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  آبادي ابراهيميان علي: نام خانوادگی  عاطفه :نام

  دانشگاه هنر-سينما :ي دانشگاهی و دانشگاه رشته  ۵ :ي آزمون سراسري رتبه

  علوم تجربي :نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  متان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمی) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1

ام و حتی با وجـود مـشکالت تـصمیم کـامالً      بله با توجه به روحیاتم و رشته      ). در آموزشگاه هنري میدیا   (غیرحضوري   :پاسخ
 .درستی بود

  آوردید؟  یتر، چه تغییراتی به وجود م هاي قبل ي سال کنکور یا حتی سال  دوباره کنکور بدهید، در برنامه-! خداي نکرده-اگر قرار بود  -2

هاي آزمایشی  ي آزمون با دیدن کارنامه(تر و زود قضاوت نکردن در مورد خودم  تفریحات بیش. تر حفظ آرامش بیش :پاسخ
 !)بخش نبود و درصدها که گاهی رضایت

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

آموز روي مطلب یا بخشی از کتـاب پافـشاري     در مواقعی دانش.هاي درسی بسیار بسیار مفید هستند  براي رفع نقص :پاسـخ 
آزمـون  . کند که این کار ممکن است در مورد آن مطلب اشتباه باشد    کند و یا برعکس اصالً به قسمتی توجه نمی          زیادي می 

امـا  . دهـد هـا تغییـر    کند که نکات را بشناسد و دید خود را نـسبت بـه آن          آن این کمک را به فرد می       تحلیلآزمایشی و   
 .آموز به دست او بدهد تواند وضعیت قطعی از دانش نمی

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

بار باال برد و در نهایت اردیبهشت  توان ساعات را هر چند وقت یک    می!!! واقعاً باید پیوسته در عین حال متعادل باشد        :پاسخ
. کـنم کـه متعـادل باشـد     کنند سفارش می د به اوج رساند اما براي کسانی که از تابستان و یا حتی از مهر شروع می    و خردا 

  .حتی اگر کم باشد.کننده است ریزد و خسته هم می ساعات نامنظم برنامه را به

  ؟ چرا؟ ها کالسی همراه دوست و هم دادید یا به تنهایی را ترجیح می خواندن به در سال کنکور، درس  -5

هـا   کالسی آمد با هم اما اگر سؤالی پیش می. زد هم می حضور کس دیگري هنگام درس خواندن تمرکز مرا به. تنهایی   به :پاسخ
  .کردم رفع می

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

تواند استفاده از اینترنت باشد و یا دیدن فیلم یا هر چیز دیگري   این تفریح میحاال. کالً هر نوع تفریحی الزم است.  بله:پاسخ
 امـا  !که درس نخـوانیم  براي رفع خستگی باید کاري را انجام دهیم که دوست داریم نه این         . که حال آدم را خوب کند     

اتفاقی کـه بارهـا   . خردي بشود  اعصاب بازي و یا استفاده از ابزار ارتباطی نباید باعث استرس و          smsباید توجه کنیم که این      
  .براي من افتاد
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  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7

بایـد درك  . کـردم  من شرایط مسافرت نداشتم اما با رفتن به پارك و سینما جبران می       . اگر شرایطش باشد حتماً   .  بله :پاسخ
شود براي ادامه  چون باعث ایجاد قوت و نیرو می   . دن در سال کنکور اهمیت دارد     ي درس خوان    کنیم که تفریحات به اندازه    

  .راه

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

اي کـه   دهد و تو مختاري با هر وسیله ماند که در یک بیابان راه درست را نشان می مشاور مثل کسی می   . تاحدي.  بله :پاسـخ 
اما باید توجه داشـت  . هایش را ببیند و نقاط قوتش را بشناسد کند که نقص آموز کمک می مشاور به دانش  . واهی بروي خ  می

  !خواهد از مشاوره نتیجه بگیرد حتماً باید خودش هم همکاري کند وگرنه به درد نمی خورد که اگر فردي می

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

بـه خـاطر   . (گیر بود و سودي نداشـت  هاي مختلف بسیار خوب است اما براي من وقت    از لحاظ آشنایی با تست    .  خیر :پاسخ
  )ي جمعی عدم تمرکز در اردو در مطالعه

  است؟ کدامشان؟  وفقیت کنونی تأثیرگذار بودهتان در رسیدن به م ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10

  .من پشتکارم را از خواهرم، امید داشتن را از مادرم و برادرم یاد گرفتم.  تا حدودي:پاسخ

  است؟  گیري داشته  در موفقیت شما تأثیر چشمها کتاب و خواندن کدام دبیرانهاي عمومی، آموزش کدام  در درس   -11
  

  . سبطی و آقاي ساعد آقاسیدکتر: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  )هاي دکتر سبطی تمام کتاب.... (امال و . قرابت، زبان فارسی، لغت: کتاب

  .و خانم سهیال خاکباز) دبیرستان(خانم محمودي : کالس
  زبان عربی

  کتاب عربی کوچک خانم خاکباز.: کتاب

  خانم مریم پرو.: کالس
  دین و زندگی

  هایشان جزوه: کتاب

  پور آقاي حسینی.: کالس
  یسیزبان انگل

  خیلی سبز دکتر جابري: کتاب
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 است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  علی آقاي رستم: کالس
  درك عمومی هنر

