
   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  

)1(  

  

  رشدي بنام :نام خانوادگی  آيدا: نام

  تئاتر، بازيگري و كارگرداني :ي دانشگاهی رشته  ٤ :آزاد )١٣٩١سال  (٧ :سراسريي آزمون  رتبه

  نمايش :نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  یمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصم) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
ي  آموز مدرسه چون ما دانش. طور است ي هنر این البته این موضوع در رشته. (دانم بله بسیار درست می  . غیرحضوري :پاسـخ 

  .)میدیا بودیم

  ید؟ دآور جود میتر، چه تغییراتی به و هاي قبل ي سال کنکور یا حتی سال  دوباره کنکور بدهید، در برنامه-!خداي نکرده -اگر قرار بود  -2
کـردم بـا برنامـه درس خوانـدن را اگـر نـه از تابـستان،            سعی می . ریزي است   ترین اصل، برنامه    در سال کنکور، مهم    :پاسخ
ها یـک سـال    کردم برخی دروس عمومی را که هنرستانی تر نیز سعی می  هاي قبل   براي سال . کم از مهرماه شروع کنم      دست
  .م اضافه کنما ي درسی خوانند، به برنامه نمی

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
کننـد و بـد از    ها، داوطلبان را از نظر روانی براي کنکور آماده می خوب از این جهت که این آزمون! هم خوب و هم بد     :پاسخ

ص دروس اختـصاصی و بنـابراین   خصو به. ها شباهت زیادي به کنکور ندارند تر دروس، سؤاالت آزمون این نظر که در بیش   
  )ي هنر در رشته. (ممکن است داوطلبان را از نظر درسی، نسبت به خود دچار توهم کنند

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
باشد،  اید در خواندن استمرار داشتهداوطلب ب. از نظر من، کمیت خواندن چندان مهم نیست بلکه کیفیت آن مهم است :پاسخ

آهنگ تغییر آن نیز به وضعیت داوطلب در هر . هاي طوالنی در روز همراه باشد اما لزومی ندارد این استمرار حتماً با ساعت
  .مانده تا کنکور بستگی دارد درسی و روزهاي باقی

  ها؟ چرا؟  کالسی  همو دوست همراه دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
طور بود نه فقط در سال کنکور، چون من عادت دارم مطالـب را بـا    البته براي من همیشه این  . تنهایی  درس خواندن به   :پاسخ

که درس  ي کالس را دوباره در خانه براي خود برگزار کنم، درصورتی        نوعی، جلسه   صداي بلند براي خود توضیح بدهم و به       
  .کرد ها این امکان را برایم ایجاد نمی کالسی راه دوستانم و همخواندن به هم

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
هرچیزي که بتواند براي مدت کوتاهی در روز ذهن را از فضاي درس و کنکور دور کنـد بـه شـرطی کـه اعتیـادآور            :پاسـخ 
  ! بازي ندارمsmsگرچه تعریف مشخصی از . ي یک کنکوري باشد من باید در برنامهاز نظر ! نباشد

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
نباشد و در زمان ... ماندن از بقیه و درس نخواندن و کنکور و  شرطی که سفر و تعطیالت به همراه استرس عقب بله، به :پاسخ

  .زم انجام شودمناسب و ال
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
تواند سودمند باشد که با مشاوري آگاه و باتجربه در  درصورتی می! تواند سودمند باشد و هم مضر براي هرکس هم می :پاسخ

ریزي به اشخاص کمک کند و هنگامی مـضر      رنامهریزي نکند، بلکه در ب      باشیم که براي کسی برنامه      کنکور سر و کار داشته    
  .)ها غلط است که در اغلب موارد نیز این تصمیم(جاي داوطلب فکر کند و تصمیم بگیرد  است که مشاور، به

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
به عنوان مثال، من چون . تواند مثبت یا منفی باشد ي درس خواندن هرکس، می    ، بسته به روحیه   شرکت در این اردوها    :پاسخ

