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  یشننناسننی رتبهدرس زمینی نمه درصنند  17آموزی با ام .دانشکل هه چه بگووم کم  فته یو رتبه 2شننناسننی در زوه هو  از نقش درس زمین

 1 هو  هزو یتضمین کهد  و با رتبهرا دکتهی داروسازی  یدر دانشگا  دولتی در رشتهقبولی خود و  خشید بهبود بزوه هو  خود را بیش از هزار نفه 

ست. کارنامه یآوند  4000نزدوک به  ساخته ا شانی  شتند در مقدمه 1اون داوطلب و رقیب او که زوه  هو   یدرخ شابه دا سی کتاب زمین یم شنا

 وامّا اون آزمون: است.آمد   طورکاملبهبندی اونجانب جمع

 نگاه كلّی:

 هایپهسش به سبکِ و بسیارسنجش از کیفیت بسیار باالوی بهخوردار است تعاونی های شناسی در آزموندرس زمین ،های  ذشتهطبق روال سال

طهز  ایشته شد  است. حتّط نیز بتهکیبی و متوسّ  هایپهسشته شد  است و تعداد کنکور سهاسهی نزدوک است. نسبت به آزمون قبل کمی دشوار

 کنکور سهاسهی است. هایپهسشمانند  ها نآبندی و بودجه هاپهسشهار یهی ق

 استاندارد و غلط وجود نداشت. غیه پهسشدر آزمون 

 .بود دانشگاهیمهبوط به کتاب پیش پهسش 12مهبوط به سال سوم و  پهسش 13
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