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  محمديان :نام خانوادگی  صبا: نام

  )تهراندانشگاه ( طراحي صنعتي :ي دانشگاهی رشته  ٧: آزاد / )١٣٩١سال  (٥ :سراسريي آزمون  رتبه

  ي فيزيكرياض :نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  ین تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم ا) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
هـا بـا    ي مورد نظرم این انتخاب باعث شد که یک سري موانع که در هنرستان   بله چون باتوجه به رشته    . غیرحضوري :پاسخ
  .باشم ي آزادتري داشته باشد و برنامه شدم وجودنداشته ها مواجه می آن

  ید؟ دآور تر، چه تغییراتی به وجود می هاي قبل ي سال کنکور یا حتی سال امه دوباره کنکور بدهید، در برن-!خداي نکرده -اگر قرار بود  -2
تر با برنامه بـراي خوانـدن    که بیش باشم و این تر استرس داشته کردم که کم اگر قراربود دوباره کنکور بدهم سعی می      :پاسـخ 
  .هاي جلو بروم درس

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
چـون باتوجـه بـه    . هاي کنکوري اسـت  هاي آزمایشی مسأله خیلی جدي و مهمی براي بچه نظرم شرکت در آزمون     به :سـخ پا

شـود شـرایط آزمـون سراسـري و کـالً کنکـور را        تر می دست آورد خیلی راحت توان به ها می هایی که در این آزمون   تجربه
هـاي   شـود کـه بتـوانیم گزینـه     و این کنترل استرس باعث میکننده است  شناخت و بنابراین در کنترل استرس بسیار کمک 

  .تري در کنکور انتخاب کنیم و موفق بشویم درست بیش

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
هـاي طـوالنی مطالعـه     سـاعت اگر کسی بـه  . ها دارد هاي مطالعاتی وابستگی زیادي به شخصیت بچه نظر من ساعت   به :پاسخ

هاي آخر خسته  عادت دارد باید سعی کند که تمام انرژي خودش را براي ابتداي سال کنکور و چند ماه اول نگذارد که ماه                  
ي طـوالنی   هـاي مطالعـه   دارد ولی اگر کسی مثل من، عادت بـه سـاعت      ي این سال نگه     بشود؛ باید این انرژي را براي همه      

دار  شـاید خیلـی خنـده   .  دقیقه5تر کند؛ مثالً روزي  هاي مطالعاتی خودش را بیش تدریج ساعت ال و بهباشد از اول س   نداشته
که احساس خستگی  شوید بدون این  دقیقه خیلی کمه و اثري نداره ولی بعد از یکی دو ماه متوجه تأثیر می              5باشد که روزي    

  .بکنید

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دید یا بهدا را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
تنهایی، ولی مسأله مهم این است که تصمیم بگیریم کـه چـه    من در سال کنکور هم با دوستانم درس خواندم و هم به      :پاسـخ 

من تنهـا درس خوانـدن را تـرجیح    . وقتی و در مورد چه درسی تنها و چه وقتی و در مورد چه درسی جمعی درس بخوانیم                
هـاي حفـظ کردنـی مثـل دیـن و       بندي درس توانم منکر این بشوم در درس خواندن جعی زمان جمع      م، اما اصالً نمی   ده  می

  .تواند مفید باشد چقدر می... زندگی، درك عمومی هنر، خالقیت نمایشی و 

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
شـود و ایـن حـرف فقـط      دانیم که این کار اصالً باعث رفع خـستگی نمـی   واهیم خودمان را گول نزنیم، همه می  اگر بخ  :پاسخ
نظر من نباید هم قطع شود چون این نسل با ایـن   اي برا این است که استفاده از ابزارها در سال کنکور قطع نشود و به            بهانه
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هـا را   هاست که اسـتفاده از آن  کننده است اما به نفع بچه ل اذیتامکانات بزرگ شده و دوري از این امکانات براي یک سا          
  .ها ضربه نزند براي یک سال مهم زندگی خودشان محدودتر کنند تا به آن

