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  رستمي: نام خانوادگی  مهسا: نام

  پزشكي دانشگاه تهران: ي دانشگاهی و دانشگاه رشته  ۱ منطقه ۷۷: ي آزمون سراسري رتبه

  تجربي: نوع دیپلم  تجربي: دانشگاهی ي پیش رشته
  

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

نام کند  آموز بتواند در این سال در یکی از مدارسی که قبولی خوبی دارد ثبت    نظرم اگر دانش    بله به .  حضوري گذراندم  :پاسخ
. تـوجهی خواهدداشـت و اتـالف وقـتش بـسیار کـاهش پیـدا خواهـدکرد         طور پیوسته با مدرسه پیش برود رشد قابـل       و به 
کردم که تا آخـرین روزهـا هـم در مدرسـه      من سعی می. دهد آموز آرامش می  ا به دانش  ه  براین حضور در جمع بچه      عالوه

کنند یـا   حاضر باشم تا ببینم که دوستانم که شرایط مشابه یا حتی بدتري نسبت به من دارند این روزها را چطور سپري می   
آمـوز   و کالسی که تعداد زیـادي دانـش  حضور در مدرسه . آیند که البته خیلی هم مؤثر بود   با استرس خود چگونه کنار می     

 انگیـزه و  یا اگر مـدتی بـی  تر باشم  هایم موفق  به من یاد داد که چطور از وقتم استفاده کنم تا بتوانم از همکالسی     ،موفق دارد 
رسـی  توانـد در چنـین مدا    البته اگر داوطلبی نمـی ؛گرداند  شدم دیدن تالش دوستانم امید و انگیزه را به من برمی            ناامید می 

هاي کـشور نیـز    شود و رقابت با برترین چی که هردو هفته برگزار می  شرکت در آزمون منظمی مثل قلم    ،باشد  حضور داشته 
  .همین نقش را دارد

  ید؟آورد 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

هـاي مختلـف را     انـدازه و تـست زدن کتـاب    تـالش بـی  (اگر قراربود که دوباره کنکـور بـدهم همـین روش پارسـال           :پاسخ
 گرایـی  بینـی را واقـع   هاي منفی اطـرافم کـه منفـی       آدمچنین    تر و هم    اما با توکل و اعتماد و خودباوري بیش       ) گرفتم  می پیش
  .کردم ام دور می پندارند از محیط درسی می

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می ونشرکت در آزم  -3

هاي کالسـی و چنـد    تعداد زیادي از دوستانم بودند که در آزمون . من در یکی از بهترین مدارس ایران درس خواندم         :پاسخ
چـی   هـاي قلـم   ها از من بهتر بود ولی یا در آزمون آزمون جامع مدرسه از من عملکرد بهتري داشتند و مهارتشان در درس       

باشـند و بـا وجـود علـم      ها نتوانستند عملکرد مناسـبی داشـته        روز کنکور آن  . گرفتند  کردند یا آن را جدي نمی       رکت نمی ش
هاي آزمایشی فقط براي سنجیدن علم نیست براي این است که شـما یـاد             آزمون. ي دلخواهشان کسب نشد     زیادشان رتبه 

اگر درسی سخت بـود و درصـد   و تر تست بزنید   را در زمان کمدرسییاد بگیرید چطور   بگیرید خودتان را مدیریت کنید،      
هـاي کـانون    خواهم تبلیغ کنم و سودي هم برایم ندارد ولی آزمون نمی. ها تأثیر نگذارد ي درس  کمی جواب دادید روي بقیه    

کیـد  ا ي وصـیه ت! تر از مدرسه داشته شاید حتی کمی بیش هاي خوب نقش تنها آزمونی است که در پیشرفت من و اکثر رتبه    
  . استآزمایشیهاي  من شرکت منظم در آزمون

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

طورکه در اشعار شاعران بزرگ ما هم هست نباید افراط  دانید اعتدال شرط اول موفقیت است و همان   طورکه می    همان :پاسخ
مـن هـم   )  رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود /رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود     (گرفت   و تفریط را پیش   
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ام بسته به شـرایط هـر روز    کردم و طبیعی است که ساعات مطالعه همیشه هرچند این مسیر سختی زیاد دارد تالشم را می     
 که باید این مسیر را با تالش به پایـان  همیشه آهنگ رشد افزایشی داشت چون همیشه این را باور داشتم     متفاوت بود ولی    

  .ببرم

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

گرفتم از پس مشکالت  چنین یاد می شد و هم تر می  چون تمرکزم باالتر بود تالشم هم بیش ،تنهایی را   خواندن به   درس :پاسـخ 
  .نهایی بربیایمت کنکور به

