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  جعفرزاده :نام خانوادگی  دالرام: نام

  )يا شهيد بهشتيدانشگاه تهران (پزشکی  : و دانشگاهي دانشگاهی رشته   ۹۵ :سراسريي آزمون  رتبه

  علوم تجربی: نوع دیپلم  تجربیعلوم  :دانشگاهی ي پیش رشته
  

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

موزاي اونجا اهدافی به غیـراز  آ تر دانش ي من دولتی بود و بیش مدرسه!  مدرسه نداشتمدراما حضور خاصی  . حضوري :پاسخ
 شـد؛   درحـد امتحانـات داخلـی محـدود مـی     وي کاري مدرسه هم تنها به دروس پیش    موفقیت در کنکور داشتند و برنامه     

زمان ایجاد کنـه بـا    مدرسه شرایط رقابت و رفاقت رو هم    دوري از مدرسه بهترین اتفاقی بود که برام افتاد اما اگر             بنابراین
 .ي بهتري خواهدبود  گزینهتر الزاماً ي منسجم تر و برنامه توجه به نظم بیش

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

شـنایی  آحد تا(کردم  هاي اخیر مهارت کسب می هاي سراسري اون هم سال تر در تست  بیش .خوندم تر درس می   بیش :پاسخ
  .هایی مثل زیست خصوص در درس هب !) محیرالعقول ایشونبینی حرکات احیاناً با طرز فکر طراح و پیش

  !)حتی یه ذره(کردم  میهام رو بررسی  زمونآ

  ).خرم بودندآهاي عمومی که همیشه در اولویت  خصوص در درس هب(خوندم  ي کالس درس می با برنامه

  .کردم تر می اندیشی خدا بیش باورم رو به خودم و مصلحت

 ☺. کردم  اذیت میتر کممعلمام رو 

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

 بیـانگر  هـا لزومـاً   ها رو در کنار هم دارن اما باید ایمان داشـت کـه اون   چون توان سنجش تمام درس    . ار ضروري بسی :پاسخ
 کنترل استرس رو کـسب کـرد و بـا توجـه بـه       وریت زمانی مد،روش مطالعه دپس فقط بای. ا در بین رقبا نیستن   جایگاه م 

زا  ها نباید اسـترس   این نتیجهکالً !شون قضاوت کرد هدربارشه  ست می ا هزمون چگونآکه سبک و سیاق هر درس در هر    این
از اسفند به بعد گرفت جوري که صالح دیدم      می يتر نفس من شیب منفی    ه نمودار اعتمادب  یچ زمون قلم آبعد از هر     (دباشن
 خـود  هـم  باز( هاست و البته غرور هم یکی از نتایج اون   )  بود 7200خرین ترازم که    آرغم    علی نکنمهاش شرکت    زمونآدر  
 چـون   کـاهش دادم   رو   )عبارت بهتر دورهاي پایـانی مـاراتون کنکـور         هب(هاي درسیم    هاي جامع ساعت   بعد از سنجش  ! من
  )L. شدن فاصله داشت رقمی  از ده تا با یهتر کمهاي معادل سراسریم  رتبه

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

مفیـد رسـوندم کـه ثابـت      سـاعت  14 بـه  ساعت شروع کردم و اون رو نهایتا2ً از تر کممن ابتداي تابستون با روزي   :پاسخ
  .نگهش داشتم
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شـه   ینـده مـی  آشدن روزهـاي    باعث خراب مطالعه ساعت16 یا 15اگر روزي !  بده ،ندناوار خو  دن یا موج سینوسی   نخو کم
  ! تا ساعات و دورهاي مطالعهدترن عامل دقت و کیفیت مهمو هاي افراد متفاوته  ژگیوی... اما .الزامی به این کار نیست

