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  آبادی قاسمی علی :خانوادگی نام  فائزه :نام

  »!اهللا شاء ان«ف يوتر شريمهندسی کامپ :ي دانشگاهی و دانشگاه رشته  ۳۰۳ :سراسريآزمون ي  رتبه

  كاضی و فيزيير :نوع دیپلم  كاضی و فيزيير :دانشگاهی ي پیش رشته
  

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

ي مـن رو هـم    خوان و مصمم و با انگیزه، انگیزه جو مدرسه و داشتن دوستان درس! بله صددرصد !  حضوري گذراندم   :پاسـخ 
وزان باعث آم شود و تعامل با بقیه دانش تر انجام می که در کالس درس حضوري آموزش بهتر و سریع کرد و این  تر می بیش

  !شود  یادگیري بهتر می

  آوردید؟  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

ـ    تري می ام در سال کنکور توجه بیش من به تغذیه و سالمتی  :پاسـخ  ي  ک دورهکردم، اما از لحاظ درسی دوران عید رو کـه ی
 .گذروندم  جبرانی خیلی مهمه، بهتر و مفیدتر می

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

کـه خومـون رو فقـط بـا      شود البته به شـرط ایـن    کننده است و باعث پیشرفت می به نظر من این موضوع خیلی کمک       :پاسخ
هاي ناقص خودمون  ا فقط براي فهمیدن نقاط ضعف و قوت و یادگیريه که هدف از این آزمون خودمون مقایسه کنیم و این    

باشـه مـانع    شـده و مناسـبی داشـته    ي حـساب  که اگه اون آزمون آزمایـشی برنامـه   و دوم این! ریزي براشون باشه و برنامه 
  .شه  سرگردونی در این سال می

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

ها به توان خودشون توجه  به نظر من بچه! هاي فردیشون بستگی داره آموزان و ویژگی این موضوع کامالً به خود دانش  :پاسخ
شـون نرسـند باعـث سـرگردانی و       ساعت درس بخوانم چون اگر بـه برنامـه    16خواهم      کنند و مثالً نگویند من از فردا می       

) در خـرداد ( ساعت مطالعه در روزهاي تعطیل در تابستان شروع کردم و اواخـر  9 من از که و این! شه  احساس ناامیدي می  
باز هم ایـن  . خوانند   ساعت درس می12ها از اول تا آخر مثالً      اما بعضی .  ساعت رساندم  14-13به تدریج این ساعت را به       

و این موضوع را در نظر بگیرنـد      ! دارند هاي فردي اشخاص بستگی داره و شناختی که از خودشون           موضوع کامالً به ویژگی   
هـاي افـزایش سـاعات     ضمناً یکـی از راه . اند درس بخوانند اي که انتخاب کرده  که قراراست حدود یک سال به همین شیوه       

  ! مطالعه نوشتن ساعات مطالعه است

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

هاي فـردي خودشـه و کـم پـیش      هرکس با توجه به ویژگی ي  خواندم چون به نظر من برنامه  من به تنهایی درس می     :پاسخ
هـایم   کالسی اما سعی کردم هر زمان که دوستان و هم.  واحد رو بشه براي دو فرد متفاوت تجویز کرد     ي  یک برنامه آید    می

ها اختصاص دهم و آدمـی نبـودم کـه بـه موفقیـت دیگـران        ي از زمانم را به آناحتیاج به کمک یا مشورت داشتند مقدار 
   .که دوستان من نقش مهمی در موفقیت من داشتند و این! اهمیت ندهم



   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  

)2(  

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

 بـا نفـرات    اي و مـصاحبه  هایم یا خواندن مقاالت مشاوره    ي آزمون    کارنامه ي  من از اینترنت فقط براي مشاهده     !!! اصالً: پاسخ
نـشینی گـذر     ها اینترنت ابزاریه که وقتی پـاي آن مـی   براي من و اکثر بچه   ! کردم    برتر و استفاده از تجربیاتشان استفاده می      

 بازي sms! تر بشه  ساعت یا بیش1یل به اي اینترنت شما با خودتون، تبد  دقیقه20کنی و ممکنه، قرار  زمان را احساس نمی   
و فقـط سـاعات   ) روي حالـت پـرواز  (ام خاموش بـود   من در طول سال کنکور گوشی   ! شود    هم باعث اتالف وقت زیادي می     

حتی در اواخر سال گوشـیم کـامالً   ! کردم که این ساعات رو هم به دوستانم گفته بودم  روز از آن استفاده می      معینی از شبانه  
  ! بودخاموش 