  .به درس خواندن با صداي بلند عادت دارم در اردوي نوروزي فقط وقت خود را تلف کردم

   است؟ کدامشان؟ گذار بودهتان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیر ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
هـایم جلـسات درس برگـزار کـنم و      وقتی بچه بودم عادت داشتم در تنهایی براي عروسک . بله، حتماً تأثیرگذار بوده    :پاسـخ 
در واقع درس خوانـدن نیـز بـرایم    . دادم ح میها نیز توضی ي کوچکم براي آن گرفتم را روي تخته  چه در دبستان یاد می      آن

کننده نگاه نکنم بلکه آن نیز بـرایم   نوعی بازي بود و این باعث شد که در آینده نیز به درس خواندن به چشم کاري خسته            
  .باشد ي سرگرمی داشته جنبه

  است؟  گیري داشته چشمها در موفقیت شما تأثیر  ها و خواندن کدام کتاب هاي عمومی، شرکت در کدام کالس در درس   -11
  

   میدیا-آقاي دکتر سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  هاي آقاي سبطی، نشر دریافت تمام کتاب: کتاب

  ..................................................: کالس
  زبان عربی

  ..................................................: کتاب

  ................................................: سکال
  دین و زندگی

  ..................................................: کتاب

  ................................................: کالس
  زبان انگلیسی

  ..................................................: کتاب
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  است؟  موفقیت شما نقش مهمی داشتهها در ها یا کتاب تصاصی، کدام کالسهاي اخ در درس   -12
  

   آموزشگاه میدیا-آقاي رستمعلی: کالس
  درك عمومی هنر

  ..................................................: کتاب

   میدیا آموزشگاه-شریف خانم افسانه نسل: کالس
  ینمایشخالقیت 

  ..................................................: کتاب

   آموزشگاه میدیا-آقاي گرجی: کالس
  تصویريخالقیت 

  ..................................................: کتاب

   آموزشگاه میدیا-نژاد آقاي جعفري: کالس
  موسیقیخالقیت 

  ..................................................: کتاب

   آموزشگاه میدیا-يخانم افسر: کالس
  اص موادخو

  ..................................................: کتاب

  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
طور نباشد کـه هنگـام انتخـاب رشـته فکـر       چیز آن کنم حتی اگر همه اما تصور نمی! ام گرچه هنوز وارد دانشگاه نشده  :پاسـخ 
  .ي دیگري را انتخاب کنم دم باید باشد، بتوانم رشتهکر می

کـالس اجتمـاعی و حـرف    ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران،  عالقه(اي انتخاب کردید؟  تان را بر چه پایه ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! مردم

  ي شخصی عالقه :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی تبهبا همان ر(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15
  بله، حتماً :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  !)البته ظاهراً! (شدن توسط جامعه جدي گرفته :پاسخ
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  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  .باشد دي داشتهکنم در آینده تأثیرات ب فکر نمی :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
باید دید وضعیت تحصیل در کشور . چیز برایم گنگ است باشم اما در حال حاضر همه اي داشته شاید در آینده برنامه    :پاسـخ 

  .چگونه است

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن (تان به خارج از کشور مهاجرت کنید آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
جـا   که بعد از اتمـام تحـصیالتم در آن   بله، مایل هستم در آینده براي ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم اما نه این        :پاسخ

ي مورد  هاي گوناگون در کشور براي تحصیل در رشته هدف از رفتن را تنها کمبود امکانات موجود محدودیت. ماندگار شوم
  .دانم ام می عالقه

 ! اند جا آمده ها که به دنبال راز پیروزي شما تا این  کوچک براي این بچهی سؤال آخر، یک راهنمای و به جاي   -20

. حرف همه را بشنوید اما تنها به خودتان اتکـا کنیـد  ! سعی کنید به دنبال راز پیروزي خودتان باشید  : راهنمایی کوچک  :پاسخ
  ...این نیز بگذرد : از کنکور براي خود، غول نسازید و با خود بگویید! ... ون شماستراز پیروزي همان چیزي است که در
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