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

تـرین دوسـتانم هـم رابطـه      حتی با بهتـرین و قـدیمی  . دم من در این سال خانوادم بودن   یار و یاور و همراه و هم      ! تنها :پاسخ
البتـه تاحـدودي   . ددنکر ترها من رو مضطرب می هوشترها و با کردن و پرتالش تر، من رو سست می   تالش افراد کم . نداشتم
در شـرایط پرفـشار   . باشـه  ثیر نداشـته أکه روي روحیات خودم ت هام داشتم اما تنها درحدي    کالسی دردي با هم   دلی و هم   هم

  !شه، خب تر می بسیار حساسها  دمآدرسی روحیات 

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

 !ك...وري مثـل ف سایت اعتیادآچه برسه با اینترنت و ! ترم را روشن نکردموبار هم کامپی در تمام سال کنکور یک ! نه :پاسخ
  ...شم که  میonقدر  سوده اینآرزوها و امیدهاي عزیزانم آابت زاده و خیالم از بآ االن که وقتم کار کردن

و عوض کـردم   ر که خطم  من !وظیفه و پیامک بهترین راه گریز از انجام      ! خونی پرز موکت و فرش هم جذابه       وقتی درس می  
  !کس ندادم شمارم رو هم به هیچ

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

  ! انسان که جاي خود دارد؛خواد بله ماشین هم استراحت می :پاسخ

 بـراي بازسـازي   ،همیشه پیروزبار هم تعطیالت نوروز ِ یک. تر بشه   درس خوندن خیلی جدي    هخر تابستون که قرار   آیک بار   
  ☺!!!  شکستهروحیات خسته و احیاناً

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

امـا مـن    !گـرفتم   مشاور میرو انجام بده حتماً ها کردم که تمام اون  داره اگر کسی رو پیدا می   ديمشاور وظایف متعد   :پاسـخ 
اما . دن بار کنکور می که اولین نگرتر از کسانی یندهآها داره بنابراین     مشاور یک دید کلی نسبت به تمام درس        !مشاور نداشتم 

چرا که شناخت خود فـرد از       !نظرم پسندیده نیست   کردن به  و حتی ساعت هر درس رو مشخص       روزانه دادن    ي  برنامه کالً
اي  تره و دیدگاهی نسبت به کیفیت مطالعش داره که شخص دیگـه   و البته شرایط هر لحظش بیش   شا  هاي شخصیتی  ویژگی
کنـه و   هاست که اون رو تدریس می استاد یک درس سال. سفانه دیدگاه مشاور با دیدگاه اساتید هر درس متفاوته     أمت .نداره

  . و استادان محترم دارهني مشاورا ایه که برنامه زاردهندهآشناسه این تناقض   کتابش و روشش رو می،از همه بهتر خودش

اگر یک مشاور بتونه انگیزه و استرس رو کنترل کنـه کـار بزرگـی            . ه است  امر در تعیین نتیج    نتری شرایط روحی شاید مهم   
  !ها پیدا نکردم سفانه من مشاوري رو با این تواناییأکرده که مت

هاي دبیرانـشان هماهنـگ    آموزان را با خواسته  ي دانش   توانند برنامه   اي که می    شمار مشاوران فرهیخته    البته هستند انگشت  (
  .)که براي خودشان سازِ مخالف بزنند کنند نه این
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  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9

 اصـوالً . د ندهـ ش از دسـت  اردوي نوروز براي کسی محیاستخریش رو که تاحاال نشنیده بودم اما اگر شرایط   آو   اولی :پاسخ
  ☺!!! تر و پرسرو صداتر خواهندشد تر، طوالنی بیشها در سال سرنوشت شما  بابا مهمونیو رغم قول مامان  علی

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

نظیر بزرگـی رو   بخش و بی هاي الهام ي نوجوانی و زندگی    ي کودکی، اهداف بلندپروازانه    یاهاي بچگانه ؤاما ر  !یادم نمیاد  :پاسخ
قدر بزرگ و سترگ که  تر، این شن و بزرگ تر می ، جدي هاي کودکانه و معصومانه    رزوهایی که از دل همون بازي     آ. سازن می

