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دانيد؟ ي گذرانديد يا غيرحضوري؟ آيا هنوز هم اين تصميمتان را درست ميرا به شكل حضور) سال چهارم(دانشگاهي ي پيشدوره-1

توان رقابت كرد، هم رفاقت و اين دو در كنار هم عامل موفقيت است و هريـك بـه           در مدرسه هم مي    - بله -حضوري:پاسخ

.شودتنهايي مانع رسيدن به هدف مي

يد؟ دآورتر، چه تغييراتي به وجود ميهاي قبلي سال كنكور يا حتي سالرنامه دوباره كنكور بدهيد، در ب-!خداي نكرده-اگر قرار بود-2

آل ضروري است، آشنايي با سبك تست هر درس و رسيدن بـه تـسلط كـافي      چه براي رسيدن به درصد ايده      آن -1:پاسـخ 

مخـصوصاً دروس  . (دمكـر هاي سال چهارم تست را به هدف آشناشدن با سبك آن كار مي    من ثانيه . گويي است براي پاسخ 

تري براي رسيدن كردم تا در پيش زمان بيش     ها آشنايي الزم را كسب مي     بهتر بود در پايه با سياق و سبك تست        ). عمومي

. به تسلط صرف كنم

)ويژه دروس اختصاصيبه( پايه فرصت اصلي براي تفهيم مطالب است -2

يابي آزمون در سال آخر پي بردم و زمان برد تا آن را بـه خـود                 من به اهميت ارز   . گرفتمتر جدي مي  ها را بيش   آزمون -3

.عادت دهم كه امر بسيار مهمي استم

ي درسـي  كه آن را در برنامهي سكوي پرتاب تلقي كند نه آن   آموز در درسي قوي است، بايد آن را به منزله          اگر دانش  -4

.رنگ كندكم

كنيد؟ هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي ميشركت در آزمون-3

در همـان روزي كـه آزمـون    . (تر است ارزيابي بعد آزمـون اسـت  چه مهم اما آن ! شركت در آزمون خيلي مفيد است     :پاسخ

.)آزمون بدون ارزيابي ارزش چنداني ندارد. (شودهاي بعدي ميآموز در آزمونارزيابي سبب بهبود عملكرد دانش). داديم

آن در طول سال كنكور چه سفارشي داريد؟ هاي مطالعه و آهنگ تغيير ي ساعتدرباره-4

آهـسته و  (بهتر است ساعت مطالعه در تابستان، عيد و سه ماه بهار به حداكثر برسد و در پـاييز و زمـستان متعـادل                      :پاسخ

در ايـن   . كند و اين امري كامالً طبيعـي اسـت        آيد كه ساعت مطالعه به دليل خستگي افت مي        پيش مي . عمل كرد ) پيوسته

.آموز استي دانشبه نظر من منبع نيرو، انگيزه. بايد به خود استراحت بدهيم تا با نيروي كافي ادامه دهيمشرايط 

ها؟ چرا؟ كالسي هموهمراه دوست داديد يا بهرا ترجيح ميتنهايي بهخواندن  درس،در سال كنكور-5

. تـري داشـتم  متفاوت بود و به تنهايي تمركز بـيش   ام با ديگران    به تنهايي، زيرا عادت درس خواندن و سرعت مطالعه        :پاسخ

كالسي خواندن به هدف رفع اشكال و در ميـان گذاشـتن نكـات درسـي                با هم . كردالبته اين شرايط در مورد من صدق مي       

.دادمبسيار مفيد است كه من انجام مي
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دانيد؟بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsكردن از اينترنت و استفاده-6

 بـازي فكـرم را مـشغول        smsدانـستم   مـن مـي   . ي كار است  ي قطعي نتيجه  كنندهشرايط روحي در سال چهارم تعيين     :پاسخ

بردم ي الزم را مي   كردم و استفاده   خارج مي  silentهاي مشخص موبايل را از      م ساعت .خواهدكرد و آن را كنار گذاشته بود      

.زني در اينترنت نبودمو اصوالً اهل گشت

كنيد؟ آيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفارش مي-7

بهتر . هاي عيدچنين شركت در مهمانيهم. آموز افت تمركز پيدا كندرفتن به تعطيالت ممكن است باعث شود دانش :پاسـخ 

