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  زاده مالح :خانوادگی نام  مهكامه: نام

  ..........................:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۷: سراسريي آزمون  رتبه

  رياضي و فيزيك: نوع دیپلم  هنر: دانشگاهی ي پیش رشته
  

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

بایـست بـه صـورت     شـد و مـی   صورت غیرحضوري سال گذشـته برداشـته       دانشگاهی به   ي پیش    امکان گذراندن دوره   :پاسخ
  .ها را با معلمین میدیا و مدیریت آموزشگاه میدیا گذراندم طورکلی درس اما به. حضوري درس بخوانیم

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

داد  اي که مشاورم به من می کردم با برنامه  من تمام تالشم را کرده بودم، از تفریحاتم تاحدممکن زده بودم و سعی می    :پاسخ
هـا   کردن به حرف مشاورم در مورد ارزیابی آزمـون   عملکنم کمی دیر انجام دادم دقیقاً تنها کاري که فکر می    . حرکت کنم 

  .دادم بود که چند ماه اول انجام نمی

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

دیـدم ولـی از زمـانی کـه ارزیـابی       هایم را می دادم و درصدها و رتبه البته در ابتدا من فقط آزمون می .  خیلی مؤثر بود   :پاسخ
  .ها و مشکالتم را بهبود بخشم و نقاط قوتم را هم حفظ کنم کم ضعف ام قراردادم توانستم کم ها را نیز در برنامه آزمون

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

خوانـدم مغـزم تـا     لی خیلی درس مـی تر رفتن خیلی خوب بود چون اگر از اول خی تر به بیش کنم از ساعت کم     فکر می  :پاسخ
ي  شدنشان زیاد است و نیاز به دوره که دروس کنکور هنر حفظی است و امکان فراموش شد و با توجه به این       آخر منفجر می  
  .هاي آخر با وجود حجم چند برابر دروس نیاز به وقت چند برابر هم وجوددارد زیادي دارد؛ ماه

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

بخش بود اما  که بسیار لذت براي من درس خواندن با دوستانم در عین این. دهم تنهایی درس خواندن را ترجیح می   به :پاسـخ 
  .شد باعث کاهش تمرکزم می

  دانید؟ ر درست میبازي براي رفع خستگی را در سال کنکوsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6

کردم چون تصمیم داشتم تمام وقـتم را   بازي هم نمی sms من به ندرت سال گذشته از اینترنت استفاده کردم و مسلماٌ:پاسخ
اي که از خـودش   به نظر من هر کسی متناسب با نتیجه. سال براي کنکور صرف کنم تا بهترین نتیجه را بگیرم     در طول یک  

  .نظر کند تري صرف تر باشد باید از چیزهاي بیش قدر نتیجه مطلوب هو هرچکند  انتظار دارد تالش می

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

کنم این اسـت   اي که می من توصیه. ها متفاوت است نظر من توانایی بچه   به.  من فقط دو روز در عید به مسافرت رفتم         :پاسخ
ي  ا شخصیت خودش هر وقت احساس خـستگی زیـادي در سـال کنکـور کـرد حتمـاٌ یـک برنامـه                 که هر کسی متناسب ب    
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هاست پـس بایـد    کنم چون عید زمان خوبی براي جبران نقص       طور فکر می    همین. شده براي تفریح و استراحت بچیند       تنظیم
  .خوب از این زمان بهره برد و با مسافرت و تفریح زیاد روزها را نگذراند

  کنید؟ به چه شکلی؟  تن از مشاوران را سودمند ارزیابی میگرف آیا کمک  -8

آمـوزان دیگـر    ي دانـش  هاي کرده و نکرده هایشان تجربه هایشان را مو به مو انجام دهید، چون حرف حتماً حرف.  بله :پاسـخ 
  .است

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

 را انجـام  ،شـود  هـا مـی   بندي هایی که در این کـالس  کنم اگر خودم جمع  که فکر می   بله من همه را شرکت کردم چرا       :پاسخ
  .دادم چند برابر زمان نیاز داشتم می

  کدامشان؟ است؟  تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10

خاطر ندارم، اما در دوران راهنمایی و دبیرستان کارهاي هنري متفاوتی در زمینه هـاي   هاي بچگی چیزي را به   از بازي  :پاسـخ 
  .است ثر بودهؤگوناگون انجام دادم که حتماً در موفقیت امروزم م

  است؟  گیري داشته ثیر چشم در موفقیت شما تأها کتاب و خواندن کدام دبیرانهاي عمومی، آموزش کدام  در درس   -11
  

  دکتر سبطی و جناب آقاسی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  هاي دکتر سبطی کتاب: کتاب

  خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

  کتاب خانم خاکباز: کتاب

   خانم پرو: کالس
  دین و زندگی

  کتاب کار گاج: کتاب

  دکتر جابري: کالس
  زبان انگلیسی

  ابريکتاب دکتر ج: کتاب
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 است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  علی آقاي رستم: کالس
  درك عمومی هنر

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

  آقاي مشیدي: کالس
  ریاضی و فیزیک

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

  آقاي شیردل: کالس
  ترسیم فنی

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

  ...........................................................................: کالس
  خالقیت تصویري

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

  شریف و خانم فعلی خانم نسل: کالس
  خالقیت نمایشی

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

  انم صادقیخ: کالس
  خالقیت موسیقی 

  نزاد کتاب آقاي جعفري: کتاب

  خانم افسري: کالس
  خواص مواد

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

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

 بـه  کنکـور  روز مـن  .است دیگر روزهاي مثل کنکور روز چون نکنند تلقین ترساس دیگر یک به و خودشان به ها   بچه :پاسخ
 و کـنم  حفظ را خودم آرامش کردم سعی ولی داشتم استرس بودم نگران دیگر آزمایشی هاي  آزمون براي که میزانی همان

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

  .ي خودم و مشورت با خانواده و مشاورم  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

  .بله :پاسخ

  است؟  شگاه در زندگی شما چه بودهبهترین تأثیرات ورود به دان   -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

  .در این مورد نگرفتمهنوز تصمیمی  :پاسخ

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

  .هنوز تصمیمی در این مورد نگرفتم :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

 مـن  بـه  را آن از بهتـر  یـا  را همان بخواهم خدا از چیزي اگر که داشتم اطمینان و بود پررنگ زندگیم در خدا  حضور :اسخپ
  .گرفتم کار به هم بودم آموخته پیش ها سال که را ریزي برنامه و تمرکز البته .دهد می
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