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  زاد نقره :نام خانوادگی  يدنو: نام

  : و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۲۱: سراسريي آزمون  رتبه

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

را به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تـصمیمتان را درسـت   ) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش  دوره  -1
  ؟ دانید می

ام و نظري در مورد درست یا  صورت حضوري گذرانده  ریاضی بهي  در رشته88دانشگاهی را در سال  ي پیش من دوره :پاسخ
ولی در مورد دوستانی که در سـال کنکـور بایـد پـیش را       .ثیرگذار نبود أي خودم ندارم چون ت      درباره مسئلهغلط بودن این    

تري براي  صورت غیرحضوري پیش را بگذرانند به این علت که فرصت بیش         بگذرانند باید عرض کنم که بهتر است که به        
  .شوند تر دچار خستگی می مطالعه خواهندداشت و البته کم

تر، چه تغییراتی به وجـود       هاي قبل   ي سال کنکور یا حتی سال        دوباره کنکور بدهید، در برنامه     -!خداي نکرده  -اگر قرار بود    -2
  ید؟ دآور می

عربی % 75االت وارد کنم و درصد ؤدادن به س موقع پاسخ ها را در همان  این بود که در روز کنکور گزینهماولین تصمیم  :پاسخ
  ☺. تبدیل نکنم%33به ها  جا واردکردن گزینه  جابهخود را با

بـودم   دهصورت مطالعه کر این هاي بهتري در مورد مطالعه رسیدم که اگر از ابتدا به         و در مورد مطالعه در اواخر سال به راه        
هـاي   کننـد ایـن راه    شـرکت مـی  93 دوستانی کـه در کنکـور   بهکنم که   که تمام سعی خود را میگرفتم  می  بهتري ي  نتیجه

  .شخصی را ارائه دهم

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

زنی در زمان محدود و   یادگیري تست جهت جهت دیدن رتبه و تراز بلکها نه صرفاً هاي آزمایشی ر   شرکت در آزمون   :پاسخ
االت آزمـون و رفـع اشـکال    ؤ بررسـی سـ  ،ثیر آزمـون آزمایـشی  أترین ت مهم و دانم شدن با شرایط کنکور مفید می  هماهنگ

کـه مـشاوران    ها پرداختم با این  رسیدم و به بررسی آزمونمسئلهسفانه من در اواخر سال به مهم بودن این     أ که مت  باشد می
  .کردند  تاکید میمسئلهتداي سال روي این محترم در اب

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

 سال هم دانـشجو بـودم و خیلـی از    4-3 بسیار ضعیفی در دوران دبیرستان و پیش داشتم و از طرفی         ي  من چون پایه   :پاسخ
 سـاعت شـروع   4 تـا 3م آشنا نبودم در تابستان بـا روزي     ه با دروس هنرستان  بودم و     هم فراموش کرده    را دروس عمومی 
 93 سـاعت رسـاندم ولـی بـه دوسـتان داوطلـب       14 تـا  12 به بعد به روزي ماه  ساعت و از حدود دي7 ماهکردم در مهر 

چـون  (باشـند   داشـته  بـاالیی  ي دفعه زیاد نکنند و قرارنیست از روز اول ساعت مطالعه      کنم زمان مطالعه را یک     پیشنهاد می 
و در کل زمان مطالعه به فرد بستگی دارد شاید فـردي      ) کنند  قبول نمی  دانشگاه زیاد داوطلب را در      ي   فقط با مطالعه   صرفاً

 پس خیلی میزان زمان مطالعه خود . ساعت زمان بگذارد6 ساعت و فرد دیگري براي یادگیري همان درس 2درسی را در    
  .را با دوستان مقایسه نکنید
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  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5

تـوانم مطالعـه    نمیعنوان همراه با دوستان  هیچ  بهشود ولی من شخصاً وخوي داوطلب مربوط می   تنهایی، البته به خلق    به :پاسـخ 
  .تمرکز ندارد جز عدماي   گروهی نتیجهي مطالعهنظر بنده  ه بههنگام مطالعه است ک تر از مطالعه تمرکز کنم چون مهم

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

تنهـا باعـث رفـع      اینترنت نـه ولی استفاده از. ☺اش را هم ندارم  حوصله ي ندارم و  باز اس ام اي به اس    عالقه من شخصاً  :پاسخ
  .باشد میبلکه براي کنکور هم مفید  خستگی