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

اما تعداد زیـاد ایـن   !  روز پایان تابستان سال کنکور را براي رفع خستگی به مسافرت رفتم و به نظرم خوب بود   5 من   :پاسخ
کند    به روال قبلی را سخت می شود و بازگشتن      زیرا مدت طوالنی دور ماندن از دروس باعث فراموشی می         ! ها خیر   مسافرت

  !اما یک بار در سال براي رفع خستگی مانعی ندارد

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

ي خـود آدم از   کـس بـه انـدازه    زیـرا هـیچ  !  من خودم مشاور نداشتم و به نظرم بهترین مشاور هرکس خود اوسـت     : پاسـخ 
  !آگاهی نداردهاي خودش  ویژگی

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

شان در خانه زیاد مناسـب نیـست     من در این اردوها شرکت نکردم اما شرکت در آن براي کسانی که شرایط مطالعه :پاسخ
  .ها زیاد است وآمد وبازدید و رفتتواند مفید باشد مخصوصاً براي عید که دید  می

  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

در سال است و همین باعث شد  آور نبوده ي زیادي داشتم و برایم مالل من از بچگی به کتاب خواندن عالقه! بله مسلماً :پاسخ
  !کنکور از درس خواندن لذت ببرم

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

  ..................................................: کالس

فارسی دو جلـدي نـشر دریافـت، جلـد اول کتـاب      تناسب مفهومی و قرابت معنایی، زبان   : کتاب  زبان و ادبیات فارسی
، امال و لغت در آزمـون سراسـري نـشر دریافـت، آفـاردئون تـاریخ          )آرایه(همایش زبان فارسی  
  ادبیات انتشارات فار

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

   تست نشر الگو فوت و فن عربی آقاي برغمدي، : کتاب
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  ..................................................: کالس
  دین و زندگی

   کتاب درسی، آیات و نکات انتشارات گاج:کتاب

  خانم سروش: کالس
  زبان انگلیسی

   گاج، زبان کنکور دکتر کیاساالر8تیک دکتر کیاساالر، ... از متن نترسیم : کتاب

  است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ا کتابها ی هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  ..................................................: کالس
  شناسی زیست

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

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

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

  آقاي رضا قاضی: کالس
  فیزیک

  ي گاج شده بندي هاي طبقه تست: کتاب

  خانم بهزادي، خانم حیدري: کالس
  شیمی

  پیش نیما سپهري، مبتکران دوم و سوم مهدي بازرگانخیلی سبز سوم و : کتاب

   آقاي عباسپور، خانم معین پور:کالس
  ریاضی

  گسسته و تحلیلی آقاي منصف شکري: کتاب
  

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

  !هاي آخر توجه کنید تون مخصوصاً در ماه به تغذیه :پاسخ

  !کنه  دید به این موضوع کمک می  هاي آزمایشی که در طول سال می آزمون

 ! مدیریت کنیدها فکرتون رو سعی کنید در این آزمون
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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(شود  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

 .حتماالً براي دکترا یا ارشد به کشورهاي دیگر برومکنم ا  بله تالشم را می :پاسخ

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

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

  .ي کاري در آینده بله هاي برتر جهان و یا حتی کسب تجربه خیر براي مهاجرت دائم نه اما براي تحصیل در دانشگاه :پاسخ

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

بودنش فکر نکنید این هدف مثل یـک نیـروي    دسترس از همین اوایل با یه هدف بزرگ شروع کنید اصالً به غیرقابل   :پاسـخ 
یزه بگیرید سعی هاي بزرگتون انگ تونید با یادآوري هدف  مونه و هرجا سست شدید می        محرکه براي شما در طول مسیر می      

هاش تو طول مسیر امیـدوار   ها و راهنمایی تون ارتباط داشته باشید و بهش و به کمک          تر از همیشه با منبع      کنید امسال بیش  
 !باشید و مطمئن باشید دستتون رو محکم گرفته و قدم به قدم کنارتونه

اي که خودتون ریختید دقیق  عتماد کنید و با برنامههاتون به شناختی که از خودتون دارید ا سعی کنید به خودتون به توانایی     
  !پیش برید

  !تون در این سال توجه کنید که یه حرف دوستانه از من بشنوید به تغذیه در آخر این

  !تر از همیشه باشید دوستان من موفق
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   %92: ادبیات 

  %94.7: عربی 

  %80:دین و زندگی

  %!!90:زبان

جور که انتظار داشتم به اختصاصی هـا   ها برام پیش اومد نتونستم مثل همیشه و اون        علت مشکالتی که سر اختصاصی     من به 
  !ام شد و همین باعث باال رفتن رتبه) فقط خوب کارکردن عمومی ها به دادم رسید(پاسخ بدم 

  !ها رو نگذارم بهتراست اختصاصی

  !با تشکر


