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مان زمایید تا در ناقدام  ذیلت تمامی سواال بهمفید، سنجیده و مختصر نسبت به تایپ پاسخ این فرم را با دقت و حوصله مطالعه و سواالت داوطلب گرامی، لطفاً 

 .ثبت نمایید در سایت دانشگاه مقرر

 یا سابقه هنری شما بیشتر در کدام زمینه هنری است؟ عالقه و .1

 آیا اهل مطالعه و تحقیق هستید؟ در چه زمینه ای بیشتر؟ .2

 به جز زبان مادری، با چه زبان های دیگری آشنایی دارید؟ تا چه حد؟ .3

 اولویت دوم کاری شما به غیر از وارد شدن به عرصه هنرهای نمایشی چیست؟ .4

 نی توجه شما را بیشتر به خودش جلب کرده است؟این روزها کدام رویداد جها .5

 این روزها کدام رویداد ملی، توجه شما را بیشتر به خودش جلب کرده است؟ .6

 بزرگترین دغدغه شما در زندگی چیست؟)توضیح( .7

 نام دو اثر ادبی)ایرانی و خارجی( را که خوانده اید و برای تان جذاب بوده است: .8

 ی که تا به حال بسیار مورد توجه شما قرار گرفته است:نام دو فیلم یا برنامه تلویزیون .9

 نام دو فیلم سینمایی)ایرانی و خارجی( که بسیار شما را تحت تاثیر قرار داده است: .10

 آیا تا کنون محصول یا اثری در هریک از زمینه های هنری یا ادبی داشته اید؟ نام ببرید: .11

 عالیت قابل ارائه ای داشته اید؟آیا در عرصه هنرهای نمایشی، در زمینه های زیر، ف .12

 سایر........... □تدوین  □موسیقی  □تصویر یا صدابرداری   □بازیگری  □کارگردانی  □تهیه کنندگی   □فیلم نامه  □

 گزینه هایی را که در مورد خودتان صادق می دانید، عالمت بزنید: .13

  کم حرف  عجول   زودرنج  محافظه کار  صبور  با ادب

  بی خیال  آینده نگر  ذهن درگیر  منتقد  عمل گرا  آرمانی

  شکاک  بدبین  بی نظم  خالق  مدیر  انتقادپذیر

  سخت کوش  بی تفاوت  خوش بین  با نشاط  جدی  با دقت

 

ارید دم است. دوست فراه انفرض کنیم شما امروز در رشته مورد عالقه تان، با موفقیت فارغ التحصیل شده اید و امکان ساخت یک اثر حرفه ای برای ت .14

 چه فیلمی بسازید؟

 به نظر شما، اولویت هایی که امروز تلویزیون ما باید بیشتر به آن بپردازد، چیست؟ .15


