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  پور یيمصال: نام خانوادگی  فاطمه: نام

  )فعالً، البته، لطفاً! منتظر باشيد(: ي دانشگاهی و دانشگاه رشته  ۱۰: ي آزمون سراسري رتبه

  ي و فيزيكاضير: نوع دیپلم  هنر: 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

هـا فرصـت    ها و سـنگینی آن  تعداد زیاد درس. ترین راه همین است     ترین و درست    غیرحضوري بله، به نظر من منطقی      :پاسخ
  .دهد زیادي به داوطلب کنکور نمی

  .دانشگاهی به شکل غیرحضوري است ي پیش ي اکید من گذراندن دوره توصیه

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

نمایش به نظـر مـن   . دادم تر اهمیت می آیند، از قبیل رسم فنی، نمایش و موسیقی بیش نظر ساده می  به دروسی که به   :پاسـخ 
تر از همه، درگیر  و مهم! اما درصدم در کنکور این را نشان نداد     .  را داشت  ترین بازده   ترین تالش، بیش    درسی بود که با کم    

  .گرفتم تر جدي می حاشیه براي داوطلب کنکور، بدترین اتفاق است و ماه آخر را بیش. شدم حاشیه نمی

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

درست است که هیچ . شویم مان در میان رقباي خود نمی ها، هرگز متوجه جایگاه بدون وجود آن. خیلی مفید. طبعاً مفید :پاسخ
ها، موفقیت مـارا   مان در همین آزمون اما تالش براي ارتقاي جایگاه! آزمونی مانند کنکور نیست، و کنکور مانند هیچ آزمونی       

  .زند رقم می

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

هـا   ي برنامـه   ساعت مطالعه به همـه 7 ساعت مطالعه و در روزهاي تعطیل با   4 الی   3توان با     تقریباً در دو ماه اول می      :پاسخ
. رسـد   ساعت در روزهاي تعطیل مـی 9 الی 8 ساعت و 4:30 الی 4قطعاً با گذشت زمان و رسیدن به اواسط سال، به         . رسید

ممکن . البته باید به این نکته توجه داشت که بازده افراد متفاوت است . رسد   ساعت می  10اعت و    س 6 الی   5بعد از عید، تا     
متعـادل  . خواندن است مهم، همیشه. آورد دست تر به ي بسیار باالتر و یا پایین است همین نتیجه را شخصی با ساعات مطالعه  

  !خواندن؛ نه گَهی تند و گَهی خسته

خوانـدن   خواندن و بـا عالقـه   یعنی براي دوباره. اي خواند که توانمان در خرداد از بین نرود گونه بهکه باید  ي آخر این    و نکته 
  .باشیم حوصله داشته

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

خواندن با دوستم در  د، مثل اردوي نوروزي و چند روز درسجز چند مورد محدو خواندم، به  من همیشه تنها درس می    :پاسـخ 
تواند بین دو یا چنـد نفـر پـیش آیـد و مـانع       هاي بسیار جالبی می چون همیشه حرف  . دهم  تنها خواندن را ترجیح می    . خانه

 عـادات  البته که تـا حـد زیـادي هـم بـه       . دهد  خواندن تمرکز را بسیار افزایش می       چنین تنها درس    هم. درس خواندن شود  
  .ي افراد بستگی دارد مطالعه
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  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6

اس بـازي هـم از    ام گذراندم و اس بوك می من هر روز ساعتی را در فیس.  البته باید بتوان آن را کنترل کرد   ☺☺:بله   :پاسخ
هـاي مفیـدتر و    تـوان از اینترنـت اسـتفاده    هرچنـد مـی  . گذاشـتم از حـد بگـذرد      نمی. متعادلاما  . ام بود   هاي روزمره   برنامه
  .تري کرد، مانند دیدن آثار هنرمندان بزرگ بخش لذت

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

 مانند اسفند.  کنیم تري را تحمل می ال که فشار بیشهایی از س  مخصوصاً در ماه.  تواند مفید باشد مسافرت دو سه روزه می  :پاسخ

