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  زاده سيد عباس :نام خانوادگی  ساغر: نام

  شريفدانشگاه  / برق :ي دانشگاهی رشته  )١٣٩٠سال  (١ :سراسريي آزمون  رتبه

  ي و فيزيكرياض :نوع دیپلم  ي و فيزيكرياض :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
کـردم و   ي مدرسه خود را هماهنـگ مـی   دانم، چون با برنامه من حضوري خواندم و هنوز هم این تصمیم را درست می  :پاسخ

شد و حس سستی را که فقط از ماندن در خانـه   ها باعث انرژي گرفتن براي درس خواندن می ها و در کالس  بودن بین بچه  
  .برد از بین میآمد  وجود می به

  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
خواندم و به دروس مدرسه خیلی توجهی نداشتم که البتـه ناراضـی نیـستم،     من سال دوم دبیرستان المپیاد ریاضی می  :پاسـخ 

خوانـدم و خیلـی تـست نـزدم و در      صـورت مفهـومی مـی    سال سوم دروس را به. فزایش هوش و خالقیتم شدچون باعث ا 
سال پـیش  . نظرم تصمیم درستی بود و مطالب در ذهنم براي سال پیش دانشگاهی تثبیت شد          آزمونی شرکت نکردم که به    

  .هاي کنکورهاي سال قبل بود تر به سؤال شخواندم و تنها تغییري که دوست دارم ایجاد کنم، توجه بی دانشگاهی تستی می

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
ي خـود را ارزیـابی    شـده  ي یک آزمون هماهنگ کند و با آن مطالب خوانده کالً به نظرم هر فرد باید خود را با برنامه  :پاسخ

اي یک آزمون جـامع   کردم هفته من سعی می. شود بهتر است  هتر داد   هاي جامع بعد عید به نظرم هرچه بیش         کند و آزمون  
  .ها بدهم از تمام درس

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
 ي اهمیت کنکور برایش تنظیم کند نظر من هر فرد ساعت مطالعه خود را باید برحسب توانِ خود و هدفش و درجه         به :پاسخ

  .شود شود و فرد خسته می هاي نزدیک به کنکور کم می و سعی کند به مرور آن را زیاد کند ولی خود به خود در ماه
  .خوندم  ساعت می10رفتم   ساعت و روزهایی که مدرسه نمی4 -5رفتم  مثالً من در روزهایی که به مدرسه می

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  بهدادید یا  را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
  .تر است نظرم در تنهایی تمرکز روي درس بیش خواندم چون به من تنهایی درس می :پاسخ

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
کـردم، چـون    ولی از اینترنت خیلی کم استفاده می. خیلیي الزم و نه     کردم ولی به اندازه      استفاده می  smsمن خودم از     :پاسخ

  .آموز کنکوري سراغ اینترنت نباید برود نظرم دانش هایی دارد که اعتیادآور است و به اینترنت سایت

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
آموز یک استراحت کلی بکند خـوب   که دانش نظرم براي این به.  روزه رفتم4 -5من انتهاي تابستان به یک مسافرت       :پاسـخ 

  .کند است و خستگی را خیلی برطرف می
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
بـه مـشاور   ریزي براي خودش بکند نیازي  ریزي را براي فرد دارند و اگر خود فرد بتواند برنامه    مشاوران نقش برنامه   :پاسخ
  .کردم ریزي می من با استفاده از مشاور برنامه. نیست

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
ـ           اگر فردي در خانه    :پاسخ ه اش محیط مناسب براي درس خواندن نیست بهتر است از اردو اسـتفاده کنـد ولـی اگـر در خان

مـن از اردو  . اش را با ساعت اردو تنظیم کند، در خانـه درس خوانـدن بهتـر اسـت           تواند ساعت مطالعه    راحت است یا نمی   
  .استفاده نکردم و در خانه درس خواندم

   ن؟است؟ کدامشا تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
گیـري   هایی کـه خوانـدم در شـکل    هایی که دیدم و کتاب من از کودکی به خواندن کتاب عالقه داشتم و کالً آموزش     :پاسـخ 
  .است ي علمی من تأثیرگذار بوده پایه

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

  )دکتر سبطی(خصوصی  کالس نیمه: کالس
  بیات فارسیزبان و اد

  هاي قرابت معنایی، زبان فارسی و امالي نشر دریافت کتاب: کتاب

  )سال سوم(کالس عمومی : کالس
  زبان عربی

  هاي کنکور تست: کتاب

  بندي خصوصی براي جمع کالس نیمه: کالس
  دین و زندگی

  گاج: کتاب

  بندي ی براي رفع اشکال و جمعکالس خصوص: کالس
  زبان انگلیسی

  )دکتر اناري(مبتکران : کتاب

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

  )فرزانگان تهران(کالس مدرسه : کالس
  دیفرانسیل و ریاضی پایه

  چی هاي کنکور و قلم تست: کتاب
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  )فرزانگان تهران(هاي مدرسه  کالس: کالس
  هندسه تحلیلی و پایه

  هاي کنکور تست: کتاب

  )فرزانگان تهران(هاي مدرسه  کالس: کالس
  ریاضیات گسسته

  هاي کنکور تست: کتاب

  )فرزانگان تهران(کالس مدرسه : کالس
  فیزیک

  OTNهاي کنکور و  تست: کتاب

  )فرزانگان تهران(هاي مدرسه  کالس با معلم: کالس
  شیمی

  هاي کنکور تتس: کتاب

  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
هایمان و حجم مطالبی که باید مطالعه کنیم خیلی  هاي خیلی قوي دارد و تمرین ي سختی هست و بچه   رشته. تاحدودي :پاسـخ 

