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  فرخی :نام خانوادگی  آوا: نام

 ۷ تجربی و ي  منطقه دو در رشته۱۲۹ :سراسريي آزمون  رتبه
  منطقه دو در رشته زبان

  پزشکی:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته

  )۲۰معدل کتبی ( تجربیعلوم : نوع دیپلم  تجربیعلوم : دانشگاهی ي پیش رشته

  

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

 در رفتن انگیزهو هم موجب باال برد  باال میاا هم سرعت یادگیري ره زیرا حضور مرتب در کالس ،بله کامالً  حضوري، :پاسـخ 
 هفته کالس 2جز   ما تابسان بهي سهچون مدر ماه،6( رفتم من در طول مدتی که مدرسه می .شود رقابتی سالم با دوستان می

  .تر و حتی ساعت مطالعه باالتري داشتم ریزي دقیق برنامه )د از عید هم تعطیل بودعنداشت و ب

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

تر استراحت   قبل از کنکور بیشي هفته .بردم مو باال می کردم و ساعت مطالعه تر استفاده می   ابستان و عید بیش   من از ت   :پاسخ
  .کردم  مطالعه نمیروز قبل کنکور از ظهر به بعد اصالً کردم و می

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

هاش رو با دقت بررسی کنه و سـعی کنـه علـل     زمونآ با برنامه جلو بره و    یقاًموز دق آ   اگه دانش  مخصوصاً . خیلی خوبه  پاسخ
  .هرفتش رو جستجو کنه و سعی کنه نقاط ضعفش رو از بین ببر پیشرفت یا پس

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

 سـاعت و روزهـاي   8الـی   7 روزي سال تحـصیلی در طول  .طالعه خوبه ساعت م8روزي به نظر من در طول تابستان    :پاسخ
  .و عید به بعد هم باید خیلی مراقب بود که افت پیدا نکنیم  ساعت12تعطیل 

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

اي  البته جو کالس ما بـه گونـه   .تري داشتم چون بازدهم باالتر بود و تمرکز بیش دادم تنها مطالعه کنم،  من ترجیح می   :پاسخ
گـه کـسی جـایی رو متوجـه       کردیم و ا   هاي هم استفاده می    برداري نکته ها و   کتاب  از ما. کردند بود که همه به هم کمک می      

  .دونستند که موضوع رو براش تفهیم کنند شد بقیه خودشون رو موظف می نمی

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

  .شود ور است و موجب اتالف وقت زیادي میآاستفاده از اینترنت بسیار اعتیاد !به هیچ وجه :پاسخ

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

جمعـی بـراي    هاي یک روزه دسته جاي مسافرت از گردش بهتر است به .شود  می  مسافرت موجب فراموشی   نظر من  به :پاسخ
  .رفع خستگی استفاده کرد
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

 استفاده ریزي صحیحی دارد لزومی به هاي خود با خبر است و برنامه اگر کسی از توانایی  .بستگی به خود شخص دارد     :پاسـخ 
چنـین بـه کمـک     هـم  .ام شد البته من از دي ماه از مشاور استفاده کردم که موجب افزایش ساعت مطالعه .از مشاور نیست 

 الزم را ي بیند که در عین تـالش کـافی نتیجـه          اگر کسی می  در کل    .راهکارهاي ایشان توانستم زمان را بهتر مدیریت کنم       
  .ن برایدآشاور علت را جستجو کرده و درصدد رفع تواند با مراجعه به یک م گیرد می نمی

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

 ي تواند خودش نتیجـه  باشد می  کافی داشتهي نظرم کار جالبی نیست و هرکسی که اراده من خودم شرکت نکردم و به   :پاسـخ 
  .یردگببهتري 

   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

والـدینم از کـودکی بـرایم کتـاب      .اسـت  خوانی از کودکی بـوده  ابمندي به کتاب و کت    یکی از علل موفقیت من عالقه      :پاسخ
ـ  عادت به مطالعه در سال کنکور خیلی به شخص کمک می .کردند اي مختلفی تهیه می ه خواندند و براي من کتاب     می  و دکن

  .شود مانع خستگی او می

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

  زبان فارسی از دکتر هامون سبطی / امال و لغت /قرابت معنایی  :کتاب
  زبان و ادبیات فارسی

  رایه هاي ادبی از نشر الگوآتست : کتاب

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

  گاج سفید: کتاب

  ...........................................................................: کالس
  دین و زندگی

  گاج طوسی: کتاب

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

  ...........................................................................: کتاب
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  است؟  موفقیت شما نقش مهمی داشتهها در ابها یا کت هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

یلـی بـه   خبندي چند ساعت کـالس بـا دکتـر رجبیـان برداشـتم کـه         من در دوران جمع   : کالس
شناسـی از   همـایش زیـست   /  تست گاج براي زیست دو8000 / از خیلی سبز  1زیست  : کتـاب   شناسی زیست  .شدن اطالعات من کمک کرد منظم

  دکتر عمارلو نشر دریافت

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

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

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

  اي پیش دانشگاهی گاج نقره: کتاب

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

  مبتکران: کتاب

  ...........................................................................: کالس
   تجربیریاضی