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

هایی که براي خود  مخصوصاً در ابتداي راه که به برنامه. دهد، به مشاوره احتیاج دارد بله، هرکس که بار اول کنکور می :پاسخ
  .هاي برتر سال قبل، بهترین راه است گرفتن از رتبه مشاوره. دده  می ایم، نظم درنظر گرفته

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

در خانـه  مـن  . هرچند براي تقویت روحیه مناسب بـود . من در اردوي نوروزي شرکت کردم، اما آن را خیلی مفید ندانستم        :پاسخ
  .ي خیلی کمی داشتند البته تعداد زیادي از دوستانم از اردو بسیار راضی بودند؛ کسانی که ساعت مطالعه. توانستم بهتر بخوانم 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

هـا شـرکت    هاي گوناگونی که هر کودکی در آن طبعاً کالس. توان در کلمه گنجاند  پاسخش را نمی  . سختی است سوال   :پاسـخ 
کنـد فکـر    بازي با گل، خمیر،کاغذ و سایر چیزهایی که ذهن را مجبور می. گذارد کند، هرچند کم، اما تأثیر خودش را می        می

. شوند ظاهر کودکانه کشف می هاي به ها از همین بازي دادها و تواناییخیلی از استع. پردازي کند، بسیار مفید است کند و ایده
 .اند پس قطعاً مفید

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

  : کالس
امـا دو   . اول اوضاع خوبی در این درس داشتم  به همین دلیل از همان    .ي ادبیات من قوي بود     پایه

آقاي ساعد آقاسی و آقاي هامون سبطی در بهبود وضـعیت مـن نقـش         دبیر من در سال کنکور،    
اطالعـات عمـومی مـن در        کـه کنکـور فقـط تـست نیـست؛          عالوه ایـن   به .ثري داشتند ؤبسیار م 
  .کننده نشدند ایم خستهوقت بر ها هیچ پس این کالس .هاي ادبیات به شدت افزایش یافت کالس

ام را خوانـدم، و بعـد از آن تـا     هـاي درسـی    فقط یک بار کتـاب    .من از کتاب فراري بودم    .: کتاب  زبان و ادبیات فارسی
  .اغراق بسیار کمک کرد اما کتاب امال و لغت دکتر سبطی بی. شد سراغ کتاب نرفتم جاکه می آن

اکثـراً خـوب طـرح    هـاي تـالیفی     تست. شوند  ها پیدا می    ي کتاب   هاي سراسري هم در همه      تست
کنم براي کـسانی     فکر می . نقص بودند   هاي نشر دریافت از این نظر تقریباً بی         شوند، اما کتاب    نمی

هاي دکتر سبطی  که در آرایه، زبان فارسی و یا قرابت معنایی مشکل دارند، بهترین انتخاب،کتاب  
  . است
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هـاي معلمـم را    به همین دلیل حـرف . بي خو عربی هم براي من ساده بود، به علت پایه     : کـالس 
  .گرفتم ي بهتري می کردم، نتیجه انگاري نمی البته که اگر سهل. خیلی جدي نگرفتم

توانـست   هایی بود که سـال کنکـور مـی    ترین کالس نقص هاي خانم سهیال خاکباز، از بی    اما کالس 
  زبان عربی  .باشد وجود داشته

هاي سنجش بود، به  هاي کنکور و آزمون     والي س   ي همه   کتاب آبی قلم چی،که گردآورنده    .: کتاب
  .من کمک کرد

فرساي معارف را سعی کرد در ذهن  خانم مریم پرو،که بدون خستگی مطالب سخت و جان: کالس
ي معلمم  باقی مطالب را از جزوه .هاي سراسري استفاده کردم من از کتاب فقط براي تست.: کتاب  دین و زندگی  .ما فرو کند

