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  عليپور :نام خانوادگی  احسان : نام

  ..............:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۲ي   منطقه۴ كشور، ۷: سراسريي آزمون  رتبه

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

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

  .ها در ارتباط باشه این خیلی خوبه دم باز بشه و با بچهآ ي شه روحیه مدرسه باعث می.  راضی بودم بله کامالً،حضوري :پاسخ

  .برد ها خیلی بازده درس خواندن را باال می کردم این کردم و با بقیه صحبت می من تو مدرسه بازي می

  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

تـري از   هاي عمومی را با جدیت بیش درسکردم  خواندم و در سال کنکور هم سعی می تر درس می هاي قبل بیش   سال خپاس
  .همان اول بخوانم

  کنید؟  ی را چگونه ارزیابی میهاي آزمایش شرکت در آزمون  -3

تـر   ها خیلی مهم نیستند بـیش  رتبه. رفت ها پیش نآ ي  بتوان همراه با برنامه  ه وقتی ک  اما. نظر من خیلی مفید هستند     هب :پاسخ
هـا اسـترس    زمونآنباید این .  خودمان حساس باشیم   ه پیشرفت نسبت ب   نچنین میزا  ها هم  نآباید روي اشتباهات و دالیل      

  .ها مهم نیست نآ رتبه در اصالً. هندکاذب بد

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

مـوزان اتـالف وقـت    آ ترین مشکالت دانش یکی از بزرگ. کنم از همان اول متعادل و کافی درس بخوانید  پیشنهاد می  :پاسـخ 
 در ایـستگاه اتوبـوس    وقت تلف شود یعنی مثالً واقعاًهک  معنی این هکارها بلکه ب  جور    معنی تفریح و خواب و این      هنه ب . است

دم آهـا   جور وقت این. کنیم خواندن نیست اما کار دیگري هم نمی  حس درسهها ک  دیگر یا بعضی وقت موارددر راه و خیلی     
  .ها استفده کنید نآد و از هاي مرده را پیدا کنی این وقت . خودش بیاید و از این زمان استفاده کندهباید ب

ـ  این واقعاً. ور باشندآ  نشاط واقعاًهن هم تفریحاتی کآ باید براي تفریح وقت بگذاریم  خوانـدن کمـک     درسه مفید اسـت و ب
  .زند ه شما صدمه می بخواهید افراطی درس بخوانید فقط بهک کند این می

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

 در جمـع  ،بینـیم   ما نمیههایی است ک   وقت ها همین اتالف   نآدوستان مشکالتی دارد یکی از       خواندن با  درس. تنهایی هب :پاسخ
  .خواندم تر درس می دوستان من کم

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

یا اینترنـت    smsخوانید قسمتی از حواستان متوجه   درس مینی وقتی مثالًع هم نزند یه تمرکز را بهک شرطی بله اما به :پاسخ
ـ   ام سرمی  خیلی حوصلههها ک وقت البته بعضی. ندهید  sms سعی کنید اصالًخواندن موقع درس. نباشد  مـن  هرفت این کـار ب

  . در هنگام درس موبایلتان پیشتان باشده خوب نیست ک موارد اصالًي ر بقیهولی د. کرد بهتر درس بخوانم کمک می
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  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7

 بدانید بـراي  هباشید ک اي داشته مسافرت هم اگر برنامه.  اندازهه گفتم تفریح خیلی الزم و مفید است اما ب     هطورک همان :پاسخ
 هکـ   دیگر ایني ی خوب است البته مسافرت در حد چند روز و نکته      لها خی   تفریح ي  کند مثل بقیه   لی ایجاد نمی  درستان مشک 

  .ها جدا شوید سعی کنید مسافرت باعث نشود شما از درس

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

  .است  رایج شدهه شکلی کهبله اما نه ب :پاسخ

 اصـلی مـشاور   ي نظر من وظیفه به .ریزي کنند و تصمیم بگیرند توانند براي خود برنامه موزان خودشان خیلی بهتر میآ  انشد
چیـز را   تر مـشاوران همـه   سفانه بیشأمت . اوستي  تقویت روحیه و راهنمایی او، کنترل وضعیت او   ،موزآ   دانش هدادن ب  جهت

مـوز  آ ن دانـش آ چیزي بـراي    هموز چقدر است و چ    آ  هاي دانش   توانایی  واقعاً هکدانند   ها نمی  نآگیرند ولی    تحت کنترل می  
تواننـد   ها خیلی بهتر مـی     پس خود بچه  . افتد  اتفاق نمی  باشد و معموالً   فهمیدن این هم خیلی کار سختی می      . خاص بهتر است  

کار تجربه دارند در ارتباط باشـند و  اند و یا در این     هاي خوبی کسب کرده     رتبه هتصمیم بگیرند اما خوب است با افرادي ک       
  .ها راهنمایی و کمک بخواهند نآاز 

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

  .ها شرکت نکردم تی فعالجور اینمن در  :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

