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  مؤمني :نام خانوادگی  عليرضا: نام

  )سمناندانشگاه ( پزشكي دندان :ي دانشگاهی رشته  )١٣٩١سال  (١١٥١ :سراسريي آزمون  رتبه

  رياضي فيزيك :نوع دیپلم  رياضي فيزيك :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟   این تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
هاي آموزشگاهی داشتم و غیرحضوري سال چهـارم   صورت خصوصی یا همان کالس ها را به نظرم اگر معلّم  به. حضوري :پاسخ
  .گذراندم، بهتر بود را می

  ید؟ دآور ه تغییراتی به وجود میتر، چ هاي قبل ي سال کنکور یا حتی سال  دوباره کنکور بدهید، در برنامه-!خداي نکرده -اگر قرار بود  -2
  .خواندم کردم که نتیجه سال بعدم خوب شود یعنی از همان ابتدا براي سال بعد می ریزي می به شکلی برنامه :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
  .آزمون آزمایشی چون یادگیريِ آزمون دادن است، واجب است :پاسخ

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  اعتي س درباره  -4
  .آموز کم نیاورد رفته و با آهنگ مالیمی زیاد شود تا دانش ساعت مطالعه باید رفته :پاسخ

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
  .شوند پرتی می ست و غیره سبب آشفتگی و حواستنهایی، دو :پاسخ

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
  !خیر :پاسخ

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
  .شدتواند خیلی مفید با مدت چند روز می تعطیالت قبل از عید به :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
  .ریزي مفید باشد تواند در برنامه دهد و به دلیل داشتن تجربه می بله، مشاور کاردان به داوطلب روحیه می :پاسخ

  کنید؟  بی میرا مثبت ارزیا...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
  !اردوي تابستان و نوروز را بله ولی پیش از کنکور نه :پاسخ

   است؟ کدامشان؟ تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
  .چیز در آینده تأثیرگذار است بله، همه :پاسخ
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  است؟  گیري داشته ها در موفقیت شما تأثیر چشم ها و خواندن کدام کتاب  کدام کالسهاي عمومی، شرکت در در درس   -11
  

  هاي دکتر سبطی کالس: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  تنشر دریاف: کتاب

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

  هاي سنجش گاج آزمون: کتاب

  دکتر کریمی: کالس
  دین و زندگی

  معرفت اول: کتاب

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

  )دکتر اناري(مبتکران : کتاب

  است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  دکتر عمارلو: کالس
  شناسی زیست

  عمارلوي دکتر  جزوه: کتاب

  .......................................: کالس
  شناسی زمین

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

  .......................................: کالس
  فیزیک

  OTN: کتاب

  دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  مبتکران: کتاب
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  نیا آقاي علی مقدم: کالس
  ریاضی

  گاج :کتاب
  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  !بله :پاسخ

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

  ي شخصی، کالس اجتماعی و بازار کار عالقه :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  رصت انتخاب رشته دادهاگر به شما یک بار دیگر ف   -15
  .)دانشجوي سال اول هستند( :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  !فعالً نه :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  !خیر :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه ادامهآیا براي    -18
  .براي تخصص بله :پاسخ

  ؟ چرا؟)جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  .ام من با فرهنگ ایران و مردم ایران اُنس گرفته. خیر :پاسخ

 ! اند جا آمده ها که به دنبال راز پیروزي شما تا این ک براي این بچه سؤال آخر، یک راهنمایی کوچ و به جاي   -20

  . کنکور را جدي بگیرید-دلسرد نشوید :پاسخ
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