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

افتادن مـن بـود و   انستم فرصت خیلی مناسبی براي جلود  سفر نرفتم چون می عید نوروز را اصالً  من شخصاً  .بله، حتماً  :پاسـخ 
شـود کـه     متفاوت است و باید به مغز استراحت داده تز انسان با ربا   چون کارکرد مغ  . به نیاز قبل از نوروز به سفر رفتم        بنا

  .هاي خیلی مفید براي تقویت حافظه است باشد و رفتن به مسافرت یکی از راه فرصت پردازش اطالعات را داشته

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می یا کمک  -8

قدري مهم است که من در طول سال بسیار درگیر انتخاب مشاور بـودم کـه در اواسـط     بهبسیار زیاد، این مسئله   ! بله :پاسخ
صی اسال به نتیجه رسیدم و از آقاي محمدرضا مالی براي دروس عمومی و سرکار خانم مهسا کریمـی بـراي دروس اختـص    

. هـاي مـشاور اسـت     اهنماییترین مسئله اعتمادکردن به ر     ولی مهم  .سزایی در موفقیت بنده داشت     کمک گرفتم که نقش به    
  .شود  بهتر میي چون باعث کاهش استرس و نتیجه

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

 باعـث   فـردي و ثانیـاً  ي  مانع مطالعـه حدودي؛ اردوهاي کالسی باید در زمان خیلی مناسب برگزار شود که اوالً  تا! بله :پاسخ
 ي کـردم نتیجـه   هاي اردو استفاده نمی خستگی داوطلب نشود من خودم از اردو نتیجه خوبی گرفتم ولی اگر از تمامی کالس              

  .ن مفید بودااکثر داوطلبد ولی در کل براي ش  زیاد بود و باعث خستگی من می خودمي چون ساعت مطالعهدیدم  می يبهتر

اسـت؟   تان در رسیدن به موفقیت کنـونی تأثیرگـذار بـوده    ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ا، بازيه آیا به نظر شما آموزش      -10
   کدامشان؟

  !خیر :پاسخ

  است؟  گیري داشته  در موفقیت شما تأثیر چشمها کتاب و خواندن کدام دبیرانآموزش کدام هاي عمومی،  در درس   -11
  

  ) تست و همایشنکته و(دکتر هامون سبطی : کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  هاي نشر دریافت کتاب :کتاب
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  مهدي جالدتیآقاي : کالس
  زبان عربی

  تست نشر الگو: کتاب

  )نکته و تست و همایش(دکتر کریمی : کالس
  دین و زندگی

  گاج: کتاب

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

  خیلی سبز: کتاب

 است؟  موفقیت شما نقش مهمی داشتهها در ها یا کتاب تصاصی، کدام کالسهاي اخ در درس   -12
  

  ، خانم کریمی، خانم افسري)آموزشگاه هنرهاي زیبا(علی  احمد رستم آقاي:کالس
  درك عمومی هنر

  کتب درسی آموزش و پرورش، جزوات، منابع آزاد مرتبط :کتاب

  )رهاي زیباآموزشگاه هن(آقاي رحمت مشیدي : کالس
  ریاضی و فیزیک

  درك عمومی ریاضی و فیزیک کارنامه کتاب: کتاب

  )آموزشگاه هنرهاي زیبا(آقاي شیردل : کالس
  ترسیم فنی

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

  )آموزشگاه هنرهاي زیبا(خانی،  خانم صفی: کالس
  خالقیت تصویري

  ابع آزاد مرتبطخالقیت تصویري کارنامه کتاب و من: کتاب

  شریف خانم نسل: کالس
  خالقیت نمایشی

  خالقیت نمایشی راه اندیشه: کتاب
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   ..........................................:کالس
  خالقیت موسیقی 

  کتاب تست کارنامه کتاب: کتاب

  خانم افسري: کالس
  خواص مواد

   تست انتشارات راه اندیشه3000خواص مواد و  :کتاب
  

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

نیست و غریبی قرارو بدانند که سر جلسه کنکور اتفاق عجیب ) ☺من خواندم(د نکه در روز کنکور درس نخوان اول این  :پاسخ
  .هاي آزمایشی برخورد کنند رخ بدهد و مثل آزمون

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

  . شخصیي  عالقهي  بر پایهکامالً :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

  . گرفتم) سازي دانشگاه هنر آهنگ(خاطر یک رشته  ه شرکت مجدد در کنکور را فقط بچون من تصمیم! بله :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16

