
   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  
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  موحد :نام خانوادگی  ميترا: نام

  گرافيك :ي دانشگاهی رشته  ٥ :آزاد/  )١٣٩١ هنر( ٣ :سراسريي آزمون  رتبه

  ي فيزيكرياض :نوع دیپلم  ي فيزيكرياض :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  ا درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان ر) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
   بله-حضوري :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
  .کردم از عملکرد خود بسیار راضی هستم و تغییري ایجاد نمی :پاسخ

  کنید؟  رزیابی میهاي آزمایشی را چگونه ا شرکت در آزمون  -3
  .ها براي کنکور بسیار مفید و ضروري است شرکت در این آزمون :پاسخ

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
  .ها را افزایش دهند کم ساعت در ابتدا با پتانسیل خود شروع کنند و کم :پاسخ

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح مینهایی ت بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
  .تري دارم  تمرکز بیش-تنهایی به :پاسخ

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
  . براي من اثر خوبی نداشت-خیر :پاسخ

  کنید؟  ور سفارش میآیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنک  -7
  . بار در طول سال خوب است1چند روزه و کوتاه  :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
  با مشاوره حضوري هفتگی. کند ترین نقش را در سال کنکور ایفا می مشاور دلسوز مهم :پاسخ

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

   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
  .نظري ندارم :پاسخ
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  است؟  گیري داشته ها در موفقیت شما تأثیر چشم ها و خواندن کدام کتاب م کالسهاي عمومی، شرکت در کدا در درس   -11
  

  ..................................................: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  امال و لغت دکتر سبطی: کتاب

  خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

   خاکباز-چی آبی قلم: کتاب

  قاي کریمیآ: کالس
  دین و زندگی

  راه اندیشه: 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 خانم افسانه نسل: کالس
  ینمایشخالقیت 

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

  ا آموزشگاه میدی-آقاي گرجی: کالس
  تصویريخالقیت 

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

   آموزشگاه میدیا-نژاد آقاي جعفري: کالس
  موسیقیخالقیت 

  ..................................................: کتاب
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   آموزشگاه میدیا-يخانم افسر: کالس
  خواص مواد

   مریم افسري-خواص مواد: کتاب

  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی رشتهآیا از    -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؟  آیا به همان شکل عمل می) قبلیي  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
  هاي مختلف  آشنایی با طرز فکرها و شخصیت-استقالل :پاسخ

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

  اي دارید؟ شور برنامهي تحصیل در خارج از ک آیا براي ادامه   -18
  بله، به شدت :پاسخ

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  .بینم تر می جا را مناسب شرایط را براي تحصیل و زندگی در آن :پاسخ

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

  .ریزي درس بخوانند و هدف خود را مشخص کنند حتماً با برنامه :پاسخ
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