ي نـوروز  عت مطالعـه البته استراحت قبل عيد براي افزايش سـا . تر به درس اختصاص داد تا تفريح    است سال آخر را بيش    

.مفيد است

كنيد؟ به چه شكلي؟ گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي ميآيا كمك-8

ما بايد سعي كنيم مـشكالت خـود را بـا مـشاور در ميـان               . اندازدآموز را جلو مي   هايش دانش مشاور ايدئال، با توصيه   :پاسخ

به بيان ديگـر    . گويند را عيناً عمل كنيم    چه مي عنا نيست كه هر آن    ولي اين به آن م    . بگذاريم و از تجربيات او استفاده كنيم      

.هاي مشاور بهترين راه را برگزينيمما بايد با درنظر گرفتن عادات خود و گفته

.ي خود سندي داردكسي كه براي هر گفته. مشاور مناسب، آگاه، باتجربه و منطقي است و اهل آمار و ارقام و محاسبه

كنيد؟ را مثبت ارزيابي مي...) آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و (وهاي مطالعاتي آيا شركت در ارد-9

ي مناسـب باشـد تـا مـدت مطالعـه افـزايش يابـد و        آرام، راحت، با نور كافي و تهويه      : خواندن بهتر است  محل درس :پاسخ

.مطالعه سودمند خواهندبوداردوها به شرطي كه داراي اين شرايط باشند براي . آموز ديرتر خسته شوددانش

است؟ كدامشان؟تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بودهي كودكيهاي دورهها و سرگرميها، بازيآيا به نظر شما آموزش-10

ي كـودكي و  تر از ديگـري باشـد، تجربيـات دوره   شود مفاهيم فيزيكي براي كسي قابل فهمچه سبب ميآن. بله مسلّماً :پاسخ

هـا را يـاد   اي آنهاي ويـژه ها و سرگرميتوان با بازيكه مي ) عالوه بر هوش  . (هاي محيطي است  اني او در درك پديده    نوجو

ها بايد در تابستان براي كودك تفهيم شوند تا او بتواند      ولي آن . نظر برسد شايد مفهوم ضرب و تفريق و تقسيم ساده به        . داد

آمـوزان در حـل مـسائل محاسـباتي     اشكاالتي كه برخي دانش. ا فهميده و حل كندي راهنمايي و دبيرستان ر    مسائل پيچيده 

. نواختن موسيقي هم در تقويت ذهن مؤثر است-دارند ريشه در همين مسئله دارد

است؟ گيري داشتهها در موفقيت شما تأثير چشمها و خواندن كدام كتابهاي عمومي، شركت در كدام كالسدر درس-11

)بوعلي سينا(هاي مدرسه كالس: كالس
 فارسيزبان و ادبيات

همايش نشر دريافت، خيلي سبز: كتاب

هاي مدرسهكالس: كالس
زبان عربي

)بنديميكروطبقه(چي، گاج سفيد آبي قلم: كتاب
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)خانم پرور(هاي مدرسه كالس: كالس
دين و زندگي

نشر الگو: كتاب

هاي مدرسهكالس: كالس
زبان انگليسي

تضمين دانش: ابكت

است؟ موفقيت شما نقش مهمي داشتهها درها يا كتابهاي اختصاصي، كدام كالسدر درس-12

)دكتر عمارلو(هاي چهارم دبيرستان، خصوصي كالس: كالس
شناسيزيست

همايش نشر دريافت، تست قرمز: كتاب

..................................................: كالس
شناسيزمين

خيلي سبز: كتاب

هاي مدرسهكالس: كالس
فيزيك

خيلي سبز، نشر الگو: كتاب

آموزشگاه هدف: كالس
شيمي

چيخيلي سبز، آبي قلم: كتاب

هاي مدرسهكالس: كالس
رياضي

)جامع(چي هاي استاد نظري، آبي قلمتست: كتاب
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تان راضي هستيد؟ ي دانشگاهيآيا از رشته-13

لهب:پاسخ

كـالس اجتمـاعي و حـرف    ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگـران،  عالقه(اي انتخاب كرديد؟ تان را بر چه پايه  ي دانشگاهي رشته-14
...)و ! مردم

هاي برتر محكوم بـه تحـصيل در     كنند رتبه اي فكر مي  كه عده من پزشكي را با ديدن يك فيلم يا فشار اطرافيان يا اين           :پاسخ