شدن شرایط کار  هما و دیگر دانشجویان و فراستادانجدید با ثیر براي دانشجویان هنر ایجاد ارتباطات  أشاید بهترین ت   :پاسخ
  .دتر باش بیش

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

) مهندسـی صـنایع  ( اول خودم ي طور مثال من در رشته تواند اثرات منفی هم بگذارد، به دانشگاه با توجه به شرایط می     :پاسخ
خواسـتم از   سازي در مقطع کارشناسـی وجودنداشـت شـرکت کـردم و مـی       آهنگي  رشته88که در سال     خاطر این  فقط به 

  . ثیرات منفی در زندگی من داشتأبه همین دالیل آن دانشگاه ت. خدمت سربازي فرار کنم

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه    -18

  . اگر امکانش ایجاد شود!بله :پاسخ

  چرا؟؟ )اندگار شویدجا م در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

 عـدم  امـر هاي تحصیلی و دروس و در نهایت ایـن     سري از رشته   آشنایی عام مردم ایران با یک      دلیل عدم  سفانه به أمت :پاسخ
لب غها سخت باشد و به همین دلیل ا شود که شرایط کار در مورد تعدادي از رشته سري از مشاغل باعث می    آشنایی با یک  
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که آن کشور بهتر است بلکه به این دلیل کـه   خاطر این هنه ب. شوند حصیل و کار از ایران خارج می تي  هنرمندان براي ادامه  
شناسند و از پیچیدگی آن آگاهند و در نتیجـه موسـیقی خـوب را      موسیقی را بهتر می مثالًهاي هنري مردم آن کشور رشته  

  .)دکه این شرایط در ایران ایجاد شو به امید این. (کنند بهتر درك می

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

 فقط بـا  اگر از کنکور ترس دارید بدانید که  لذا ،دست خواهیدآورد  هکه شما بخواهید آن را ب      چه یادتان باشد که هرآن    :پاسخ
ي زمـانی    با برنامه مطالعه کنید و اگر در یک بـازه  حتماً زندگی هم عبور کنید ضمناًي توانید از این مرحله   نفس می  به اعتماد

 ☺! داوطلبین کنکوري  با امید موفقیت همه. افت کردید ناامید نشوید چون براي همه پیش خواهدآمد



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 يکي از گروھھاي اصلي رياضي و فني " صرفٌابر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به رشته محلھايي که گزينش آنھا 
،علوم تجربي و علوم انساني و يا گروه زبان صورت مي پذيرد، مي 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 ۶٩ ١٣١۵١٨٩۴ مرد نقره زاد نويد ١٠۶٧٣۴٢

کد منطقه اخذ 
ديپلم 

کد دانش آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم معدل کتبي 
ديپلم

معلولیت

١١٠۴ ١۴٩٩٧٣٩٩٠ ٨٧ ١٠ رياضي فیزيك ١٢/۵۴
---- 
---- 
----

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 مركزي||تھران||تھران مركزي||تھران||تھران مركزي||تھران||تھران

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمندي

بليخیر---

 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
ويژه فرھنگیان  نیمه حضوري و مجازي

 و بین الملل
روزانه و شبانه گروه آزمايشي  شماره داوطلبي

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز مجاز مجاز ھنر 6215936

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 :  ۶٢١۵٩٣۶
 داوطلب 

 

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

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

16 42 30 20 18 نفر 11329  رتبه در سھمیه بین

19 54 37 25 23 نفر 34556 بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري   

10351 9792 9926 10102 10268  نمره کل نھايي

 
ھنرنمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :

نمره  ترتیب عنوان درس

53/4 زبان و ادبیات فارسي  ١

33/4 زبان عربي  ٢

74/7 فرھنگ و معارف اسالمي  ٣

37/4 زبان خارجي  ۴

36/7 درک عمومي ھنر  ۵

45/6 فیزيک  -درک عمومي رياضي  ۶

25/0 ترسیم فني  ٧

56/7 خالقیت تصويري و تجسمي  ٨
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18/4 خالقیت نمايشي  ٩

76/7 خالقیت موسیقي  ١٠

10/0 خواص مواد  ١١

 
ھنر رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي:

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

٢۵
دوره ھاي روزانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

) وشبانه 
 رتبه کل در
 سھمیه

 ماکزيمم نمره کل زير گروه
 ھا

10262 21 10351

 

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

٨٨٢٨۵٧١
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