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  روانگر :نام خانوادگی  كيميا: نام

  )تهراندانشگاه ( طراحي صنعتي :ي دانشگاهی رشته  )١٣٩٠سال  (٢ :سراسريي آزمون  رتبه

  ي فيزيكرياض :نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  ان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمت) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
  .)دانشگاهی را گذراندم ي پیش البته در مدرسه کنکور آموزشگاه میدیا دوره( بله -غیرحضوري :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
  .خواندم تر درس می زدم و بیش تر غُر می خواندم و در سال کنکور کم هاي عمومی را بهتر می تر درس هاي قبل از سال :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
هاي  هاي من در آزمون آموزان رتبه برخالف باقی دانش. بردن به سطح آمادگی خودمان راه بسیار خوبی است براي پی     :پاسخ
  .ام بود ي کنکورم و خیلی تأثیرگذار در روحیه مایشی مشابه رتبهآز

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
 سـاعت درس خوانـدن کـافی    10براي یکـی، روزي  . هر کاري که الزم است، باتوجه به پتانسیل خودتان انجام دهید   :پاسـخ 

  .تري گذاشت شدن به زمان آزمون هم دارد که مسلماً باید وقت بیش بستگی به نزدیک.  ساعت5، 4است، براي دیگري 

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
  !آید چون از حضور شخص دیگري موقع درس خواندن خوشم نمی. تنهایی :پاسخ

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsاز اینترنت و کردن  استفاده  -6
  .کند  بازي خیلی حواس را پرت میsmsاینترنت بله ولی  :پاسخ

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
  !بله، حتماً حتماً مسافرت و تعطیالت در هر شرایطی واجب است :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  رفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی میگ آیا کمک  -8
براي من خیلی فرقی نداشت، البته مشاورم خیلی کمکم کرد، ولی هر هفته الزم نبود کسی بهم بگوید کی درس بخوانم      :پاسخ

باشـم خیلـی مفیـد     اشتهها و روندي که باید کالً در سال کنکور د    براي آشنایی با مدلِ سؤال    . و کی بخوابم و کی غذا بخورم      
  .بود

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
جا خواندیم هنوز دقیق در ذهـنم   اردوي نوروزي هم به من خیلی خوش گذشت، هم چیزي که آن   . بسیار بسیار مثبت   :پاسـخ 
  .هست
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   است؟ کدامشان؟ تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی بازيها،  آیا به نظر شما آموزش   -10
ها خیلی دوستش داشتم و  هاي کامپیوتري خیلی در حافظه و طرز فکر کردنم تأثیر گذاشته که بچگی   کنم بازي   فکر می  :پاسـخ 

  .سریال و کارتونفیلم و . فیلم دیدن هم براي زبان عالی است. هنوز هم دارم

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

   میدیا-آقاي دکتر سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  همایش ادبیات، تناسب مفهومی و قرابت معنایی دکتر سبطی: کتاب

   میدیا-رتاستاد نیک سی: کالس
  زبان عربی

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

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

  همایش استاد کاغذي: کتاب

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

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

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

   آموزشگاه میدیا-آقاي رستمعلی: کالس
  درك عمومی هنر

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

   میدیا آموزشگاه-شریف نسلخانم افسانه : کالس
  ینمایشخالقیت 

  شریف  افسانه نسل-خالقیت نمایشی: کتاب

   آموزشگاه میدیا-آقاي گرجی: کالس
  تصویريخالقیت 

  ..................................................: کتاب
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   آموزشگاه میدیا-نژاد آقاي جعفري: کالس
  موسیقیخالقیت 

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

   آموزشگاه میدیا-يخانم افسر: کالس
  خواص مواد

   مریم افسري-خواص مواد: کتاب

  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  خیر :پاسخ

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

  .ام ي آن موقع مشورت با دیگران و خانواده و 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
  خیر :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
   نکته و تست آموزشگاه میدیا-آموزشگاه میدیا! هایم، استادها، اردو خانواده، دوست :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  !شود بعدي می آدم یک. وقت براي هیچ کاري ندارم جز کارهاي سنگین دانشگاه. بله :پاسخ

  اي دارید؟ هي تحصیل در خارج از کشور برنام آیا براي ادامه   -18
  .دانم فعالً نمی :پاسخ

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  !جا نداریم اي که دوست دارم این اگر بتوانم بله، چون رشته :پاسخ

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

روش خودتان را پیدا کنید و از وقتی آن را . خواندن و امتحان دادن دارد هرکسی روش خودش را در فهمیدن و درس   :پاسـخ 
. خودتـان را نکـشید  . استادهاي خوب پیدا کنید و بی چون و چرا به حرفشان گوش دهید. فهیمدید هیچ وقت مقایسه نکنید    

  .آورد ها را پایین می ي خیلی ل کنکور رتبهفشار سا



   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  

)4(  

  

  شماره پرونده
خانوادگی و  نام

  نام
  جنس

شماره 
  شناسنامه

  سهمیه  زبان خارجی  دین  سال تولد

  1منطقه   انگلیسی  اسالم  71  15008436  زن  روانگر کیمیا  4370784
  

  آموزي کد دانش  سال اخذ دیپلم  کد دیپلم  عنوان دیپلم  معلولیت
کد منطقه اخذ 

  یپلمد
  1103  164612848  89  10  ریاضی فیزیک  ------

  

محل اخذ مدرك 
  دانشگاهی پیش

  محل اخذ دیپلم
محل اخذ سال 
  ماقبل دیپلم

  قطب بومی  ناحیه بومی  استان بومی  محل تولد

/ تهران 
/ شمیرانات 
  تجریش

/ تهران / تهران 
  مرکزي

/ تهران / تهران 
  مرکزي

/ تهران / تهران 
  مرکزي

  یک  یک  تهران

  
  هنر: ي کل داوطلب در هر زیرگروه، گروه آزمایشی وضعیت رتبه و نمره

  

  زیرگروه
  ي کل رتبه و نمره

  پنج  چهار  سه  دو  یک

  5  3  2  2  2   نفر13036  رتبه در سهمیه بین
  5  3  2  2  2   نفر40223  بین) بدون سهمیه(ي کشوري  رتبه

  10903  10812  10898  11117  11381  ي کل نهایی نمره
  

  :م دروس امتحانی گروه آزمایشی هنرنمرات خا
  

  ي درس نمره  عنوان درس  ردیف
  4/69  زبان و ادبیات فارسی  1
  0/68  زبان عربی  2
  0/56  فرهنگ و معارف اسالمی  3
  7/94  زبان خارجی  4
  6/65  درك عمومی هنر  5
  9/44  درك عمومی ریاضی و فیزیک  6
  4/28  ترسیم فنی  7
  0/100  خالقیت تصویري  8
  7/51  یت نمایشیخالق  9
  4/63  خالقیت موسیقی  10
  4/23  خواص مواد  11

  
  :هاي آزمایشی هنر هاي روزانه و شبانه گروه ي مجازشده در دوره ي کل در سهمیه و آخرین رتبه رتبه

  

  ي مجاز در سهمیه  آخرین رتبه  ي کل در سهمیه رتبه  ها ي کل زیرگروه ماکزیمم نمره
  ي کشوري رتبه

  )یهبدون اعمال سهم(
11381  2  9166  

  
2  

  


