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  پور ملكي :نام خانوادگی  هليانه: نام

  طراحي صنعتي :ي دانشگاهی رشته  )١٣٨٧سال  (١ :سراسريي آزمون  رتبه

  رياضي :نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته

  

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

  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
ي  ازه به انـد ها بررسی آزمونحتماً به . گرفتم بندي درسی را از اول سال جدي می ي کنکور هنر حتماً اولویت  در برنامه  :پاسـخ 
  .دادم خواندن اهمیت می درس

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
  .ي درسی مؤثر است ي مطالعه در ارزیابی جایگاه و نحوه :پاسخ

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
تـري   هاي آخر باید انـرژي و زمـانِ بـیش     است و مسلماً براي ماهخواندن  درسپیوستهترین اصل در سال کنکور     مهم :پاسخ

  .گذاشت

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
ي  سال روي نحـوه  دادم در این یک خواندن دارد و من ترجیح می هاي خاصی در درس  تنهایی، به نظرم هرکس ویژگی     :پاسـخ 

  .هایم تمرکز کنم تا تطبیق خودم در درس خواندن با دیگري مطالعه و برطرف کردن ضعف

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
  .ستگی نداشتتفریح براي هرکس مفهوم متفاوتی دارد؛ براي من در سال کنکور این دو، مفهومِ رفع خ :پاسخ

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
موقع را جدي گرفت و رفتن بـه یـک    که ذهن پذیراي مفاهیم جدید و مهم باشد باید حتماً استراحت به   بله، براي این   :پاسـخ 

  .سفر کوتاه به معناي یک استراحت خوب است

  کنید؟ به چه شکلی؟  ارزیابی میگرفتن از مشاوران را سودمند  آیا کمک  -8
ي  ترین عوامل در سال کنکور است، هم براي آموزش نحـوه  انتخاب یک مشاور خوب و باتجربه و دلسوز یکی از مهم      :پاسـخ 

  .کردن شاگرد تا کنکور دادن و همراهی ها و هم براي روحیه بندي درس مطالعه و بخش

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) روز، پیش از کنکور و آخر تابستان، نو(آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
ها مطالعـه   دادم خودم در این زمان خواندن داشتم و ترجیح می ي قوي براي درس     من شرکت نکردم چون خودم اراده      :پاسخ

  .ها کنم تا در جمع دیگر بچه
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   است؟ کدامشان؟  به موفقیت کنونی تأثیرگذار بودهتان در رسیدن ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
  .نظري ندارم :پاسخ

  است؟  گیري داشته ها در موفقیت شما تأثیر چشم ها و خواندن کدام کتاب هاي عمومی، شرکت در کدام کالس در درس   -11
  

  آقاي دکتر سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  ريهاي کنکور سراس هاي دکتر سبطی و تست کتاب: کتاب

  آقاي ایاد فیلی: کالس
  زبان عربی

  هاي کنکور سراسري هاي آقاي فیلی و گاج سبز و تست کتاب: کتاب

  ................................................: کالس
  دین و زندگی

  کتاب درسی فقط، آیات: کتاب

  ................................................: کالس
  زبان انگلیسی

  هاي کنکور سراسري تست: کتاب

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

  آقاي احمد رستمعلی: کالس
  درك عمومی هنر

  جزوات خود استاد: کتاب

  شریف خانم افسانه نسل: کالس
  ینمایشخالقیت 

  خالقیت نمایشی خانم شریف: کتاب

  آقاي رحمت مشیري: کالس
  عمومی ریاضی

  کارنامه هنر رحمت مشیري: کتاب
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  نژاد آقاي جعفري: کالس
  موسیقیخالقیت 

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

  خانم افسري: کالس
  خواص مواد

   تست خواص مواد، عکاسی، صنایع دستی3000: کتاب

  

  ن راضی هستید؟ تا ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  بله :پاسخ

کـالس اجتمـاعی و حـرف    ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران،  عالقه(اي انتخاب کردید؟  تان را بر چه پایه ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! مردم

  ي شخصی عالقه :پاسخ

  کنید؟  شکل عمل میآیا به همان ) 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
  شدن، کمک به ارتقاي روابط اجتماعی کمک به مستقل :پاسخ

  است؟ شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشتهآیا دانشجو   -17
  خیر :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
  .برنامه قطعی در حال حاضر ندارم ولی به فکر این قضیه هستم :پاسخ

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
ي پیـشرفت  ام و عدم وجود زمینه و بستر مناسـب بـرا   بله، عدم ثبات در وضعیت جامعه و بهاي الزم ندادن به رشته  :پاسخ

  .سریع در ایران از عوامل تصمیم در مهاجرت براي من است

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

ان دادن قابلیـت و  در سال کنکور تمام توان و تالش خود را براي باالتر بردن علم و دانایی خود بگذارند و بـراي نـش          :پاسخ
  .باشند ي قوي داشته توانایی خود تالش کنند و اراده
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