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  عبدی :خانوادگی نام  ميرا: نام

  ) ... !دانشگاه( پزشکی:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۲۷۶: سراسريي آزمون  رتبه

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

  

ـ ) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش  دوره  -1 صمیمتان را درسـت  را به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این ت
  دانید؟  می

چند که کند هر نظرم جو مدرسه و در کنار دیگران بودن بسیار به انگیزه در درس خواندن کمک می   ؛ البته به  حضوري :پاسـخ 
  .کردند  ما فقط چند نفر بودند که این انگیزه را در من ایجاد میي در کل مدرسه

تر، چه تغییراتی به وجـود       هاي قبل   ي سال کنکور یا حتی سال       در برنامه  دوباره کنکور بدهید،     -!خداي نکرده  -اگر قرار بود    -2
  ید؟دآور می

دادم و نـدادم شـاید بایـد روي شـیمی کمـی وقـت        کنم که باید انجام می کنم کار خاصی را پیدا نمی  وقتی که فکر می   :پاسخ
دادم که بـه جـو کنکـور کـه       میاصشنایسی اختص ي به زیستتر کمگذاشتم و البته در آزمون آزمایشی وقت  ي می تر  بیش

  .کردم  میشناسی است عادت آوردن در درس زیست وقت کم

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3

هاي ریاضی و شیمی  کردم و در درس  می در سال کنکور توجهها آن به تر کمهایی مثل عربی و زبان که  در مورد درس :پاسخ
هـا هـم    کرد در بقیـه درس   میو خیلی به من کمکرفتم   می پیشها  آزموني رفتم با برنامه  خاصی نمی و ادبیات که کالس   

در کـل آزمـون آزمایـشی    .  شبیه کنکور نبـود  راضی نبودم چون اصالًشناسی در آزمون اصالً خوب بود اما از درس زیست   
 ي  از رتبـه هـا  ام در آزمون  چه منفی چون من رتبهي آن اعتماد کنند چه مثبت و    ها  خوب است اما نباید به درصدها و رتبه       

امـا در کنکـور   شان در آزمون آزمایـشی خـوب بـود         شناسم افرادي که رتبه     می کنکورم بدتر بود اما در کنکور بهتر شد و        
  .ي خوبی نگرفتند نتیجه

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4

طور مثال من از تابستان  ه ب.که با یک ریتم و نظم خاص در طول سال درس بخوانند بسیار خوب است          ه نظر من این   ب :پاسخ
رسـید    مـی  سـاعت 8رفتم گاهی اوقات بـه       می خواندم در سال تحصیلی هم چون مدرسه        می  ساعت درس  10 روزي   تقریباً

شان را زیاد کنند من بـا همـان زمـان     ردند ساعت مطالعهک  می سعیها خاطر همین در روزهاي نزدیک به کنکور که بچه       هب
  . دلیل در روزهاي آخر فشار زیادي به من وارد نشد همین خواندم و به  میقبلی درس

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5

خواندم که بسیار به مـن کمـک     مینهاي تنها هم نبودم و با خواهر و برادرم درس  دهم البته من ت     می تنهایی را ترجیح   :پاسخ
تنهایی بهتـر اسـت چـون     .هاي زیادي دارند  تشکر زیادي بکنم ولی خواهر و برادر با دوست تفاوت    ها  آنکردند که باید از     

  .شود  میتمرکز روي درس خواندن خیلی زیاد
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  دانید؟ اي رفع خستگی را در سال کنکور درست میبازي برsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6

دادم اما بـه فکـر     میالبته موبایلم روشن بود و جوابدادم   این کارها را در طول سال انجام نمیبه هیچ وجه من اصالً  :پاسـخ 
  .اس ام اس بازي نبودم

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7

اي به مسافرت نداشتم شاید یکی از دالیلش این بـود کـه چـون مـن سـال چهـارم رو            سال کنکور عالقه   درمن زیاد    :پاسخ
 تجربی رو هم در کنارش بخونم وقتم خیلی خیلی کم بود جوري    ي  ي رشته ها  خوندم و مجبور بودم درس      می  ریاضی ي  رشته

خاطر همین مـسافرت رفـتن خیلـی     ه بشدم  می از خواب بیدار6 و ساعت خوابیدم  می شب2ها ساعت  که شاید بعضی شب 
  .رفتم ي معمول هم نمیها کرد حتی به مهمونی  میوقتم رو کم

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

یـا بـا    ن؛ با یک برنامـه درس بخـون  ها کردم ولی طوري که از دوستانم شنیدم بهتره که بچه  من از مشاور استفاده نمی     :پاسخ
  . دیگهي  آزمون و یا با هر برنامهي  مشاور و یا با برنامهي برنامه