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
وز که براي روزهاي آخر سال کنکور انرژي  روزه در کل سال کنکور مثالً در تعطیالت نور    3 -4بله ولی یک مسافرت      :پاسخ

  .ي من داشت من خودم این کار را کردم و همین نقش خیلی مهمی در روحیه. باشیم ادامه دادن داشته

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
نظـر مـن خیلـی مهـم و      باشـد بـه   آن داشـته بله، کمک گرفتن مشاوري که آگاهی کامل در مـورد کنکـور و شـرایط         :پاسخ
ریزي ساعات درسی متناسب با شرایط و خصوصیات شخصی هـر داوطلـب کنکـور و کمـک                   مثالً برنامه . کننده است   کمک

  .تواند به هر داوطلب بکند هایی است که یک مشاور خوب می ي داوطلب از کمک کردن به حفظ روحیه

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
توانـد خیلـی    ریزي بسیار فشرده می باشد؛ یعنی برنامه اي وجودداشته ریزي صحیح و آگاهانه     بله، در شرایطی که برنامه     :پاسخ

  .هاي اردو برآید برنامهي کنکوري نتواند از پس  که بچه مخرب باشد درصورتی

   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 در این مورد ندارم :پاسخ

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

  )کالس درسی و نکته و تست(دکتر سبطی : کالس
  زبان و ادبیات فارسی

   و امال و لغت نشر دریافت2 و 1همایش ادبیات، زبان فارسی : کتاب

  )خانم خاکباز(کالس درسی و نکته و تست : کالس
  زبان عربی

  جزوات آموزشی: کتاب

  )خانم کاغذي(درسی : کالس
  دین و زندگی

  کتاب جامع دین و زندگی گاج: کتاب

  )آقاي جباري(درسی : کالس
  زبان انگلیسی

  کتاب زبان انگلیسی جامع خیلی سبز: کتاب
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  است؟  موفقیت شما نقش مهمی داشتهها در ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  درسی و نکته و تست آقاي احمد رستمعلی: کالس
  درك عمومی هنر

  هاي هنرستان جزوات آموزشی و کتاب: کتاب

  درسی و نکته و تست خانم افسانه نسل شریف: کالس
  ینمایشخالقیت 

  خالقیت نمایش انتشارات راه اندیشه: کتاب

  درسی و نکته و تست آقاي حسن گرجی: کالس
  تصویريخالقیت 

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

  درسی و نکته و تست آقاي شیردل: کالس
  ترسیم فنی

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

  درسی و نکته و تست خانم مریم افسري: کالس
  خواص مواد

  خواص مواد انتشارات مبتکران: کتاب

  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  .شتم این رشته براي من مناسب بودبله، با توجه به عالیقی که دا :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

  براساس عالیق شخصی و راهنمایی و مشورت مشاوران و خانواده :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود   رشته دادهبار دیگر فرصت انتخاب اگر به شما یک   -15
  بله :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
) آزمون تـستی و آزمـون عملـی   (اي دارد  کنکور دو مرحله) طراحی صنعتی(ي من   ي مورد عالقه    که رشته   به دلیل این   :پاسخ

  .توانم در مورد این سؤال و سؤال بعدي نظري بدهم ی براي من از بهمن ماه است و هنوز نمیشروع سال تحصیل

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  ............................................. :پاسخ
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  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
دهم که  هاي خارج از کشور براي تحصیل در مقاطع باالتر ترجیح می     به دلیل قوي بودن و تخصصی بودن دانشگاه        بله، :پاسخ

  .هاي خارج از کشور تحصیالتم را ادامه بدهم در دانشگاه

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  .دهم که مهاجرت کنم ي خود ترجیح می ، به دلیل شرایط کاري مناسب و مرتبط با رشتهبله :پاسخ

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

شـود فقـط بـا زیـادي       کنکور نمیي خودتان را از دست ندهید، چون از پس    وقت روحیه   وقت ناامید نشوید و هیچ      هیچ :پاسخ
  .درس خواندن برآمد
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