باسمه تعالی

فرم پرسشنامه مصاحبه علمی معرفی شدگان ﭼند برابر ﻇرفﯿﺖ رشتههاي
شرایط خاص آزمﻮن کارشناسی ارشد سال 1401

رشتهي تهیهکنندگی پویانمایی
داوطلب گرامی ،لطفاً این فرم را با دقت و حوصله مطالعه و به طور کامل و دقیق به تمامی سواالت به صورت تایپ شده پاسخ دهید و پس از تبدیل به
فرمت  ،pdfدر سامانه گلستان دانشگاه بارگذاري نمائید.
مشخصات عمومی
نام و نام خانوادگی ........................................تاریخ تولد  ................محل تولد  .....................کد ملی .....................
وضعیت تأهل  .....................تعداد فرزندان  ...............وضعیت نظام وظیفه ................................نام پدر  .....................شغل پدر .....................
محل سکونت (فعلی)............................................................................... .............................................................................................................
تلفن ثابت .............................................................تلفن همراه .......................................................
پست الکترونیک................................................................................................. ................................................................................................
اصالت خانوادگی شما به کدام استان و یا منطقه ایران بازمی گردد .......................................................................................................................

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی دیپلم..............................................................................معدل..............................محل و سال اخذ دیپلم....................................
رشته تحصیلی کارشناسی/حوزي ...............................................................دانشگاه/حوزه محل تحصیل...................................
سال اخذ مدرک کارشناسی/سطح  2حوزه ........................معدل............................................
رتبه قبولی در کنکور کارشناسیارشد امسال................................................................. ............................................

پروژه کارشناسی
عنوان.......................................................................................... ........................................................................................................................
استاد راهنما............................................................................................................................................................................ ............................
نمره..................................................................................................................................... ...............................................................................

 .1عالقه و یا سابقه هنري شما بیشتر در کدام زمینه هنري است؟
 .2آینده هنري و شغلی خود را چگونه پیش بینی میکنید و براي رسیدن به آن چه برنامهاي دارید؟
.3

ادامه تحصیل در رشته تهیه کنندگی پویانمایی چگونه به شما در دستیابی به این آینده هنري و شغلی کمک خواهد کرد؟
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با توجه به اطالعات خود درباره این رشته تحصیلی چه عنوانی را براي پایان نامه نظري کارشناسی ارشد خود در نظر گرفته اید؟

 .5چکیدهاي فرضی براي این پایان نامه نظري بنویسید که در آن روش پژوهش و روش سنجش اعتبار و پایایی آن مشخص شده باشد(.حداقل ۱۵۰
کلمه و حداکثر  ۳۵۰کلمه)
 .6با چه زبانهایی آشنایی دارید؟ و سطح آشنایی شما چقدر است؟
 .7پس از اتمام تحصیل در این رشته ،اولویت دوم کاري شما به غیر از وارد شدن به عرصه تهیهکنندگی پویانمایی در سازمان صدا و سیما چیست؟
 .8چنانچه در رشته دیگري نیز مجاز شده و آن را انتخاب کردهاید ،به ترتیب اولویت نام ببرید.
 .9مهمترین کتابهاي تخصصی مرتبط با رشته را که با دقت تمام مطالعه کردهاید و توانایی صحبت درباره آن هنگام مصاحبه را دارید ،نام ببرید.
 .10نام دو مجموعه پویانمایی تلویزیونی که تابهحال بسیار موردتوجه شما قرار گرفته است را با ذکر دالیل توجه شما به آن آثار بنویسید.
 .11نام دو فیلم پویانمایی (ایرانی و خارجی) که بسیار شما را تحت تأثیر قرار داده است را با ذکر دالیل توجه شما به آن آثار بنویسید.
 .12آیا تاکنون محصول یا اثري در هریک از زمینههاي هنري یا ادبی داشتهاید؟ نام ببرید.
 .13آیا آثار مکتوب اعم از کتاب ،ترجمه ،مقاله علمی و  ...داشتهاید؟ اگر پاسخ مثبت است آثار مهم خود و محل نشر آن را ذکر کنید( :آثار رسانهاي
خود را به هنگام مصاحبه حضوري همراه داشته باشید).
 .14جوایز و عناوین کسبشده در حوزه رسانه (اعم از رتبه خاص کنکور ،جوایز علمی ،جایزه جشنوارهها ،سوابق علمی ،سوابق کاري برجسته و )...
خود را بیان کنید( .مستندات آن را خود را به هنگام مصاحبه حضوري همراه داشته باشید).
 .15دورههاي مهارتی تخصصی (نرمافزار -سختافزار -تولید محتوا) که آموزش دیدهاید نام ببرید و محل برگزاري دوره و طول مدت آن را نیز ذکر
بفرمایید( .اگر به صورت خودآموز نیز مهارتی در این زمینه کسب کرده اید ،ذکر فرمایید).
 .16مهمترین سوابق فعالیتهاي هنري و تخصصی خود را در داخل و خارج از دانشگاه ذکر کنید.
 .17ترجیح شما براي خلق اثر هنري ،فعالیت فردي است یا کارگروهی ؟ کدام را ترجیح میدهید؟
 .18در یک کار گروهی بیشتر راغب به انجام چه وظایفی هستید؟
 .19آیا در حال حاضر شاغل هستید؟ (اگر پاسخ مثبت است نوع کار و سمت خود وهمچنین آدرس محل کار و تلفن را ذکر کنید).
 .20آیا در عرصه هنرهاي نمایشی و تجسمی مخصوصاً پویانمایی و موشن گرافیکس ،یا در زمینههاي زیر ،فعالیت قابل ارائهاي داشتهاید؟ به ترتیب
اهمیت ذکر کنید.
 .21به نظر شما پویانمایی و موشن گرافیکس در تلویزیون ایران داراي چه نقاط ضعف و نقاط قوتی است؟(حداکثر در  ۳۰۰کلمه شرح دهید)
 .22اگر امروز در رشته موردعالقهتان ،با موفقیت فارغالتحصیل شوید و امکان ساخت یک اثر حرفهاي برایتان فراهم باشد .دوست دارید چه بسازید؟
 .23به نظر شما ،اولویتهایی که امروز سیماي جمهوري اسالمی ایران باید بیشتر به آن بپردازد ،چیست؟
 .24دالیل و انگیزههاي شما براي انتخاب این رشته در دانشگاه صداوسیما چیست؟
 .25چه ویژگیهایی علمی و تخصصی در خود میبینید که بر اساس آنها بایستی انتخاب شما بر سایر داوطلبان ترجیح داده شود؟
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اینجانب  ................................................................مسئﻮلﯿﺖ صحﺖ کلﯿه اطالعات ثبﺖ شده فﻮق را بر عهده میگﯿرم و تعهد مینمایم در صﻮرت پذیرفتهشدن در دوره تحصﯿلی
دانشگاه صداوسﯿما ،ضمن رعایﺖ مقررات آمﻮزشی دانشگاه و احترام به آنها ،به صﻮرت تمام وقﺖ به تحصﯿل و پژوهش بپردازم ،و در صﻮرت تخلف ،دانشگاه صداوسﯿما
می تﻮاند مطابق مقررات با اینجانب رفتار نماید.
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