  .خواندم می
هـاي قبـل کمـک     فقط از اطالعـات سـال  . درصد زبان من از اول تا آخر سال تغییر نکرد   .: کالس
  زبان انگلیسی  .گرفتم
  ...........................................................................: کتاب

  

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

 ارائـه  بـراي کنکـور   تـرین روش و مطالـب را   علی بود مناسـب   معلم من آقاي احمد رستم  :کالس
  در ك عمومی هنر   .دادند
  .با جزوات معلمم جلو رفتم .اده نکردماز کتاب خاصی استف: کتاب

از کالس خیلـی اسـتفاده نکـردم؛ هرچنـد آقـاي رحمـت       . ي ریاضی قوي داشتم    من پایه .: کـالس 
ترین کتـاب بـراي    ي ریاضی یا تجربی درس خوانده، جامع      آموزي که در رشته     براي داش .: کتاب  ریاضی فیزیک  .مشیدي مطالبی را به خوبی به من آموزش دادند

  .ب استي کتا عمومی ریاضی و فیزیک، انتشارات کارنامه دوره، کتاب درك
  .هاي آقاي حمیدرضا شیردل است کردن از کالس ي من، استفاد توصیه: کالس

  ترسیم فنی  . هاي ایشان را جدي بگیرید کنم کالس کنم، خواهش می خواهش می
  .کند هاي آقاي شیردل کفایت می جزوه.: کتاب

 کنکور،کالس آقـاي محـسن   ترین کالس و درس سال بخش توانم بگویم لذت   به جرات می  : کالس
تر مواردش را در  درسی کامالً مفهومی که بیش. کتاب خاصی براي این درس وجودندارد     .: کتـاب   خالقیت تصویري  .تلفیقی از علم و لذت: گرجی بود

  .و پرورش خواند هاي آموزش اش را هم باید از کتاب کالس باید یاد گرفت و نکات حفظی
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هـاي   تـرین معلـم   شریف بودند که از باسـواد    ا سارا فعلی و افسانه نسل     ه  معلمان من، خانم  : کالس

  خالقیت نمایشی  .شوند نمایش محسوب می
  .کتاب خالقیت نمایشی راه اندیشه.: کتاب

هاي  اما نکات تکمیلی و کنکوري را در کالس من تئوري موسیقی را از قبل فراگرفته بودم،    : کـالس 
  خالقیت موسیقی  .ي تکمیل کنمخانم هدي صالحی توانستم تا حدود

  .هاي موسیقی انتشارات کارنامه کتاب کتاب: کتاب

هاي خانم مـریم افـسري تـا حـد      اما شرکت در کالس. ترین است  کننده  این درس، خسته  .: کالس
  .زیادي به تثبیت نکات در ذهنم کمک کرد

  خواص مواد  !واهیدتا حد امکان، این درس را یاد بگیرید و حفظ کردن مابقی را فقط از خدا بخ

  کتاب خواص مواد انتشارات مبتکران: کتاب

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

و . شـود  هاي آزمایشی در طول سال دانست؛ وگرنه به راحتی بر داوطلب چیره می کنکور را هم باید مانند سایر آزمون     :پاسخ
فقط قرص مسکن همراه خودتـان ببریـد   . ترید هایتان آماده ي رقیب که شما از همه  این.ترین نکته، اعتماد به نفس است  مهم

 .که خدایی نکرده مثل من سردرد نگیرید

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

  ..................................................................................................................................................................................................... ........  :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

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

  ............................................................................................................................... ..............................................................................  :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  سؤال آخر، یک راهنمایی کوچک براي این بچه و به جاي   -20

کـسی  . شوند ي کنکور می هاي گوناگون وارد گردونه ارادهافراد با ضریب هوشی و . راز پیروزي چیزي نیست جز تالش     :پاسخ
(!) تـرین  بهترین و نپذیرفتنی. موفق است که بدون توجه به تالش دیگران، براي رسیدن به هدف خود بجنگد و ناامید نشود  

