باسمه تعالي

فرم پرسشنامه مصاحبه عمومي

معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي شرايط خاص
آزمون كارشناسي ارشد سال ١٣٩٩

داوطلب گرامي ،لطفاً اين فرم را با دقت و حوصله مطالعه و به طور كامل پاسخي مفيد ،سنجيده و مختصر به تمامي سواﻻت پاسخ دهيد )به صورت

تايپ شده( ضمن بارگذاري در سامانه جامع گلستان ،پرينت آنرا )امضا شده( در روز مصاحبه تحويل دهيد:
نام پدر:

نام و نام خانوادگي:
محل اقامت:

محل اشتغال فعلي:

شماره تماس:
داوطلب رشته:
سال تولد:

شغل پدر:

سن:

شغل مادر:

محل تولد:

معدل ديپلم:

وضعيت نظام وظيفه:

معدل كارشناسي/سطح٢

رتبه در سهميه:

حوزه :
وضعيت تأهل:

متاهل
⃝
⃝
مجرد

تعداد فرزند:

شغل همسر:

تعداد افراد خانواده:

وضعيت پدر و مادر :هر دو در قيد حيات هستند و با هم زندگي ميكنند

دانشگاه /حوزه محل

رتبه كشوري:

تحصيل:
هر دو در قيد حيات هستند و متاركه كرده اند

پدر فوت كرده است

مادر فوت كرده است

 .١به چه دليل دانشگاه صدا و سيما را براي تحصيل انتخاب كرده ايد ؟
 .٢تمايل داريد در آينده در چه زمينه اي فعاليت نماييد ؟چه تصوير ذهني از خودتان در  ١٠سال آينده داريد ؟
 .٣مهمترين شخصيت تاثير گذار بر شما چه كسي است؟ چرا؟
 .۴مهمترين نقاط قوت شخصيت تان را چه مي دانيد ؟
 .۵كدام كتاب ها بيشترين تأثير را بر شما داشته است ؟ چرا؟
 .۶مهمترين آموزه هايي كه از پدر و مادر خود فرا گرفته ايد كدام هستند؟
 .٧مهمترين مﻼك و معيارتان در انتخاب دوست چيست؟ در چه صورت ممكن است رابطه خود با يك دوست را قطع كنيد ؟
 .٨مهمترين مسئله فرهنگي شهر شما چيست؟
 .٩مهمترين مسئله فرهنگي كشور را چه مي دانيد؟
 .١٠به چه نوع فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي عﻼقه داريد؟ چند مورد را توضيح دهيد ؟
 .١١با كدام يك از كتب ديني و مذهبي بيشتر مأنوس هستيد ؟ چرا ؟
 .١٢به كدام يك از آيين هاي مذهبي و مناسك ديني بيشتر عﻼقه داريد؟چرا؟
 .١٣به نظرتان اولويت هايي كه امروز رسانه ملي بايد بيشتر به آن بپردازد كدام است ؟
 .١۴بهترين و بدترين خبري كه در يك سال گذشته شنيديد چيست؟
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 .١۵بهترين و بدترين برنامه تلويﺰيون كه ديده ايد كدام است؟ چرا؟
 .١۶به كدام يك از انديشمندان و متفكران معاصر عﻼقه داريد ؟ چرا؟
 .١٧مهمترين فعاليت هايي كه در دوره كارشناسي در دانشگاه داشتيد چه بود ؟
 .١٨نام سه نفر از بهترين دوستان خود را در دوره كارشناسي و شماره تلفن آنها را بنويسيد .
 .١٩نام سه نفر از استادان و يا مسئوﻻن دانشگاه در دوره دانشجويي كه شما را مي شناسند و شماره تلفن آنها را بنويسيد.
 .٢٠در كداميك از شبكه ها و پيام رسان هاي زير عضو هستيد؟ لطفا آدرس يا شناسه اكانت خود را بنويسيد:
اينستاگرام

 ..................................ايتا

...........................................

واتس اپ

..........................................
 ....................................سروش

توييتر

...........................................

تلگرام

 ....................................................ديگر شبكهها ) نام

ببريد(........................................... :
 .٢١آيا تاكنون در مصاحبه ورودي دانشگاه صداوسيما شركت كردهايد؟ در صورت پاسخ مثبت ،سال ،مقطع ،رشته انتخابي قبلي و نتيجه
مصاحبه را ذكر كنيد.

تذكر :فايل شرح حال )رزومه( فعاليت هاي آموزشي  ،علمي  ،فرهنگي و اجرايي خود را )به صورت تايپ

شده( ضمن بارگذاري در سامانه گلستان ،در روز مصاحبه ضميمه اين فرم تحويل دهيد.
اينجانب  ................................................................ﻣسئوليت صحت كليه اطﻼعات ثبت شده فوق را بر عهده ﻣيگيرم و تعهد ﻣينمايم در صورت پذيرفﺘهشدن در دوره
تحصيلي دانشگاه صداوسيما ،ضمن رعايت ﻣقررات آﻣوزشي دانشگاه و احﺘرام به آن ها ،به صورت تمام وقت به تحصيل و پژوهش بپردازم ،و در صورت تخلف ،دانشگاه
صداوسيما ﻣي تواند ﻣطابق ﻣقررات با اينجانب رفﺘار نمايد:
اﻣضاء:

تاريخ:

