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)1(  

  

  حبيبي :نام خانوادگی  آ پانته: نام

  )ITE( مهندسي فناوري اطالعات :ي دانشگاهی رشته  ٣٥ :آزاد )١٣٩١سال  (٩٠٠ :سراسريي آزمون  رتبه

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

  
  

  دانید؟  یا هنوز هم این تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آ) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
   بلی-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
  .ردمک کردم و فقط چند کتاب مرجع انتخاب می خیلی از منابع کنکور را حذف می :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
  .تواند مفید یا غیر مفید باشد ي درس خواندن و ترتیب مباحث هر آزمونی می بستگی به نحوه و شیوه :پاسخ

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
  !رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود / ند و گهی خسته رودرهرو آن نیست که گه ت :پاسخ

شود، ولی این روند در کل باید رو بـه   ي او کم و زیاد می آموزي در طول سال پستی و بلندي دارد و زمان مطالعه      هر دانش 
  .رشد باشد

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
تنهاي و براي رفع اشکال همراه دوستان، زیرا مباحثی که هرکسی تسلط دارد متفاوت است و درس خواندن به شکل  به :پاسخ

  .گروهی براي بعضی دروس و یا بعضی مباحث مفید نیست

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
طور مناسب و معقول فکر  اش به در کل استفاده! ي زندگیه ولی نه براي رفع خستگی  جزو روزمرهsms و netاده از  استف :پاسخ
  .رساند کنم ضرري نمی می

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
تـر آخـر تابـستان و     زمان مناسبش بیش. ها و روزهاي آن زیاد نباشد براي آرامش سودمند است    اگر تعداد مسافرت   :پاسخ

  !عید است البته فقط چند روز

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
ي ایـن   شود نتوان یـک حکـم کلـی دربـاره     باعث می... ریزي، تأثیرگذاري و      دادن، برنامه   ي مشاوره   نحوه! نظري ندارم  :پاسخ

  .مسئله داد
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  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (ت در اردوهاي مطالعاتی آیا شرک  -9
شخصه بسیار مفید بود ولی بستگی بـه خـصوصیات    من در اردوي نوروز و پیش از کنکور شرکت کردم و براي من به  :پاسـخ 

گیرنـد و یـا    توانند درس بخوانند و یا استرس مـی  میدیگر ن مثالً بعضی افراد در کنار هم   (هاي فردي دارد      شخصی و توانایی  
  .)مکان برایشان مهم است

   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
هاي دوران کـودکی   ها هم بازي یکی از آن... ! ها ي چیزها به هم ربط دارند، همه چیز   نظر قطعی ندارم ولی اصوالً همه      :پاسخ
  .هایی که هیجان و سرعت دارند برد و یا بازي هاي فکري، خالقیت را باال می بازي. است

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

  هاي نکته و تست دکتر سبطی السک: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  تنشر دریاف: کتاب

  خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

  چی قلم: کتاب

  رضا دلشاد آقاي علی: کالس
  دین و زندگی

  گامان هم: کتاب

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

  )دکتر اناري(مبتکران : کتاب

  است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب  اختصاصی، کدام کالسهاي در درس   -12
  

  استاد ذهبی: کالس
  فیزیک

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

  دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  دکتر بابایی انتشارات مبتکران: کتاب
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  استاد فرزان: کالس
  حساب دیفرانسیل

  ستاد ا10: کتاب

  ................................................: کالس
  هندسه تحلیلی

  خوشخوان: کتاب

  ................................................: کالس
  پایه هندسه

  نشر دریافت: کتاب

  استاد قندچی: کالس
  ریاضیات گسسته

   انتشارات خوشخوان-ن انتشارات مبتکرا-ي فائق انتشارات اندیشه: کتاب

  ................................................: کالس
  ریاضی پایه

  )آبی(چی  قلم: کتاب
  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  بلی% 100 :پاسخ

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

  .ي شخصی بود ها عالقه ترین آن ي موارد در انتخاب تأثیر داشتند ولی مهم همه :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
  بلی% 100 :پاسخ

  است؟  انشگاه در زندگی شما چه بودهبهترین تأثیرات ورود به د   -16
  پذیرتربودن  مسئولیت-تر شدن  اجتماعی-هاي جدید یافتن تجربه :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  .)دانشجوي سال اولی هستند...! (تا االن خیر  :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
  !طور قطع  ولی نه به؛بلی :پاسخ
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  ؟ چرا؟)جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  !بلی :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

سطح یادگیریتان را باال ببرید؛ مشورت بگیرید ولی در نهایت خودتان باتوجه . نبال کیفیت باشید نه کمیتتر به د  بیش :پاسخ
  .هایتان عمل کنید به ویژگی
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  سهمیه  زبان خارجی  دین  سال تولد  شماره شناسنامه  جنس  نام خانوادگی و نام  شماره پرونده

  انگلیسی  اسالم  73    زن  ا حبیبی پانته  
منطقه 

1  
  

  کد منطقه اخذ دیپلم  آموزي کد دانش  سال اخذ دیپلم  کد دیپلم  عنوان دیپلم  معلولیت
  1101    90  10  ریاضی فیزیک  ------

  

محل اخذ مدرك 
  دانشگاهی پیش

  محل اخذ دیپلم
 سال  محل اخذ

  ماقبل دیپلم
  قطب بومی  ناحیه بومی  استان بومی  محل تولد

/ شمیرانات / تهران 
  تجریش

/ ت شمیرانا/ تهران 
  تجریش

/ شمیرانات / تهران 
  تجریش

/ تهران / تهران 
  مرکزي

  یک  یک  تهران

  
  :مندي براساس تقاضانامه اعالم عالقه

  