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9

کردم و در   شرکت نمیها خاطر همین در این اردو دهم به  میطور که گفتم من درس خواندن تنها را ترجیح    همان خیر؛ :پاسـخ 
نواده را بـسیار آرام و بـه شـکلی    تشکر بسیار زیادي کـنم کـه محـیط خـا     خواندم البته باید از پدر و مادرم          می خانه درس 

  .خانه نداشت درآورده بودند که دست کمی از کتاب

اسـت؟   کنـونی تأثیرگـذار بـوده   تان در رسیدن به موفقیت  ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش      -10
   کدامشان؟

گفتند که باید خودتان درس بخوانید و   میاین بود که از دبستان پدر و مادرم به ما   بسیار مفید من     شاید تنها آموزشِ   :پاسخ
  .از کسی کمک نگیرید

  است؟  داشتهگیري   در موفقیت شما تأثیر چشمها کتاب و خواندن کدام دبیرانآموزش کدام هاي عمومی،  در درس   -11
  

  ...........................................................................: کالس
جلـد اول   کتـاب زبـان فارسـی و    و لغت، کتاب امال قرابت معنایی،  کتاب تناسب مفهومی و   :کتـاب   زبان و ادبیات فارسی

  ).راي من مثل یک معلم بودند بها که این کتاب( کتاب همایش نشر دریافت از آقاي دکتر سبطی

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

  کتاب عربی سفید گاج: کتاب
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  آقاي دکتر کریمی: کالس
  دین و زندگی

  گاج: کتاب

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

  نترسیم از متن انتشارات شبقره: کتاب

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

شناسـی مـن را از    ارم چون درصـد زیـست  زگ که بسیار از ایشان سپاس   ( آقاي دکتر عمارلو  : کالس
االت و ؤهـاي قبـل کـه اسـتانداردترین سـ      ي کنکور سـال ها  تست گاج و البته تست  8000: کتـاب   شناسی زیست  ) سال1 کنکور رساند اون هم فقط در صد دردر 82 به صفر
  ت کنکور استسؤاالترین به  شبیه

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

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

  آقاي کرمی: کالس
  فیزیک

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

  ..................................................: کالس
  شیمی

  رانمبتک: کتاب

  )92از خردادماه (نیا  کالس نکته و تست آقاي مقدم: کالس
   تجربیریاضی

  خیلی سبز: کتاب
  

  هایی دارید؟ براي افزایش آمادگی ذهنی و روحی در روز کنکور چه سفارش   -13

ت پس اس شده  در روز کنکور ایجاد کند تسلط به مطالب خواندهآرامش روحی تواند  میترین چیزي که  کنم به   می فکر :پاسـخ 
ي خود را عمیـق و مفهـومی بخواننـد کـه در روز کنکـور      ها توانند سعی کنند که درس     می  باید هرچه که   ها  به نظر من بچه   
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انـد بهتـرین آرامـش روحـی را          مسلط ها  که بدانند که بر مطالب کتاب      این اند ي درسی مسلط  ها  بدانند که به مطالب کتاب    
  .کند  میبرایشان ایجاد

کالس اجتماعی ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران،  عالقه(اي انتخاب کردید؟  ن را بر چه پایه    تا  ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! و حرف مردم

 کـه عالقـه    تجربـی گـرفتم  ي  تصمیم به کنکور دادن در رشـته ها آنصادقانه بگم اولش فشار خانواده که به پیشنهاد         :پاسخ
 به این رشته عالقه پیدا کردم و از خانواده ممنونم کـه ایـن پیـشنهاد را بـه مـن        اما بعد از آن بسیار     زیادي به آن نداشتم   

  .دادند

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15

  ........................................................................................................................................ .....................................................................  :پاسخ

....................................................................................................................... ...............................................................................................  

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16

  ............................................................................................................. ................................................................................................  :پاسخ

.................................................................................................................................................. ....................................................................  

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17

  .............................................................................. ...............................................................................................................................  :پاسخ

................................................................................................................................................................................. .....................................  