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6

آمـوز مثـل    توان از دانـش  هاي مهم زندگی است و چون جزیی از زندگی است نمی     هرحال کنکور هم یکی از رویداد        به :پاسخ
ي درسـت از ایـن وسـایل     شد و استفاده تر می ها کم ي چیز هتر کنکور بود و نقش بقی      یک روبات کار کشید ولی اولویت مهم      

  .مانعی ندارد

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

  .دانم هاي گوناگون اما به موقع و متناسب را براي تجدید قوا مناسب می  رفتن به مسافرت خیر اما تفریح :پاسخ

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

توانند از طریق معلمان هـر درس یـاد بگیرنـد نـه      ها روش مطالعه و پیشرفت در هر درس را فقط می از نظر من بچه   :پاسخ
ي  ریـزي هـم برنامـه      بـراي برنامـه   . هاي قبل خیلی مفیدست     هاي سال   ي بچه   براي انتخاب کالس و همایش تجربه     . مشاور

ها هم بهترین مشاوره را از معلم فیزیـک   مورد مدیریت آزمون و مرور درس در.  کافیست کامالًمون آزمایشی آزمدرسه و   
 نشـد  کردم ولی همین زمان بـراي برطـرف   بار فقط یک ربع با ایشون صحبت می       من هر دو هفته یک    . گرفتم   می ام  مدرسه

  .ریزي کنند ریزي خودشان برنامه رنامهکردن دفتر بها با پر نظرم بهتره که بچه به. سؤاالتم کافی بود

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

تواند متفاوت باشد ولی من مطالعه  گرفتن از آن می هاي گوناگون نتیجه این سؤال، سؤالی کلی است و بسته به شخصیت :پاسخ
  .دهم جیح میدر خانه را تر

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

وجودبیاید و من از  شبه و در زمان کوتاهی به  و پشتکار چیزي نیست که یکناپذیرشدن ي خستگی نظر من روحیه بله به :پاسخ
را یـاد  خـرج دادن   مقامت بـه ها  ام یاد گرفتم و در سال کنکور در برابر سختی     ي تالش و پشتکار را از خانواده        بچگی روحیه 

  .گرفتم
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  ت؟ اس گیري داشته  در موفقیت شما تأثیر چشمها کتاب و خواندن کدام دبیرانهاي عمومی، آموزش کدام  در درس   -11
  

کرد که مـن   قدر کفایت می  جلسه بود ولی آن    30که فقط     کالس دکتر سبطی با وجود این     : کالس
  زبان و ادبیات فارسی  .در هیچ کالس یا همایش دیگري شرکت نکردم و رشد زیادي در این درس داشتم

اب امال  کتاب همایش ادبیات، کت،2 و 1فارسی جلد    کتاب زبان . اي جامع ادبیات    گاج نقره : کتاب
  الگوقرابت نشر  کتاب  وو لغت و مخصوصاً کتاب قرابت معنایی نشر دریافت

  دکتر بوذري: کالس
  زبان عربی

  شصت آزمون گاج، الگو: کتاب

  دکتر کریمی: کالس
  دین و زندگی

  اي جامع و الگو گاج نقره: کتاب

  استاد مفتون: کالس
  زبان انگلیسی

  مبتکران آقاي اناري: کتاب

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

  .آموزان یاد دادند دکتر آرام فر که ترکیبی فکرکردن رو به ما دانش: کالس
  شناسی زیست

  سیاه انک تست تختهبو گیاهی و خیلی سبز کتاب ژنتیک  و 2 و 1سوم و پیش ، دومسال : کتاب

  همایش دکتر چالجور: کالس
  شناسی زمین

   نشردریافتشناسی  زمینهمایش: کتاب

  آقاي فداکار: کالس
  فیزیک

  اي پیش و پایه، خیلی سبز مبتکران گاج نقره.: کتاب

  باباییدکتر آقاي : کالس
  شیمی

  خیلی سبز سال سوم ،  مبتکران2 و 1دوم، سوم و پیش سال : کتاب
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  یآقاي نادري و کرم: کالس
  ریاضی تجربی

  چی  سال کنکور قلم30جامع خیلی سبز و : کتاب
  

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

از . هاشـون فکـر کننـد    گرمی بدن و بـه موفقیـت   خواندن حتماً به خودشون دل  هاي آخر در کنار درس      ها باید ماه    بچه :پاسخ
ي آخـر تـو ذهنـشون         هفته. شن خودداري کنند    ی که باعث تضعیف روحیشون می     کردن با کسای   دادن یا حتی صحبت    انجام

با خودشون عهد کنند که وقت اونا باید سر جلسه چی کار کنند؟  تصور کنند که اگه یک درس مثالً زیست سخت باشه اون   
انـایی در مـن بـا    ها را خراب نکنند که ایـن تو     درس ي  اگه دیدن سؤاالت یک درس حتی زیست سخته هول نشوند و بقیه           

