سواالت پر تکرار:
 .1آیا برای تحصیل در این دانشکده باید هزینه پرداخت کنیم؟
از دانشجویان روزانه هزینه ای دبرای تحصیل دریافت نمیشود؛ دانشکده دین و رسانه زیر مجموعه دانشگاه صدا
و سیمای تهران است که دانشگاهی دولتی محسوب می شود.
 .2آیا پس از فراغت از تحصیل استخدام سازمان صدا و سیما می شویم؟
پس از فارغ التحصیلی ،پرونده فارغ التحصیالن رشته تولید امتیاز بندی شده و در اختیار گزینش سازمان صدا و
سیما قرار می گیرد .در صورتی که سازمان در آن زمان جذب داشته باشد و شما شرایط استخدام را داشته باشید،
روند گزینش انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای استخدام آقایان الزامی است که در صورتی که فعال فاقد
آن باشند ،الزم است پس از تحصیل نسبت به گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه و یا امریه اقدام نمایند.
 .3شرایط سنی آقایان و خانم ها برای پذیرش در دانشکده چگونه است؟
شرط سنی برای داوطلبین تحصیل در رشته تولید حداکثر  03سال .متولدین  03/30/03به بعد است.
 .4تحصیل در دانشکده چه مقدار طول خواهد کشید؟
مطابق آیین نامه تحصیل در مقطع ارشد  00واحد ارائه می شود که با پایان نامه در مجموع  4ترم تحصییل بیه
طول خواهد انجامید.
 .5امکان شرکت در دوره به صورت غیر حضوری وجود دارد؟
اصل دوره ارشد حضیوری اسیت .ولیی بیا توجیه بیه وضیعیت بیمیاری کرونیا در حیال حاضیر کیالس هیای نظیری
بصورت مجازی برگذار میشود .و بطور کلی دوره بعنوان دوره حضوری خواهد بود.
 .6طلبه نیستم .امکان شرکت در آزمون را دارم؟
افراد غیر طلبه صرفا از طریق آزمون سراسری به عنوان دانشجوی نوبت دوم و با پرداخت هزینهامکان تحصیل
خواهند داشت.
 .7طلبه هستم؛ سطح  2ندارم ولی و مدرک کارشناسی از دانشگاه دارم .می توانم در این آزمون شرکت کنم؟
خیر؛ بجز طالب سطح  2مرکز مدیریت حوزه ،سفیران هدایت و جامعه الزهرا(س) ،تنها فارغ التحصیالن مقطع
کارشناسی موسسه امام خمینی(ره) ،دانشگاه رضوی(ع) ،و فارغ التحصییالن ایرانیی جامعیه المصیطفی(ی) میی
توانند در آزمون اختصاصی شرکت کنند.
 .8هنوز سطح  2را به اتمام نرسانده ام .عنوان مدرک تحصیلی در سایت چه چیزی بارگزاری کنم؟
سطح  2شما باید تا  03شهریور  99تمام شده باشید .فعیال ارزییابی حیوزه ییا رییز نمیرات را بیارگزاری کنیید .در
بخش «معدل مقطع کارشناسی» معدل را به صورت تخمینیی بیه گونیه ای وارد کنیید کیه معیدل واقعیی شیما از آن
کمتر نشود.
 .9تعداد سواالت آزمون چند تا است؟ نمونه سوال سالهای قبل ارائه می شود؟
آزمییون حییاوی  323سییوال (عمییومی و اختصاصییی) خواهیید بییود .نمونییه سییوال ارائییه نمییی شییود .عنییاوین دروس
آزمون و ضریب آنها در بخش آزمون اختصاصی سایت دانشکده قابل رویت است.
 .11چه کسانی دعوت به مصاحبه می شوند و سواالت مصاحبه چگونه است؟
23دو تا سه برابر ظرفیت پذیرش از بین نفرات برتر آزمون کتبی هر رشته به مصاحبه دعوت میی شیوند کیه از
بین آنها  33نفر در هر رشته پذیرش نهایی می شوند.
مصاحبه برای سنجش توانایی ،عالقه و اطالعات زمینه ای درباره رشته خواهد بود.
 .11دانشکده خوابگاه دارد؟
خیر .دانشجویانی که نیاز به خوابگاه داشته باشند را به خوابگیاه و ییا حیوزه هیای علمییه معرفیی میی شیوند کیه بیا
پرداخت هزینه دانشجویی ،می توانند از خوابگاه استفاده کنند.