  مهروماه: کتاب
  

  هایی دارید؟ هنی و روحی در روز کنکور چه سفارشبراي افزایش آمادگی ذ   -13

  استراحت کافی در روز قبل و شب کنکور )3، خرآطور مستمر در ماه  هاي جامع به زمونآدادن  )2، توکل به خدا )1 :پاسخ

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

امـا ایـن طـرز     .هاي متعدد انتخاب کردم بعد از مشورت  خودم و خانواده وي  پزشکی را با توجه به عالقه    ي  من رشته  :پاسخ
نظـرم هـرکس بایـد     بـه  پـسندم و   نمـی هاي خوبی هستند اصـالً  پزشکی و داروسازي رشته   فقط پزشکی و دندان    را که تفکر  

  .بینانه بگیرد خودش یک تصمیم واقعهاي  براساس توانایی

  کنید؟  به همان شکل عمل میایا اگر فرصت دیگري براي انتخاب رشته به شما داده شود،   -15

زیرا من تحقیق و مشورت رو از روز بعد کنکور شروع کردم و حتی به دانشگاه هم سر زدم تا وضعیت دانشجوها      بله، :پاسـخ 
  .ام اطمینان کافی دارم خاب رشتهعلت به انت همین به .را از نزدیک ببینم
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  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

  .هنوز نه :پاسخ

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

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

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

  !بري وجودندارد هیچ میان .دنبال راهکارهاي طالیی نباشید به، اراده و تالش توکل به خدا، :پاسخ



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 صورت مي پذيرد، مي "صرفٌا بر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به انتخاب رشته محلھايي که گزينش آنھا 
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 ٧۴ ١٢١٠١٠٧۶١٩ زن فرخي اوا ١۵٧٣٧۴۵

کد منطقه اخذ 
ديپلم 

کد دانش 
آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١٧۵٣ ١٨٠٧۵۵٩٣٨ ٩١ ١١ علوم تجربي ٢٠/٠٠
---- 
---- 
----

قطب بومي ناحیه 
بومي

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

چھار سه اصفھان  مركزي||گلپايگان||اصفھان مركزي||گلپايگان||اصفھان مركزي||گلپايگان||اصفھان مركزي||گلپايگان||اصفھان

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمنديبھیار

خیرخیر---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

 مجازي و بین الملل
روزانه و شبانه گروه آزمايشي  شماره

 داوطلبي

**مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي 5379893

**مجاز مجاز ***مجاز ---- غیرمجاز مجاز زبانھاي خارجي مجاز 6317991

ھستید :مشمول اعمال سوابق تحصیلي  

مي  ٩٢داوطلب گرامي شما عالقمندي به رشته ھاي پیام نور و غیر انتفاعي ، که گزينش آنھا بر اساس نمره کل آزمون سراسري  : **مجاز
لذا در صورتي که مايل به انتخاب رشته محل ھا از اين دوره ھا . باشید را در زمان ثبت نام اعالم ننموده ايد ولي داراي حداقل نمره مي باشید 

ھستید الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري مربوطه اقدام و پس از 
ضمنا خريد يک کارت ويژه براي اعالم عالقمندي براي .ثبت اطالعات در فرم انتخاب رشته ، نسبت به انتخاب اينگونه رشته محل ھا اقدام نمايید 

 پیام نور ، غیرانتفاعي کافي مي باشد

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 :5379893

 

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

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

175 188 362 180 113 نفر  رتبه در سھمیه بین 184613

367 395 734 388 259 438015 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

11079 11102 *10159 11157 11616  نمره کل نھايي

درصد بوده است ٢۵در ھر زير گروه به منزله اين است که سابقه تحصیلي در اين زيرگروه داراي تاثیر مثبت حداکثر * عالمت     

 
 علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس
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 73/4 1  زبان و ادبیات فارسي 
 78/7 2  زبان عربي 
 94/7 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 89/4 4  زبان خارجي 
 0/0 زمین شناسي   5
 65/6 رياضیات   6
 82/7 زيست شناسي   7
 75/6 فیزيك   8
 63/9 شیمي   9

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

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

٢٨۴
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه ) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

۶٧٨٢۴١٢٩١١۶١۶

 
 

شماره : ۶٣١٧٩٩١
داوطلب 

 

زبانھاي خارجيوضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي :

چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

6 8 14 33 نفر 38211  رتبه در سھمیه بین

15 19 61 96 نفر 95472 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

11579 *7383 *7383 10702  نمره کل نھايي

درصد بوده است ٢۵در ھر زير گروه به منزله اين است که سابقه تحصیلي در اين زيرگروه داراي تاثیر مثبت حداکثر * عالمت   

 
 زبانھاي خارجينمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :

نمره  ترتیب عنوان درس

٧٣/۴ زبان و ادبیات فارسي  ١

١٠٠/٠ زبان عربي  ٢

٨٩/۴ فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

٨٩/۴ زبان خارجي  ۴

۶١/٠ زبان تخصصي انگلیسي،فرانسه،آلماني  ۵

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

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

٢۶
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا 

رتبه کل در 
) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه سھمیه 

١١۵٧٩٧١۴٩٠٩

 

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

٨۶٢٨١۶٣
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