خـر  آ یاد بگیرم چطور درس بخوانم یا چطور ناامید نشوم و تمـام تالشـم را تـا روز    هک این. است ثیرگذار بودهأ ت مسلماً :پاسخ
  . در همین چیزها داردبراي موفقیت بکنم خود ریشه

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

  : کالس
   سالهخیلی سبز سال ب: کتاب  زبان و ادبیات فارسی

  امال و لغت نشر دریافت

  کالس دکتر بوذري: کالس
  زبان عربی

  : کتاب

  : سکال
  دین و زندگی

  نشر الگو: کتاب
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  : کالس
  زبان انگلیسی

  : کتاب

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

  : کالس
  شناسی زیست

  : کتاب

  : کالس
  شناسی زمین

  : کتاب

  قاي عزیزيآ: کالس
  فیزیک

   سال خیلی سبزههاي سال ب کتاب: کتاب

  : سکال
  شیمی

  :کتاب

  : کالس
   تجربیریاضی

  : کتاب
  

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

این را در ( اید  نفع شماست چون زحمت خود را کشیدههید بآدست  هاي ب  هر نتیجهکه  باشید و این   ل داشته ک خدا تو  هب :پاسخ
میلتان نبوده فکـر   ید و بابا ه کسب کرد قبالً ه نتایجی ک  هباشید و ب   ود اطمینان داشته  به خ  ). همه تنبلی دارند   هنظر بگیرید ک  

ـ   .کردنـد  کنکور خیلـی بهتـر عمـل       ي  ها از جمله خود من در جلسه       خیلی. قدرها ارزش ندارند   نآ ها واقعاً  نآنکنید    هاگـر ب
  . االت سخت استؤ کنکور هم این سهاي برتر  براي همه حتی رتبهواقعاً. ؤاالت سخت برخوردید خود را نبازیدس

 هاالتی کـ ؤ سـ هدر خـود ایجـاد کنیـد کـ    در طول سـال  سعی کنید این شجاعت را . ها را رها کنید این بهترین کار است       نآ
  .کنند را بار اول سریع رها کنید دانید برایتان مشکل ایجاد می می
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کـالس اجتمـاعی و حـرف     شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران، ي عالقه(اي انتخاب کردید؟  تان را بر چه پایه ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! مردم

  انگیزه و عالقه دو عامل مهم موفقیت هستند.  خودم و مشورت دیگراني عالقه :پاسخ

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

  .بله :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

  .................................... .........................................................................................................................................................................  :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 ها که به دنبال راز پیروزي شما تا این  کوچک براي این بچهی سؤال آخر، یک راهنمای و به جاي   -20

 12د البته منظـورم کـسانی هـستند کـه بـیش از      کنم خیلی به خودتان فشار بیش از حد نیاوری و در آخر پیشنهاد می  :پاسخ
  .فراموش نکنید که فقط کمیت مهم نیست کیفیت هم مهم است. خوانند ساعت درس می



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

١منطقه  انگلیسي اسالم ٧٣ ١٢٧١٨٩٩١۶٧ مرد علي پور احسان ١۵٣٣٨۴٢

کد منطقه اخذ 
ديپلم 

کد دانش 
آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١٧٠٣ ١٨١٩۵٢٠٨٠ ٩١ ١٠ رياضي فیزيك ١٩/۶٨
---- 
---- 
----

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||اصفھان||اصفھان مركزي||اصفھان||اصفھان مركزي||اصفھان||اصفھان مركزي||اصفھان||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
روزانه و شبانه مجازي و بین الملل گروه آزمايشي

 شماره
 داوطلبي

**مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي 5370378

**مجاز مجاز ***مجاز ---- غیرمجاز مجاز زبانھاي خارجي مجاز 6315410

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 :5370378

 

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 

2 2 5 2 3 نفر  رتبه در سھمیه بین 74038

4 5 10 5 4 438015 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

13068 13059 12954 13163 13238  نمره کل نھايي

 
 علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس

 90/7 1  زبان و ادبیات فارسي 
 89/4 2  زبان عربي 
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 84/0 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 94/7 4  زبان خارجي 
 50/7 زمین شناسي   5
 85/6 رياضیات   6
 89/4 زيست شناسي   7
 95/6 فیزيك   8
 92/4 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 

٧
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه ) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

٣١٨١٣۴١٣٢٣٨

 
 

شماره : ۶٣١۵۴١٠
داوطلب 

 

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

چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

118 236 267 151 نفر 27812  رتبه در سھمیه بین

210 424 468 252 نفر 95472 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

10529 *6649 *6649 10202  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

۶٨/٠ زبان و ادبیات فارسي  ١

٨٩/۴ زبان عربي  ٢

٧۴/٧ فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

٨٩/۴ زبان خارجي  ۴

۶٢/٩ 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 

٢٨٠
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا 

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

١٠۵٢٩١۵٨١٣٢٢٠

 

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

٩٠١۴١٩٠
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