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  ميرزايي علی :نام خانوادگی  سحر: نام

  )تهران يا شهيد بهشتی( پزشکی:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  تجربي ۵۷: سراسريي آزمون  رتبه

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

  

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

 نبـود،   نظرم تصمیم درسـتی  که به مدانشگاهی را حضوري گذراند   ي پیش  التحصیل بودم ولی دوره    غن فار لبته امسال م  ا :پاسخ
 بـستگی بـه خـود و        مـسئله شـد، البتـه ایـن        تري تلف می   گذراندم وقت کم   می که غیرحضوري  کنم درصورتی   چون فکر می  

  .آموز دارد هاي فردي دانش یویژگ

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

  .مخواند   درس می تجربیي  تهدانشگاهی را در رش پیش :پاسخ

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

ـ ترتیب با  این گیریم و به ها در شرایط کنکور قرارمی هاي آزمایشی در طول سال ما بار        در آزمون . بسیار مفید  :پاسخ ن فـضا  ای
 . کنکور را براي خودمان تعیین کنیمي توانیم برنامه و استراتژي سر جلسه وسیله می این چنین به شویم و هم آشنا می

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

البتـه  . تر بود تر و در بهار بسیار بیش بود که در زمستان کم  ساعت8 تا 7طور میانگین روزي   من به ي  هساعت مطالع  :پاسـخ 
زیـست  بودم مجبـور بـودم بـراي      آمده  به تجربی  ریاضیي ه من چون از رشتمثالً. ساعت مطالعه به خود فرد بستگی دارد    

  .تري بگذارم وقت بیش

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور   -5

  .تري داشتم  تمرکز بیش ، چون من تنهایی تنهایی :پاسخ

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

تـرین ارتبـاط را     سـودي نداشـت کـم   یهـا از نظـر درسـ      که ارتباط با آن  کردم با اشخاصی  در سال کنکور سعی من :پاسـخ 
  .دیدم  معموالً براي رفع خستگی فیلم می.کردم  استفاده نمیsms پس از اینترنت و .باشم هشتاد

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

ر زیست اب من تابستان سختی داشتم و براي اولین. اما باز هم به خود فرد بستگی دارد   . کنم  توصیه نمی  فرت را مسامن   :پاسخ
  .  به همین دلیل مسافرت نرفتم،شدم خواندم و آشنا می را باید می
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

گرفتم امـا   من در اوایل سال از یک مشاور کمک می. آموز و مشاور مورد نظر بستگی دارد     هاي فردي دانش    به ویژگی  :پاسخ
  درسی دبیـرانم ي و برنامهآزمایشی هاي   آزموني ، که تلفیقی از برنامه    کردم   خودم را اجرا می    ي  ه در تمام سال برنام    تقریباً

  .دبو

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

  .البته من در خانه شرایط بسیار مناسبی براي مطالعه داشتم .خیر :پاسخ

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

  .  من کمک کردي کنم که آموزش قبل از دبستان به تقویت هوش و حافظه من فکر می :پاسخ

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

  طیبنکته و تست آقاي دکتر س: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  ادز مصور آقاي شاهینادبیات ریخ تا -نشر دریافتهاي  کتاب: کتاب

  آقاي ایادفیلی: کالس
  زبان عربی

  ه به زبان ساد عربی :کتاب

  آقاي کریمی: کالس
  دین و زندگی

  : کتاب

  : کالس
  زبان انگلیسی

  : کتاب

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

  وقاي دکتر عمارلآ: کالس
هـاي    هاي کنکور   که درواقع همان تست   (  چی ، و آبی قلم   )دکتر عزیزي    آخر ي  پلهکتاب  ( :کتاب  شناسی زیست

  و همایش زیست نشر دریافت) هاي قبل بود سال
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  ...........................................................................: کالس
  شناسی زمین

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

  )مؤلف نشر دریافت(ی نکته و تست آقاي ذهب: کالس
  فیزیک

  آبی قلم چی: کتاب

  دکتر باباییآقاي : کالس
  شیمی

  مبتکران: کتاب

  لومهندس آجورقاي آ: کالس
   تجربیریاضی

  آبی قلم چی: کتاب
  

  هایی دارید؟ هنی و روحی در روز کنکور چه سفارشبراي افزایش آمادگی ذ   -13

  .یدآ دست می  ه آخر بي ن تسلط که با تورق سریع در هفتهی بر ا  و آگاهی تسلط بر مطالب درسی :پاسخ

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

  . شدید شخصیي عالقه :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده  به شما یکاگر   -15

  قطعاً :پاسخ

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

  .................................................................................................................................................................. ...........................................  :پاسخ

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

  ............................................................................................................................................................................ .................................  :پاسخ

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

  .ماري قطعی ند هنوز برنامه :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

  . و مقصد دارددأ تحصیل در کشور مبي  و ادامه بستگی به شرایط شغلی :پاسخ

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

 جـز هـدف    اي از زنـدگی   در چنـین مرحلـه   د ولینهاي زیادي براي دیدن وجوددار پدیده. جز هدف چیزي نباید دید     :پاسخ
  .چیزي نباید دید



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 گروه ھنر و زبان صورت مي پذيرد، "صرفٌا بر اساس سوابق تحصیلي"داوطلب گرامي در صورتي که مايل به انتخاب رشته محلھايي که گزينش آنھا 
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 ٧٠ ١٣٨٣٩١٩۵ زن علي میرزايي سحر ٣۴٠۶٠٠٩

کد منطقه اخذ 
ديپلم  کد دانش آموزي  سال اخذ ديپلم  کد ديپلم عنوان ديپلم

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١١٠۶ ١۵۶۵٩۵۶٨٢ ٨٧ ١٠ رياضي فیزيك ١۶/٢٢
---- 
---- 
----

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 نورآموزگارکارمنديبھیار

بليخیر---خیر

 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
بھیاران ويژه فرھنگیان  نیمه حضوري و

روزانه و شبانه مجازي و بین الملل گروه آزمايشي  شماره
 داوطلبي

مجاز مجاز ***مجاز غیرمجاز غیرمجاز مجاز مجاز علوم تجربي 5416952

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 داوطلب :5416952

 

علوم تجربي:وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در ھر زير گروه ، گروه آزمايشي مشاھده پاسخنامه

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

135 181 290 70 49 نفر  رتبه در سھمیه بین 74038

320 407 871 170 108 438015 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

11143 11073 10071 11641 12012  نمره کل نھايي

 
 علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس

 72/0 1  زبان و ادبیات فارسي 
 85/4 2  زبان عربي 
 53/4 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 90/7 4  زبان خارجي 
 0/0 زمین شناسي   5
 71/2 رياضیات   6
 90/0 زيست شناسي   7
 44/5 فیزيك   8
 88/6 شیمي   9
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 : علوم تجربي رتبه کل در سھمیه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره ھاي روزانه و شبانه گروه آزمايشي

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

١٢٨
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه ) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

٣١٨١٣۵٧١٢٠١٢

 
 

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

٨١۵٣٠٣١
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