  کارمند  آموزگار  غیرانتفاعی، پیام نور
  ------  خیر  بلی

  
  :هاي آموزشی هاي مختلف هریک از گروه وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره

  

شماره 
  داوطلبی

  روزانه و شبانه  دوره/ گروه 
حضوري  نیمه

و مجازي و 
  الملل بین

  غیرانتفاعی  پیام نور
ي  ویژه

  فرهنگیان

دانشگاه 
فرهنگیان 

مراکز تربیت (
  )معلم سابق

1052881  
علوم ریاضی و 

  فنی
  مجاز***   غیر مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز

  مجاز***   غیر مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  هنر  2128951
  مجاز***   غیر مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  زمجا  زبان  2202054

  
  55812668534032  17570535634370  مشاهده سوابق تحصیلی  هستید: مشمول اعمال سوابق تحصیلی

  
مجاز در : *** را) مراکز تربیت معلم سابق(ي فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان       هاي ویژه   داوطلب گرامی شما عالقمندي به گزینش در رشته       

ها هستید الزم است در زمان   که مایل به انتخاب رشته در این دوره لذا درصورتی. اید هاي خاص اعالم ننموده مندي به رشته قهزمان اعالم عال
  .ي مربوطه از طریق سایت سازمان و دریافت کارت اعتباري و ثبت آن اقدام نمایید انتخاب رشته نسبت به پرداخت هزینه

  
  1052881: ي داوطلب شماره  علوم ریاضی و فنی :ر هر زیرگروه، گروه آزمایشیي کل داوطلب د وضعیت رتبه و نمره

  زیرگروه
  ي کل رتبه و نمره

  پنج  چهار  سه  دو  یک

  ---  ---  884  1004  1083   نفر71028  رتبه در سهمیه بین
  ---  ---  1588  1814  1955   نفر229948  بین) بدون سهمیه(ي کشوري  رتبه

  ---  ---  10060  9996  9934  ي کل نهایی نمره
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  :نمرات خام دروس امتحانی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
  

  ي درس نمره  عنوان درس  ردیف
  7/74  زبان و ادبیات فارسی  1
  7/74  زبان عربی  2
  4/73  فرهنگ و معارف اسالمی  3
  7/74  زبان خارجی  4
  4/59  ریاضیات  5
  7/46  فیزیک مکانیک  6
  5/71  شیمی  7

  
  :هاي آزمایشی علوم ریاضی و فنی هاي روزانه و شبانه گروه ي مجازشده در دوره  سهمیه و آخرین رتبهي کل در رتبه

  

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

  )هاي روزانه و شبانه دوره(
  ي کشوري رتبه

  )بدون اعمال سهمیه(
10060  900  49428  

  
1537  

  
  

  2128951: ي داوطلب شماره  هنر :ي کل داوطلب در هر زیرگروه، گروه آزمایشی یت رتبه و نمرهوضع
  زیرگروه

  ي کل رتبه و نمره
  پنج  چهار  سه  دو  یک

  489  484  255  295  462   نفر11568  رتبه در سهمیه بین
  835  822  405  478  805   نفر34502  بین) بدون سهمیه(ي کشوري  رتبه

  *7578  *7605  *8126  *8073  *7675  ي کل نهایی نمره
  .است  درصد بوده25 داراي تأثیر مثبت حداکثر  ي تحصیلی در این زیرگروه ي این است که سابقه در هر زیرگروه به منزله* عالمت 

  
  :نمرات خام دروس امتحانی گروه آزمایشی هنر

  

  ي درس نمره  عنوان درس  ردیف
  4/73  زبان و ادبیات فارسی  1
  7/62  یزبان عرب  2
  0/84  فرهنگ و معارف اسالمی  3
  0/52  زبان خارجی  4
  7/16  درك عمومی هنر  5
  3/42   فیزیک-درك عمومی ریاضی  6
  4/43  ترسیم فنی  7
  7/11  خالقیت تصویري و تجسمی  8
  4/3  خالقیت نمایشی  9
  0/0  خالقیت موسیقی  10
  6/1  خواص مواد  11
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  :هاي آزمایشی هنر هاي روزانه و شبانه گروه جازشده در دورهي م ي کل در سهمیه و آخرین رتبه رتبه
  

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

  )هاي روزانه و شبانه دوره(
  ي کشوري رتبه

  )بدون اعمال سهمیه(
8126  404  9839  

  
661  

  
  

  2202054: ي داوطلب شماره  :زبان ه، گروه آزمایشیي کل داوطلب در هر زیرگرو وضعیت رتبه و نمره
  زیرگروه

  ي کل رتبه و نمره
  چهار  سه  دو  یک

  778  606  673  1303   نفر27932  رتبه در سهمیه بین
  1434  1125  1212  2400   نفر89858  بین) بدون سهمیه(ي کشوري  رتبه

  *9226  *6523  *6523  *8664  ي کل نهایی نمره
  .است  درصد بوده25 داراي تأثیر مثبت حداکثر  ي تحصیلی در این زیرگروه ي این است که سابقه  به منزلهدر هر زیرگروه* عالمت 

  
  :نمرات خام دروس امتحانی گروه آزمایشی زبان

  

  ي درس نمره  عنوان درس  ردیف
  4/73  زبان و ادبیات فارسی  1
  0/52  زبان عربی  2
  7/78  فرهنگ و معارف اسالمی  3
  0/68  زبان خارجی  4
  1/29  درك تخصصی انگلیسی، فرانسه، آلمانی  5

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

  

ي کل  ماکزیمم نمره
  ها زیرگروه

ي کل در  رتبه
  سهمیه

ي مجاز در سهمیه  آخرین رتبه
  )هاي روزانه و شبانه دوره(

  )بدون اعمال سهمیه (ي کشوري رتبه

9226  991  13452  
  

1800  
  
  