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18

دهم امـا   صورت جدي فکر نکردم چون لذت بودن در کنار خانواده را به چیز دیگري ترجیح نمی  ه هنوز به آن ب    ؛شاید :پاسخ
  . از رفتن استتر بیشلم به ماندن بسیار شاید هم براي مدتی تصمیم بگیرم که به خارج بروم اما تمای

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

  .دهم عرض کردم که لذت بودن کنار خانواده و اقوام را به چیز دیگري ترجیح نمی اصال؛ :پاسخ

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

ارزد   مـی دانم امسال خیلی سختی خواهیدکشید اما این سختی به آسانی و لـذت بعـد از آن     می خواهم بگم که    می فقط :پاسخ
امید نشوید و وقت نا هیچناامیدي به سراغتان بیاید اما    در طی امسال ممکن است چندین بار       پس هرگز خسته نشوید ضمناً    

  )نیچه( .رسید  میتر به نظر فهمند کوچک  اوج بگیرید در نظر کسانی که پرواز را نمیتر بیشهرچقدر : بدانید که



١٣٩٢اعالم نتايج اولیه کنکور سراسري سال 

 .به تذکرات و توضیحات ارائه شده در کارنامه به دقت توجه فرمايید
  براي مطالعه توضیحات کارنامه اينجا را کلیک نمايید

  اقدامسیستم اينترنتي ارسال درخواستاز طريق  ٢۵/٠۵/٩٢ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه در صورت ھر گونه سوال ؛ الزم است حداکثر تا تاريخ  :تذکر
 . بديھي است به درخواستھايي که پس از مھلت تعیین شده يا روشھاي ديگر ارسال شود ھیچگونه پاسخي داده نخواھد شد. نمايید 

اطالعات ثبت نامي و آزموني : 

در گروه ھنر و زبان صورت مي پذيرد، "صرفٌا بر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به انتخاب رشته محلھايي که گزينش آنھا 
مي باشید،الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري مربوطه اقدام و پس از 

 ثبت اطالعات در فرم انتخاب رشته ، نسبت به انتخاب اينگونه رشته محل ھا اقدام نمايید 

 

سھمیه زبان خارجي دين سال 
تولد

شماره شناسنامه جنس نام خانوادگي و نام شماره 
پرونده

١منطقه  انگلیسي اسالم ٧۴ ١٧٨٨٢١٧۶ مرد عبدي امیر ١۵۵٨۵۶۵

کد منطقه اخذ 
ديپلم  کد دانش آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١١٠۵ ١٨٢۴٠٠١۵۴ ٩١ ١٠ رياضي فیزيك ١٩/٢٠
---- 
---- 
----

قطب بومي ناحیه 
بومي

استان بومي محل تولد  محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک 
پیش دانشگاھي 

يک يک تھران  مركزي||تھران||تھران مركزي||تھران||تھران مركزي||تھران||تھران مركزي||تھران||تھران

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمنديبھیار

بليخیر---خیر

 وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره ھاي مختلف ھر يک از گروھھاي آزمايشي :

 رشته ھاي پیام
 نور و غیرانتفاعي

پذيرش صرفا بر(  
 اساس سوابق

)تحصیلي

 رشته ھاي پیام
 نور و غیرانتفاعي

پذيرش بر اساس(  
 کنکور و سوابق

)تحصیلي   

 دانشگاه فرھنگیان
مراکز تربیت معلم(  

)سابق
بھیاران ويژه فرھنگیان  نیمه حضوري و

روزانه و شبانه مجازي و بین الملل گروه آزمايشي  شماره
 داوطلبي

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي 5434313

ھستید :مشمول اعمال سوابق تحصیلي مشاھده سوابق تحصیلي  

و دانشگاه شھید رجايي تھران را ) تربیت معلم سابق(داوطلب گرامي شما حداقل نمره الزم جھت انتخاب رشته ھاي دانشگاه فرھنگیان ***مجاز 
 دارا مي باشید

 
از طريق ) تھیه کارت اعتباري(در صورت تمايل به انتخاب از رشته ھاي فوق الذکر الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوط 

 سايت سازمان اقدام نمايید 

شماره داوطلب :5434313

 

علوم تجربي:وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي مشاھده پاسخنامه

پنج چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

405 423 692 320 266 نفر  رتبه در سھمیه بین 74038

985 1031 2270 730 571 438015 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

10451 10489 9503 10743 11129  نمره کل نھايي

 
 علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس

 61/4 1  زبان و ادبیات فارسي 
 77/4 2  زبان عربي 
 70/7 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 64/0 4  زبان خارجي 
 0/0 زمین شناسي   5
 52/3 رياضیات   6
 82/7 زيست شناسي   7
 72/3 فیزيك   8
 71/5 شیمي   9
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 : علوم تجربي رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

۶٠۵
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه ) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

٣١٨١٣٢٧۶١١١٢٩

 
 

 )www.azmoon.org(کد دسترسي براي انتخاب رشته در سايت دانشگاه آزاد اسالمي 

٩١١٧١٠٨
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