص هصاحثِ ّوشاُ داؿتِ تاؿٌذ دس ؿیش ایي صَست لثَلی آًْا
واى لن یىي تلمی خَاّذ ؿذ.
 .3داٍعلثاى ؿیشعلثِ ٍ یا داٍعلثاًی وِ داسای هذسن واسؿٌاػی اص داًـگاُّا ٍ هَػؼات حَصٍی هَسد
تاییذ داًـىذُ هیتاؿٌذ ،ضشٍسی اػت دس سٍص هصاحثِ تصَیشگَاّی هَلت یا هذسن واسؿٌاػی خَد
سا تا سیض ًوشات هوَْس تِ هْش داًـگاُ هشتَعِ سا ّوشاُ خَد داؿتِ تاؿٌذ.
 .4داٍعلثاى الصم اػت دس سٍص هصاحثِ هجوَػِ ػَاتك ؿـلی ٍ حشفِای ،فؼالیتّای هشتَط تِ حَصُ
تخصصی سؿتِ پزیشفتِ ؿذُ ،فؼالیتّای سػاًِای ،تجشتیات ،وتابّا ،پظٍّؾّا ،هماالت تالیفی،
تشجوِ ،گشدآٍسیً ،مذ ٍ .....سا تا هؼتٌذات هشتَعِ ّوشاُ خَد داؿتِ تاؿٌذ.
 .5هصاحثِ ؿاهل :هیضاى ؿٌاخت هثاحث تخصصی سؿتِ هشتَعِ ،لذست اػتذالل ٍ تثییي ،ػَاالت حَصٍی
دس حذ پایِ ( 9تشای داٍعلثاى حَصٍی) ٍ ػَاتك تجشتی ٍ ػایش لاتلیتّای الصم هیتاؿذ.
 .6الصم اػت تواهی داٍعلثاى پزیشفتِ ؿذُ دس هشحلِ اٍل آصهَى یک ساعت قبل اص ػاػت همشس تشای
هصاحثِ ،جْت تىویل فشمّای هشتَعِ حضَس داؿتِ تاؿذ.
 .7ضزایط پذیزش داًطکدُ صدا ٍ سیوا ـ قن هَاردی است کِ در سیز آهدُ است ،کِ السم است
هعزفی ضدگاى بِ صَرت دقیق هطالعِ ًوَدُ ٍ در صَرت عدم دارا بَدى هدارک ٍ ضزایط در سهاى
تعییي ضدُ هزاجعِ ًکٌٌد (با بزرسی بِ عول آهدُ اکثز هعزفی ضدگاى فاقد ضزایط خاظ ایي
داًطکدُ هی باضٌد ٍ ،یقیٌا حضَر آًاى در ٍقت تعییي ضدُ ّیچ داللتی بز ثبت ًام آًاى ًداضتِ ٍ
اعالم اساهی آًاى در ایي لیست فقط جْت بزرسی هدارک آًاى هیباضد) .بدیْی است ّزگاُ کطف
ضَد هعزفی ضدگاى فاقد یکی اس هدارک ٍ یا ضزایط ایي اطالعیِ بَدُ در ّز هزحلِ ،اعن اس حضَر
در هصاحبِ ٍ کسب ًوزُ علوی ٍ پذیزش ًْایی ،اس اداهِ فزایٌد ثبت ًام ٍ تحصیل آًاى هواًعت بِ
عول خَاّد آهد.
ضزایط عوَهی:
 .1اػتماد ٍ التضام ػولی تِ ًظام همذع جوَْسی اػالهی
 .2تاتؼیت جوَْسی اػالهی ایشاى
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 .3حذاوثش ػي  33ػال توام (تا احتؼاب هذت خذهت ًظام ٍظیفِ) تِ اػتثٌای داٍعلثاًی وِ واسهٌذ
سػوی ٍ پیواًی ػاصهاى صذاٍػیوا وِ الصم اػت حذالل  13ػال اص خذهت آًْا تالی هاًذُ تاؿذ
(ضشٍسی اػت ایي دػتِ اص داٍعلثاى ،دس صهاى هشاجؼِ جْت هصاحثِ ،حتوا تصَیش حىن اػتخذاهی سا
تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿٌذ).
 .4داؿتي واست پایاى خذهت یا هؼافیت تحصیلی ٍ «ًذاؿتي ؿیثت اص ًظش ًظام ٍظیفِ»
ضزایط اختصاصی:
 .1داؿتي هذسن تحصیلی ػغح دٍ حَصُ ػلویِ(اتوام پایِ  )9یا واسؿٌاػی هشاوض هَسد تاییذ حَصُ ػلویِ
لن (تشای داٍعلثاى حَصٍی) ٍ هذسن واسؿٌاػی هَسد تاییذ ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی تشای
داٍعلثاى ؿیش حَصٍی.
 .2ػالهت واهل جؼوی ٍ سٍاًی تِ تائیذ هشوض تْذاؿت ػاصهاى صذا ٍػیوا
 .3هَفمیت دس گضیٌؾ ػمیذتی ٍ ػلوی هٌغثك تا ػیاػتّای ػاصهاى صذاٍ ػیوا
 .4پزیشفتِ ؿذگاى ًْایی دٍسُ سٍصاًِ ،تِ اػتثٌاء واسهٌذاى صذا ٍ ػیواً ،ثایذ دس اػتخذام سػوی ،پیواًی،
لشاسدادی ٍ ّ ....یچ اسگاىًْ ،اد یا اداسُ دیگشی تاؿٌذ ٍ اص لثل ًیض تؼْذ خذهت ًذاؿتِ تاؿٌذ.