  ها و منابع جزوه :کتاب

  آقاي مشیدي: کالس
  ریاضی و فیزیک

  ديریاضی و فیزیک آقاي مشی: کتاب

  ...........................................................................: کالس
  ترسیم فنی

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

  آقاي محسن گرجی: کالس
  خالقیت تصویري

  )تست(آتوسا خلج منابع و کتاب خالقیت تصویري خانم : کتاب

  شریف و خانم فعلی خانم نسل: کالس
  خالقیت نمایشی

  شریف کتاب نمایش خانم نسل: کتاب

  نزاد خانم صالحی و آقاي جعفري: کالس
  خالقیت موسیقی 

  )نشر کارنامه(نزاد  کتاب موسیقی آقاي جعفري: کتاب

  خانم افسري: کالس
  خواص مواد

  اص مواد تست خو3000خواص مواد و : کتاب
  

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

در کـل  . روز قبل هیچ درسی نخوانند و تفریح کننـد . اي که کنکور دارند حتماً ساعات درسی را پایین بیاورند  در هفته :پاسـخ 
هـاي   ي توصـیه  همـه . (جدید هـم نخواننـد  مطلب . باشند و سعی کنند دوره کنند روزهاي آخر زیاد مشغولیت ذهنی نداشته     

  .)مشاورانم در طول سال است
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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  عالقه:پاسخ

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

  . در حال حاضر نه اما براي مقاطع بعدي احتمال دارد مهاجرت کنم:پاسخ

  ؟ چرا؟)گار شویدجا ماند در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

..............................................................................................................................................................................................................:پاسخ
............................. ........................................................................................................................................................................................  
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 ! اند جا آمده یروزي شما تا اینها که به دنبال راز پ  سؤال آخر، یک راهنمایی کوچک براي این بچه و به جاي   -20

خواستم هر جور که شـده واردش بـشوم    ي سینما عالقه داشتم و می من به رشته. اي نبود راز پیروزي من چیز پیچیده   :پاسـخ 
هـر  . سال تنبلی نکردم و فقط و فقط به هدفم فکر کردم و تالشم رو به ماکـسیمم رسـوندم                پس یک . در یک دانشگاه عالی   

نسبت به کنکور دید خوبی داشتم چون مباحث . داد این کار به من قوت می! کردم شدم به هدفم فکر می میموقع که خسته  
  .خواندم خیلی عمومی می. خواندم را خوب می

حتی اگر شرایط شرکت در کالس دبیـر خیلـی خـوب رو نـدارن     .ها خیلی توجه کنند کنم که به عمومی  ها توصیه می    به بچه 
خودشون رو باور ! تر حذف نکردن تفریحات ساعات متعادل و از همه مهم. بیر رو بخرن و مطالعه کننهاي اون د حتماً کتاب

به معلمـا و  . باشن و خودشون شرایط خوب ایجاد کنند ي خوبی داشته سال کنکور تغذیه. باشن و با کسی مقایسه نکنن    داشته
تونه واقعاً هواشونو  چه سر جلسه کنکور چه تو زندگی میخدارو هم فراموش نکنن چون تنها کسیه که      . مشاورا اطمینان کنن  

  !باشه داشته
  
  
  

!هاي صمیمانه و دقیق خانم ابراهیمیان بسیار استفاده کردیم، چه رسد به شما دوستان ما هم از گفته ٌ  
    »نشر دریافت«



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 يکي از گروھھاي اصلي رياضي و فني " صرفٌابر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به رشته محلھايي که گزينش آنھا 
،علوم تجربي و علوم انساني و يا گروه زبان صورت مي پذيرد، 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

٢منطقه  انگلیسي اسالم ٧٣ ١٧٩٠۵٣۴۶ زن ابراھیمیان علي ابادي 
عاطفه

٢٠٩۶٨۵٩

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

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١٢۵١ ١٨٢۴٠١٢٨٠ ٩١ ١١ علوم تجربي ١٨/۶٠
---- 
---- 
----

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||شھريار||تھران مركزي||شھريار||تھران مركزي||شھريار||تھران

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمندي

بليخیر---

 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
ويژه فرھنگیان

 نیمه حضوري و مجازي
روزانه و شبانه و بین الملل گروه آزمايشي  شماره داوطلبي

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز مجاز مجاز ھنر 6212552

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 :  ۶٢١٢۵۵٢
 داوطلب 

 

ھنروضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي :مشاھده پاسخنامه

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

8 8 7 11 5 نفر 12807  رتبه در سھمیه بین

44 32 36 44 22 نفر 34556 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

9951 10013 9928 9762 10308  نمره کل نھايي

 
ھنرنمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :

نمره  ترتیب عنوان درس

62/7 زبان و ادبیات فارسي  ١

44/0 زبان عربي  ٢

64/0 فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

26/7 زبان خارجي  ۴

50/0 درک عمومي ھنر  ۵

16/7 فیزيک  -درک عمومي رياضي  ۶

20/0 ترسیم فني  ٧

51/7 خالقیت تصويري و تجسمي  ٨
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26/7 خالقیت نمايشي  ٩

28/4 خالقیت موسیقي  ١٠

25/0 خواص مواد  ١١

 
ھنر رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي:

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

٢٩
دوره ھاي روزانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

) وشبانه 
 رتبه کل در
 سھمیه

 ماکزيمم نمره کل زير گروه
 ھا

11237 5 10308

 

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

٨٣٧٧۴٩٢
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