. وجـو كـردم  باشم بسيار جـست براي يافتن كاري كه در آن استعداد و انگيزه داشته    !  هستند انتخاب نكردم   ي پزشكي رشته

!زماني كه استعداد و انگيزه باشد، پشتكار هم خواهدآمد و اين سه با هم يعني پيروزي

كنيد؟ آيا به همان شكل عمل مي) ي قبليبا همان رتبه(شود بار ديگر فرصت انتخاب رشته دادهاگر به شما يك-15

بله:پاسخ

است؟ بهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بوده-16

سـب بـا   كنم خودم را بهتر بشناسم تا بـه دنبـال آن بتـوانم شخـصيتم را متنا    بهترين اثر اين است كه دارم تالش مي   :پاسـخ 

.آيدبه دست مي) كه همان دانشگاه است(تر ي بزرگخودشناسي با ارزيابي رفتارم در جامعه. ام شكل دهمي آيندهحرفه

است؟آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته-17

!خير:پاسخ

اي داريد؟ي تحصيل در خارج از كشور برنامهآيا براي ادامه-18

.ي تحصيل به خارج ايران مهاجرت كنمه دارم كه براي ادامهبله، بسيار عالق:پاسخ

چرا؟؟ )جا ماندگار شويددر آن(تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي-19

در . مكـن طور كه خود رعايت مـي همان. كنم انتظار رعايت نظم و احترام را دارم  اي كه در آن زندگي مي     من از جامعه  :پاسخ

ي ايدئال مطلـق عمـالً      هرچند كه جامعه  . اي راه خوبي است   كنم مهاجرت براي رسيدن به چنين جامعه      حال حاضر فكر مي   

!وجودندارد

! اندجا آمدهها كه به دنبال راز پيروزي شما تا اين كوچك براي اين بچهي سؤال آخر، يك راهنمايو به جاي-20

آرامـش و اميـد كـه خـود     . ها را طي كـرد ترين راهتوان سختند كه با توكل به او ميايمان به مهرباني و قدرت خداو :پاسخ

!نفس كه شديداً كارساز خواهدبودحاصل همان ايمان هستند و البته اعتمادبه
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سهميهزبان خارجيدينسال تولدشماره شناسنامهجنسنام خانوادگي و نامشماره پرونده
1منطقه انگليسياسالم1740507673زنطمهگل صورت پهلوياني فا4570940

كد منطقه اخذ ديپلمآموزيكد دانشسال اخذ ديپلمكد ديپلمعنوان ديپلممعلوليت
11901806586451103علوم تجربي---- --

محل اخذ مدرك 
دانشگاهيپيش

محل اخذ ديپلم
 سال ماقبل محل اخذ

ديپلم
محل تولد

استان 
بومي

ناحيه 
بومي

قطب 
بومي

مركزي/ تهران / تهران 
/ تهران / تهران 

مركزي
مركزي/ تهران / تهران 

/ تهران / تهران 
مركزي

يكيكتهران

:مندي براساس تقاضانامهاعالم عالقه

بهياركارمندآموزگارغيرانتفاعي، پيام نور
خير---- --خيرخير

:هاي آموزشي هريك از گروههاي مختلفوضعيت مجاز به انتخاب رشته در دوره

ي شماره
داوطلبي

/ گروه 
دوره

روزانه و 
شبانه

حضوري و نيمه
المللمجازي و بين

غيرانتفاعينورپيام
ي ويژه

فرهنگيان
بهياران

دانشگاه 
فرهنگيان

مراكز تربيت (
)معلم سابق

1396949
علوم 
تجربي

غير مجاز**مجاز **مجازمجازمجاز
غيرمجاز

***مجاز 

مشاهده سوابق تحصيليهستيد: مشمول اعمال سوابق تحصيلي

ايد ولـي داراي حـداقل نمـره    نام اعالم ننمودهنور و غيرانتفاعي را در زمان ثبتهاي پيام مندي به رشته  داوطلب گرامي شما عالقه   **: مجاز  
است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت هزينه مربوطه از ها هستيد الزم كه مايل به انتخاب رشته در اين دورهلذا درصورتي. باشيدمي