  .شرکت در آزمون آزمایشی تقویت شد

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

  .ي شخصی چون دوست ندارم که یک عمر حسرت بخورم یا بدون عالقه کار کنم فقط عالقه :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

  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

  !بله ولی چند سال دیگه :پاسخ

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

هاي دیروز امروز و فرداهاي  البته جواب این سوال ممکن است در چند سال آینده با امروز من متفاوت باشد اما برنامه :پاسخ
  .کنم من در جهت تحقق بخشیدن به اهدافم است و در این مسیر از هیچ چیزي دریغ نمی

 ! اند جا آمده نبال راز پیروزي شما تا اینها که به د  سؤال آخر، یک راهنمایی کوچک براي این بچه و به جاي   -20

 این یک سال شما رو به دربینی   مطمئنم که تالش و واقع!قدر آرزوتون تالش قدر تالشتون آرزو کنید یا به گن یا به  می :پاسخ
نـشون  کرد کنم که اشکاالتتون رو ببینید هر کاري از دسـتتون برمیـاد بـراي برطـرف        فقط خواهش می  . رسونه  ها می   بهترین
! تونه خوب جواب بده کنه و نمی  درسی نیستند، ممکنه براي یکی این باشه که سر آزمون هول میاین مشکالت حتماً . بکنین
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 شجاع و قوي باشید تا بتونید حقتـون رو از      .کردن و تغییردادن آیندتون رو داده      خدا رو شکر کنید که بهتون فرصت تالش       
گیرنـد امیـدوار باشـید و دسـت از      نامه رو از دستتون می    که سر جلسه کنکور پاسخ     اي  همیشه حتی تا لحظه   . کنکور بگیرید 

  .و در آخر هرکس که در آفتاب زحمت بکشد حق استراحت در سایه را دارد! ها هستید تالش برندارید چون الیق بهترین
  
  

با سپاس از این دوست ! هایی از آن خط بکشیم بخشقدري قابل درنگ و اندیشه بود که ما را هم مجبور کرد زیر     هاي خانم رستمی به     پاسخ
  !خوبِ شما



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 گروه ھنر صورت مي پذيرد، مي "صرفٌا بر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به انتخاب رشته محلھايي که گزينش آنھا 
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 ٧۴ ١٧٩٠۶٨٠۶ زن رستمي قزلجه مھسا ٣۴٧۴٧١٨

کد منطقه اخذ 
ديپلم 

کد دانش 
آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١١٠١ ١٨٢۴٠١۴٨۴ ٩١ ١١ علوم تجربي ١٩/٩٠
---- 
---- 
----

قطب بومي ناحیه 
بومي

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

يک يک تھران  مركزي||تھران||تھران تجريش||شمیرانات||تھران تجريش||شمیرانات||تھران تجريش||شمیرانات||تھران

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمنديبھیار

بليخیر---خیر

 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
بھیاران ويژه فرھنگیان  نیمه حضوري و

 مجازي و بین الملل
روزانه و شبانه گروه آزمايشي  شماره

 داوطلبي

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي 5405885

مجاز مجاز ***مجاز ---- غیرمجاز مجاز زبانھاي خارجي مجاز 6324124

ھستید :مشمول اعمال سوابق تحصیلي مشاھده 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 داوطلب :5405885

 

علوم تجربي:وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي مشاھده پاسخنامه

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

45 47 35 44 66 نفر  رتبه در سھمیه بین 74038

107 122 93 105 141 438015 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

11773 11772 11662 11849 11896  نمره کل نھايي

 
 علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس

 82/7 1  زبان و ادبیات فارسي 
 81/4 2  زبان عربي 
 81/4 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 66/7 4  زبان خارجي 
 33/4 زمین شناسي   5
 72/3 رياضیات   6
 80/7 زيست شناسي   7
 83/4 فیزيك   8
 82/9 شیمي   9
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 : علوم تجربي رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

١۶٩
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه ) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

٣١٨١٣٧٧١١٨٩۶

 
 

شماره : ۶٣٢۴١٢۴
داوطلب 

 

 

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

چھار سه دو يک زير گروه/ رتبه و نمره کل 

43 38 68 381 نفر 27812  رتبه در سھمیه بین

72 65 108 642 نفر 95472 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

11024 *7109 *7109 *9683  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

٨١/۴ زبان و ادبیات فارسي  ١

٧٨/٧ زبان عربي  ٢

٨١/۴ فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

٨۵/۴ زبان خارجي  ۴

۴٣/۴ 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 

٩۴
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا 

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

١١٠٢۴۵۴١٣٢٢٠

 

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

٨۵٧٨١٧١
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