  .برم ش لذت میمان عالقه دارم و از خواند ها پایین ولی درکل به خود رشته ها هم سخت است و نمره زیاد است و امتحان

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

ام  اي کـه بـا مـن و عالقـه     تـرین رشـته   ها بیش با دیگران و پدر و مادر هم مشورت کردم ولی در کل بین بقیه رشته     :پاسـخ 
  .نی داشت برق بود و براي همین این رشته را انتخاب کردمخوا هم

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15
  .تر است و به آن عالقه دارم ها به من نزدیک ي رشته ام سخت است ولی از بین بقیه درسته که رشته. بله :پاسخ

  است؟  هترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بودهب   -16
هـاي   کـه دیگـر درس   ي فرد است و من خیلی از ایـن  شود مربوط به رشته    هایی که ارائه می     تر درس   در دانشگاه بیش   :پاسخ

تر عالقه خـود را   تواند فرد خیلی راحت تر است و می  طور در دانشگاه مطالب خیلی گسترده       همین. برم  حفظی ندارم لذت می   
  .پیدا کند و به دنبال آن برود

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
این مطلب در مقدار درس خواندن من و جدیت من تـأثیر  . تر از دبیرستان است جو درس در دانشگاه و نظم خیلی کم   :پاسخ

  .زیادي گذاشته
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  اي دارید؟ ور برنامهي تحصیل در خارج از کش آیا براي ادامه   -18
  .دانم ولی احتمال دارد که بعد از لیسانس براي ادامه تحصیل فوق لیسانس و دکترا به خارج بروم االن دقیق نمی :پاسخ

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
ام زندگی کنم ولی براي ادامه تحصیل شاید رفته  ه در کشور خودم و نزدیک به خانوادهدهم ک تر ترجیح می   بیش. خیر :پاسـخ 

  .و برگردم

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

هد مشخص کند و متناسب با آن تالش کنـد و  خوا نظر من هر فرد باید هدف خود را در رشته و دانشگاهی که می      به :پاسـخ 
  .بیند و هرگز ناامید نشود مطمئن باشد که نتیجه زحماتش را می
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  شماره پرونده
 و نام

  خانوادگی نام
  جنس

 ي شماره
  شناسنامه

  سهمیه  زبان خارجی  دین  سال تولد

4362500  
زاده  سیدعباس

  اسفهال ساغر
  زن

136107470
1  

  1منطقه   انگلیسی  اسالم  71

  

  آموزي کد دانش  سال اخذ دیپلم  کد دیپلم  عنوان دیپلم  معلولیت
کد منطقه اخذ 

  دیپلم
  1106  168609305  89  10  ریاضی فیزیک  ------

  
محل اخذ 
مدرك 

  دانشگاهی پیش
  محل اخذ دیپلم

محل اخذ سال 
  ماقبل دیپلم

  قطب بومی  ناحیه بومی  استان بومی  محل تولد

/ تهران / تهران 
  مرکزي

/ هران ت/ تهران 
  مرکزي

/ تهران / تهران 
  مرکزي

آذربایجان شرقی 
  مرکزي/ تبریز/ 

  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/ ه گرو
حضوري  نیمه

و مجازي و 
  الملل بین

  غیرانتفاعی  پیام نور
ي  ویژه

  فرهنگیان

دانشگاه 
فرهنگیان 

مراکز تربیت (
  )معلم سابق

1066250  
علوم ریاضی و 

  فنی
  غیرمجاز  غیر مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز

  غیر مجاز  غیر مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز  زبان  2249163
  

  مشاهده سوابق تحصیلی  هستید: عمال سوابق تحصیلیمشمول ا
  

  :ي کل داوطلب در هر زیرگروه، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی وضعیت رتبه و نمره
  1066250: ي داوطلب شماره  

  زیرگروه
  ي کل رتبه و نمره

  پنج  چهار  سه  دو  یک

  ---  ---  1  1  1   نفر78032  رتبه در سهمیه بین
  ---  ---  2  1  1   نفر252312  بین) میهبدون سه(ي کشوري  رتبه

  ---  ---  13528  13724  13878  ي کل نهایی نمره
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  :نمرات خام دروس امتحانی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

  ي درس نمره  عنوان درس  ردیف
  4/83  زبان و ادبیات فارسی  1
  5/94  زبان عربی  2
  7/94  فرهنگ و معارف اسالمی  3
  7/94  زبان خارجی  4
  6/97  ریاضیات  5
  1/94  فیزیک مکانیک  6
  6/88  شیمی  7

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

  

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

  )ل سهمیهبدون اعما(
13878  1  49674  

  
1  

  
  2249163: ي داوطلب شماره  :زبان ي کل داوطلب در هر زیرگروه، گروه آزمایشی وضعیت رتبه و نمره

  زیرگروه
  ي کل رتبه و نمره

  چهار  سه  دو  یک

  4  4  56  3   نفر31774  رتبه در سهمیه بین
  5  10  81  4   نفر107604  بین) بدون سهمیه(ي کشوري  رتبه

  11987  7835  7835  12186  ل نهاییي ک نمره
  

  
  :نمرات خام دروس امتحانی گروه آزمایشی زبان

  

  ي درس نمره  عنوان درس  ردیف
  7/94  زبان و ادبیات فارس  1
  0/84  زبان عربی  2
  4/89  فرهنگ و معارف اسالمی  3
  4/89  زبان تخصصی  4
  6/88  زبان تخصصی انگلیسی، فرانسه، آلمانی  5

  
  :هاي آزمایشی زبان هاي روزانه و شبانه گروه ي مجازشده در دوره میه و آخرین رتبهي کل در سه رتبه

  

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

  )بدون اعمال سهمیه(
12186  3  13565  

  
4  

  