گونـه  طريق سايت سازمان و دريافت كارت اعتباري مربوطه اقدام و پس از ثبت اطالعات در فـرم انتخـاب رشـته، نـسبت بـه انتخـاب ايـن             
.باشد، غيرانتفاعي كافي مينورمندي براي پيامها اقدام نماييد، ضمناً خريد يك كارت ويژه براي اعالم عالقهمحلرشته

را در ) مراكز تربيت معلـم سـابق  (ي فرهنگيان و دانشگاه فرهنگيان   هاي ويژه داوطلب گرامي شما عالقمندي به گزينش در رشته       **: مجاز  
هستيد الزم است در زمان ها كه مايل به انتخاب رشته در اين دورهلذا درصورتي. ايدهاي خاص اعالم ننمودهمندي به رشتهزمان اعالم عالقه

.ي مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت كارت اعتباري و ثبت آن اقدام نماييدانتخاب رشته نسبت به پرداخت هزينه

1396949: ي داوطلبشمارهعلوم تجربي:ي كل داوطلب در هر زيرگروه، گروه آزمايشيوضعيت رتبه و نمره
زيرگروه

ي كلرتبه و نمره
پنجچهارسهدويك

8886125187156 نفر67500رتبه در سهميه بين
203217445511431 نفر399482بين) بدون سهميه(ي كشوري رتبه

1163811382104861089110929ي كل نهايينمره
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نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي علوم تجربي

ي درسنمرهعنوان درسرديف
4/73بيات فارسيزبان و اد1
4/57زبان عربي2
7/66فرهنگ و معارف اسالمي3
0/48زبان خارجي4
0/16شناسيزمين5
8/47رياضيات6
0/94شناسيزيست7
7/76فيزيك8
9/83شيمي9

:تجربيعلوم هاي آزمايشي هاي روزانه و شبانه گروهي مجازشده در دورهي كل در سهميه و آخرين رتبهرتبه

ي كل در سهميهرتبههاي كل زيرگروهماكزيمم نمره
ي مجاز در سهميه آخرين رتبه

)هاي روزانه و شبانهدوره(
ي كشوريرتبه

)بدون اعمال سهميه(
116389231273223
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1391وقت سال ي آزمون پارهكارنامه

زنجنسيت73متولدفاطمهنام
1مجموعهعادينوع سهميهانيگل صورت پهلوينام خانوادگي

انگليسيزبان خارجه40412شماره داوطلب
17405076شماره شناسنامه

اسالمدين937834شماره پرونده

نمرهنام درسنيازپيشدرسنمرهنام درسنيازپيشدرس
7/90شيمي807زبان و ادبيات فارسي1
4/938زبان عربي2
7/869بينش ديني3
10010زبان انگليسي4
4011رياضيات5
9/62فيزيك مكانيك6

انتخاب
كد رشته 

شهر
واحد/ رشته 

نمره 
كل

نمره آخرين فرد 
شدهقبول

رتبه 
داوطلب

رتبه آخرين فرد 
قبول شده

توضيحاتحدنصاب

17726
/ مهندسي عمران 

واحد پرند
بولق71536436723514000

2
3
4
5
6

قبول قطعي در انتخاب اولي كلي آزموننتيجه



مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري     

)8(

1391وقت سال ي آزمون پارهكارنامه

زنجنسيت73متولدفاطمهنام
7مجموعهعادينوع سهميهگل صورت پهلويانينام خانوادگي

انگليسيزبان خارجه532768داوطلبشماره 
17405076شماره شناسنامه

اسالمدين243323شماره پرونده

نمرهنام درسنيازپيشدرسنمرهنام درسنيازپيشدرس
7/94شيمي957زبان و ادبيات فارسي1
4/93شناسيزيست4/938زبان عربي2
4/939بينش ديني3
6510زبان خارجي4
8511ترياضيا5
100فيزيك 6

انتخاب
كد رشته 

شهر
واحد/ رشته 

نمره 
كل

نمره آخرين فرد 
شدهقبول

رتبه 
داوطلب

رتبه آخرين فرد 
قبول شده

حد 
نصاب

توضيحات

17267
/ اي دكتراي حرفه- پزشكي

واحد پزشكي تهران
قبول71536436723514000

2
3
4
5
6

قبول قطعي در انتخاب اولي كلي آزموننتيجه