بـه گـوش   ترین اعدادي است که  ي کنکور از مضحک    رتبه. عنوان براي رتبه تالش نکنید      ي من این است که به هیچ        توصیه
ي مـن در اکثـر    طورکـه رتبـه   شود، چون این اعداد حقیقی نیـستند، همـان          کوتاهی فراموش می    رسد و پس از مدت      شما می 
هرچند تا کنکـور ندهیـد ایـن حـرف را قبـول        .  اضافه شد  »صفر«ي کنکور من یک        بود، اما به رتبه    1هاي آموزشی     آزمون
با آرزوي موفقیت بـراي  . تان کنید رف قبولی در رشته و دانشگاه مورد عالقه       ي تالشتان را همراه با عالقه، ص        همه. کنید  نمی
 .کنند هایی که با اراده، به سوي آینده حرکت می آن
  
  
  
  

  .اند، سپاس ویژه داریم هایشان به خرج داده خاطر دقت و دلسوزي آشکاري که در پاسخ پور به از خانم مصالیی
    »نشر دریافت«



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 يکي از گروھھاي اصلي رياضي و فني " صرفٌابر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به رشته محلھايي که گزينش آنھا 
،علوم تجربي و علوم انساني و يا گروه زبان صورت مي پذيرد، مي 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 ٢٢٨١٨٠۴١٠٠ زن مصاليي پور فاطمه ١٠٠٠٨١٣

کد منطقه اخذ 
ديپلم 

کد دانش آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي 
ديپلم

معلولیت

٢٣٠١ ١٨٠٨٧۵١۶٧ ٩١ ١٠ رياضي فیزيك ١٨/۶٢
---- 
---- 
----

قطب بومي ناحیه 
بومي

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

پنج پنج فارس  مركزي||شیراز||فارس مركزي||شیراز||فارس مركزي||شیراز||فارس مركزي||تھران||تھران

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمندي

بليخیر---

  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
ويژه فرھنگیان  نیمه حضوري و مجازي

 و بین الملل
روزانه و شبانه گروه آزمايشي  شماره داوطلبي

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز مجاز مجاز ھنر 6212554

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز مجاز زبانھاي خارجي مجاز 6330654

ھستید :مشمول اعمال سوابق تحصیلي  

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 : 6212554
 داوطلب

 

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

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

8 11 6 6 8 نفر 11329  رتبه در سھمیه بین

9 13 8 8 9 نفر 34556 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

10700 10520 10895 10822 10963  نمره کل نھايي

 
: ھنرنمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

نمره  ترتیب عنوان درس

74/7 زبان و ادبیات فارسي  ١

76/0 زبان عربي  ٢

60/0 فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

82/7 زبان خارجي  ۴

55/6 درک عمومي ھنر  ۵

58/9 فیزيک  -درک عمومي رياضي  ۶

45/0 ترسیم فني  ٧
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46/7 خالقیت تصويري و تجسمي  ٨

18/4 خالقیت نمايشي  ٩

26/7 خالقیت موسیقي  ١٠

28/4 خواص مواد  ١١

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

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

١٠
دوره ھاي روزانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

) وشبانه 
 رتبه کل در
 سھمیه

 ماکزيمم نمره کل زير گروه
 ھا

10262 9 10963

 

 شماره :6330654
 داوطلب

 

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

چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

316 400 426 509 نفر 27812  رتبه در سھمیه بین

571 743 785 863 نفر 95472 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

9936 *6472 *6472 9467  نمره کل نھايي

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

 
: زبانھاي خارجينمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي   

نمره  ترتیب عنوان درس

۶۵/۴ زبان و ادبیات فارسي  ١

٩٠/٧ زبان عربي  ٢

٧٢/٠ فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

٧۶/٠ زبان خارجي  ۴

۵٠/۵ 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 

٧٢۶
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا 

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

٩٩٣۶۴٠٠١٣٢٢٠

 

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

٨۴۶۴٣۴٨
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