ّ .5یچگًَِ اهىاى تاهیي خَاتگاُ ٍ اػىاى هَلت دس داًـىذُ تشای پزیشفتِ ؿذگاى ًْایی ٍجَد ًذاسد.
ّ .6وِ داٍعلثاى پزیشفتِ ؿذُ تایذ تواهی ٍاحذّای پیـٌیاص اػالهی اص ػَی داًـىذُ سا تگزساًٌذ.
 .7پزیشفتِ ؿذگاى ًْایی دٍسُ سٍصاًِ وِ صالحیتّای الصم سا اص هشاوض گضیٌؾ ٍ تْذاؿت ػاصهاى وؼة
وشدُاًذ ،تایذ آهادگی حضَس توام ٍلت دس عَل دٍسُ تحصیل دس داًـىذُ سا داؿتِ تاؿٌذ.
 .8تا تَجِ تِ تَسع تَدى پزیشفتِ ؿذگاى دٍسُ سٍصاًِ ،فاسؽ التحصیالى ایي دٍسُ تایذ تِ تـخیص ػاصهاى
آهادگی خذهت دس ّش یه اص هشاوض صذا ٍ ػیوا سا دس ػشاػش وـَس داؿتِ تاؿٌذ .الثتِ ایي هَضَع
تؼْذی تشای ػاصهاى صذا ٍ ػیوا جْت اػتخذام ایي افشاد ایجاد ًویوٌذ.
 .9ػذم هشاجؼِ دس تاسیخّای همشس تِ هٌضلِ اًصشاف تلمی هیگشدد ٍ تِ هشاجؼات تؼذ اص آى تشتیة اثش دادُ
ًخَاّذ ؿذ.
سهاى ٍ هکاى هصاحبِ:
هصاحثِ ػلویٌّ ،شی داٍعلثاى پزیشفتِ ؿذُ تشای هصاحثِ اش زوش سهشنبه  7931/40/73تا دوشنبه
7931/40/22بس اساس جدول شمانبندی (فایل )pdfخواهد بود.
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داٍعلثاى هیتایؼت جْت اًجام هشاحل هصاحثِ تشاتش تا جذٍل صهاىتٌذی ٍ تا دس دػت داؿتي هذاسن
هـشٍحِ ریل تِ آدسع قن  :بلَار اهیي – داًطکدُ صدا ٍ سیواـ قن ،هشاجؼِ ًوایٌذ.
هدارک هَرد ًیاس:
 -1اصل ٍ تصَیش توام صفحات ؿٌاػٌاهِ.
 -2اصل ٍ تصَیش واست هلی.
 -3یه لغؼِ ػىغ  3*4پـت ًَیؼی ؿذُ ( وپی لاتل لثَل ًیؼت).
 -4گَاّی اؿتـال تِ تحصیل جْت داًـجَیاى تشم آخش تا لیذ هؼذل ٍ تؼذاد ٍاحذّای گزساًذُ ؿذُ،
هوَْس تِ هْش داًـگاُ همغغ واسؿٌاػی.
 -5پشیٌت واسًاهِ آصهَى ػشاػشی اسؿذ ( اص ػایت ػاصهاى ػٌجؾ لاتل دسیافت هیتاؿذ).
 -6اصل ٍ تصَیش هذسن تحصیلی ػغح دٍ (ٍیظُ داٍعلثاى حَصٍی) یا هذسن واسؿٌاػی(ٍیظُ داٍعلثاى
ؿیشحَصٍی).
 -7اصل ٍ تصَیش واست پایاى خذهت ٍ یا هذسوی وِ سٍؿي وٌٌذُ ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ داٍعلة تاؿذ.
 -8تش اػاع هصَتِ داًـگاُ صذا ٍ ػیوا ،ولیِ داٍعلثاى جْت ؿشوت دس هصاحثِ ،ضشٍسی اػت هثلؾ
 333.333سیال تِ ؿواسُ حؼاب  2172913432332تاًه هلی ؿؼثِ تلَاساهیي لن تِ ًام داًـىذُ صذا ٍ
ػیواٍ ،اسیض ًوایٌذ ٍ فیؾ ٍاسیضی سا دس سٍص هصاحثِ تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿٌذ.
تثصشُ :آى دػتِ اص هؼشفی ؿذگاًی وِ دس چٌذ وذ سؿتِ هحل هؼشفی ؿذُاًذ جْت اًجام ّش هصاحثِ وذ
سؿتِ هیتایؼت هثلؾ فَق سا تغَس جذاگاًِ پشداخت ًوایٌذ.
 -9داٍعلثاى دس سؿتِّای واسؿٌاػی اسؿذ هجوَػِ ٌّشّای ًوایـی آثاس پظٍّـی ٍ یا ًوًَِ واسّای تَلیذ
ؿذُ خَد سا ّوشاُ داؿتِ تاؿٌذ.

هعاًٍت آهَسش ٍ پژٍّص داًطکدُ صدا ٍ سیوا ـ قن
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