مون  بوم زندگی یه قسمت از    اریمذ هاي جوونیمون رو روش می     گیرن، سال  تمام فکر و ذکر و خواب و بیداریمون رو دربرمی         
سوي خوشبختی  روازتون بهامیدوارم رنگ شما هم افتخار خانواده و غرور خودتونو بال پ. کنیم رنگی رنگی می رو با قلم کنکور     

  !باشه

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

  پرست طنفکر و و قاي سبطی داناي خوش آ:کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  نظیر دریافت غلط و بی ي کتاباي ماه و بی همه: کتاب

  قاي هورفر خوش اخالق با روش فکري ساده و کاربرديآ.: کالس
  زبان عربی

  )زدم% 79قدر خوب بود که یه بارم دورش نکردمو عربیم رو  این(کتاب خود استادم .: کتاب

  قاي کریمیآمعلم دنیا  ترین زبون ترین و شیرین خنده  خوش،بهترین: کالس
  دین و زندگی

  !کتاب حجیم گاج: کتاب

  نرفتم: کالس
  زبان انگلیسی

  قاي اناريآ!  بود1ي  نویسندش که رتبه: کتاب

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

  قاي حنیف عظیمیآ ،بیان  دانا و خوش،ترسناك خشک و ، با اخالق،باوجداننظیر،  بی: کالس
  شناسی زیست

  !)کالً(سیاه  انتشارات خیلی سبز و تخته: کتاب
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یگانهدکتر فرزانه رجایی: کالس ِ !  
  شناسی زمین

  ....بی قلم چیآ: کتاب خیلی سبز و منبع پرغلط سراسري.: کتاب

  ! میرحسینیقايآهمون  ! بابا میرحسینی:کار پرانرژي مهربون مفهومی: کالس
  فیزیک

  نژاد قاي نادريي آ گاج نوشته: کتاب

  !قاي بابایی بهتر از صد تا کالس بودآنکته و تست  :کالس
  شیمی

   کامل و جامع مبتکرانيها کتاب: کتاب

  ي مهربون خنده نیاي خوش قاي مقدم آام هم پور و هندسه قاي مالكآ: کالس
   تجربیریاضی

   هندسه اما گاج،خیلی سبز.: کتاب
  

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

  ».هاي من است اگر تنهاترین تنهایان شوم باز هم خداهست او جانشین تمام نداشته« :پاسخ

رامش میادآ توکل کنید، خود.  

  .ب میوه و ساعت رو سر جلسه فراموش نکنیدآ

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

  ! جذابه.خیلی باکالسه . بابام و کل خانوادم بود ورزوي مامانآ. پرکنه اسمش دهن. پولش زیاده: پزشکی :پاسخ

  !تر بودن اما نخواستم شعار بدم کلی دلیل قشنگ دیگه هم داشتم که مهم

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

  بله :پاسخ

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

  !برم بهتون خبر میدم! هنوز نرفتم :پاسخ

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

  !بشم بهتون خبر میدم!هنوز نشدم  :پاسخ
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  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18

  ...! برام دشواره چه برسه به »ایران خانم«االن حتی تصور دوري از خیلی برام جالبه اما  :پاسخ

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

   تن من مبادنباشدچو ایران  :پاسخ

  ؟!ایه بعد اونوقت ماندگاریم دیگه چه صیغه

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

  ! یک عطف یا حتی یک مپالست،کنکور یک اکسترمم :پاسخ

هـا   مدتش برسه تا به خیلی شه تا به هدف کوتاه ي فرد درش خالصه می  سال همه دو  یک یا   . نگی نیست ري نمودار    اما همه 
هاي سخته تا نشون   لحظهدمِآاي براي افتخار در خاطراتش بسازه تا نشون بده           ثابت کنه خواستن توانستن است تا یه نقطه       

  . فراهم کنه»پیمودن« و حتی »رسیدن«تونه شرایط مختلفی رو براي  بده می

هاي  خودباوري خودتون رو در ناامیدترین لحظه    ي یک راهه اما    تونید به هدفتون برسید، کنکور تنها دروازه       باور کنید که می   
  .استهر راه، هر فکر یگانه و یکت  از دست ندید و فراموش نکنید هرکس،»شدن«این 

  »....کسان  بیمرا کسی نساخت، من که کسی نداشنم، کسم خدا بود، کس«

  !پاینده و سرزنده باشید

  !) بودنم نمیومد»جدي«ببخشید خودمونی نوشتم (
  
  
  

. هـا   از جملـه مـا دریـافتی    هـا باشـد،   توانـد الگـوي بـسیاري از آدم    خانم جعفرزاده پاکی زبان، سالمت روح و صمیمت قلبتـان مـی           
  !سپاسگزاریم

    »نشر دریافت«



 

١٣٩٢اعالم نتايج اولیه کنکور سراسري سال   
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 .به تذکرات و توضیحات ارائه شده در کارنامه به دقت توجه فرمايید
  براي مطالعه توضیحات کارنامه اينجا را کلیک نمايید
 تذکر: ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه در صورت ھر گونه سوال ؛ الزم است حداکثر تا تاريخ ٢٥/٠٥/٩٢ از طريق سیستم اينترنتي ارسال درخواست اقدام نمايید . بديھي است به درخواستھايي که پس از مھلت تعیین شده يا روشھاي ديگر ارسال شود

 .ھیچگونه پاسخي داده نخواھد شد

 اطالعات ثبت نامي و آزموني :

  

 شما در گروه آزمايشي زبان غايب بوده ايد

در گروه ھنر صورت مي پذيرد، مي باشید،الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه "صرفٌا بر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به انتخاب رشته محلھايي که گزينش آنھا 
 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

 شماره پرونده نام خانوادگي و نام جنس شماره شناسنامه سال تولد دين زبان خارجي سھمیه
 جعفرزاده قديمي دالرام زن ٧٣ اسالم انگلیسي ١منطقه 
 معلولیت معدل کتبي ديپلم ديپلم عنوان کد ديپلم سال اخذ ديپلم کد دانش آموزي کد منطقه اخذ ديپلم
 ١٩/٧٥ علوم تجربي ١١ ٩١ ١١٠٢

---- 
---- 
---- 

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

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

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:

 غیر انتفاعي ، پیام نور آموزگار کارمندي بھیار
 بلي خیر --- خیر

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

پذيرش صرفا(غیرانتفاعي   
 بر اساس سوابق

)تحصیلي  

 رشته ھاي پیام نور و
پذيرش بر(غیرانتفاعي   

 اساس کنکور و سوابق
)تحصیلي   

مراکز(دانشگاه فرھنگیان   
)تربیت معلم سابق  نیمه حضوري و مجازي و بین ويژه فرھنگیان بھیاران 

 شماره داوطلبي گروه آزمايشي روزانه و شبانه الملل

 علوم تجربي مجاز مجاز غیرمجاز غیرمجاز ***مجاز مجاز مجاز
 زبانھاي خارجي --- --- --- ---- --- --- مجاز

مشاھده سوابق تحصيلي   ھستید : مشمول اعمال سوابق تحصیلي

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

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

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

زير گروه/ رتبه و نمره کل  يک دو سه چھار پنج  
74038 نفر 84 91 301 152 145  رتبه در سھمیه بین
438015 نفر 174 211 899 348 337 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

 نمره کل نھايي 11817 11530 10053 11171 11121

علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

نمره درس عنوان درس رديف

62/7 زبان و ادبیات فارسي 1
78/7 زبان عربي 2
60/0 فرھنگ و معارف اسالمي 3
81/4 زبان خارجي 4
0/0 زمین شناسي 5

70/0 رياضیات 6
80/7 زيست شناسي 7
78/9 فیزيك 8
94/3 شیمي 9

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

 ):بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 
٢٠٣ 

 ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه )دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 
٩ ٣١٨١٣۵ ١١٨١٧ 

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