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  فوالدی سمنانی :نام خانوادگی  سميرا: نام

   داروسازي دانشگاه تهران:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۳۸۵: سراسريي آزمون  رتبه

  علوم تجربی: نوع دیپلم  تجربیعلوم : دانشگاهی ي پیش رشته
  

  دانید؟  این تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم ) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  - 1

مد همان سال کنکور ندادم و سال بعـدش بعـضی   آسال چهارم را در مدرسه گذراندم اما به دلیل مشکالتی که پیش          :پاسخ
موزشـگاه  آهـا را بـه    ي درس  کنم کـه اگـر همـه       موزشگاه رفتم اما حاال فکر می     آها را به     بعضی ها را خودم خواندم و     درس
  .شد ام بهتر می نتیجهرفتم شاید  می

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

 تـا بهتـر بتـوانم درس    دادم غییر مـی حتی شاید برخی خصوصیات خودم را تکردم و   خواندنم را عوض می    روش درس  :پاسخ
  .رفتم موزشگاه میآها را  ي درس  ضمن همهبخوانم در

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

  .کردم چی شرکت می هاي قلم زمونآمن در . ها شرکت کرد زمونآ باید در این حتماً :پاسخ

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

ها  بعضی. باشد  باال داشتهي ساعت مطالعهان ابتدا م باید از ه   کسب کند ي بسیار عالی     نظر من کسی که بخواهد رتبه      به :پاسخ
نظر من کسی که هدف بزرگی دارد باید تمام تالشش را  ندارم و به ورد ولی من این جمله را قبولآ دم کم میآ گویند که می

  .ن هدف برسدآبکند تا به 

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

خوانـدن از   البتـه اگـر بعـد درس    .خـوانیم  تر درس مـی   تري داریم و بیش    چون وقتی تنها باشیم تمرکز بیش      .تنهایی به :پاسخ
  .من این امکان پیش نیامد است البته براي ، کارآمدال بپرسد یا ما از او نیزؤما س دوستمان بخواهیم از

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

ن هم نه به مقدار زیـاد ولـی   آدرس مفید است  خصوص براي بهترکردن مطالعه و پیشرفت در ینترنت به استفاده از ا   :پاسـخ 
  .بازي کنیم بهتر استsmsتر  چه کم هر

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

موزان در این سال نباید به مسافرت برونـد  آ بودم که دانش ي تلویزیونی که در این رابطه بود شنیده    زیرا از برنامه   نه :پاسـخ 
  .من هم به این خاطر نرفتم
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

اي که مشاور بـراي مـن    ترین فایده  اما بیش،شنا کنندآ کارآمدهاي مفید و  موزان را با شیوه  آ  توانند دانش  مشاوران می  :پاسخ
  .ددا اي که به من می العاده نفس فوق داشت اعتمادبه

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

توانند از این لحاظ با هم فرق  موزان میآ تر درس بخواند و دانش تواند راحت نظر من هر کسی باید ببیند در کجا می      به :پاسخ
موزان هم با هم فرق دارد و هرکس باید خودش تشخیص دهد آ خواندن و یادگیري دانش  هاي درس  باشند حتی شیوه   داشته

  . خواندم درسهیچ اردویی شرکت نکردم و فقط در خانهچه روشی برایش بهتر است من خودم در 

   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

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

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

  یدکتر سبط: کالس
کتـاب امـال    ،قرابت معنایی نشر دریافـت کتاب  ، جلدي زبان فارسی نشر دریافت کتاب دو : کتاب  زبان و ادبیات فارسی

   نشر دریافت زبان و ادبیات فارسی همایشهاي کتاب ،نشر دریافت

  قاي جواهريآجزوات معلم سال قبلم : کالس
  زبان عربی

  مبتکران: کتاب

   دکتر کریمی: کالس
  دین و زندگی

  دین و زندگی گاج: کتاب

  نرفتم :کالس
  زبان انگلیسی

  )دکتر اناري(ن مبتکرا: کتاب

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

  دکتر هاشمی : کالس
  شناسی زیست

  نشر الگو براي پیش / کتاب خوبی بود چی پایه که واقعاً بی قلمآکتاب : کتاب
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  ...........................................................................: کالس
  شناسی زمین

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

  )مؤلف کتاب فیزیک نشر دریافت(ی قاي ذهبآ: کالس
  فیزیک

    و پیشي پایهانشر جوکار بر: کتاب

   قاي بابایی آ:کالس
  شیمی

   ي پایه و پیش که عالی استامبتکران بر: کتاب

   گرفتم پور را می قاي مالكآنرفتم ولی جزوات : کالس
   تجربیریاضی

  زدم زیاد تست نمی: کتاب
  

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

ها سـخت بـود    الؤن را مطالعه کنید اگر سر جلسه سآ تان کنکور ریاضی برگزار شده حتماًبل کنکور  در روز ق   اگر مثالً  :پاسخ
ن تمام تالشتان را بکنید و بدانید که هر یک تست سرنوشت شما را عوض خواهدکرد یادتان آهول نشوید و بدون توجه به 

   شدم کردم بهتر می تر تالش می د اگر بیشنرود که هرگز تسلیم نشوید که من سر کنکور عمومی کمی تسلیم شدم شای

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

 .بـود  شکل گرفتهثیر کالس اجتماعی و حرف مردم أت ي شخصی من هم تاحدي تحت    ولی شاید عالقه  ،  ي شخصی  عالقه :پاسخ
خواهم هم پزشـک و هـم    ي من تدریس در دانشگاه است با این حال من پزشکی را انتخاب کردم و می     ي مورد عالقه   رشته

  .این رشته باشم استاد دانشگاه در

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

  بله :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



   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  

)4(  

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

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

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

  ............................................................................................. ................................................................................................................  :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

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



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 ٧٣ ۴٧١٠۴١٨۶٣٢ زن فوالدي سمناني سمیرا ١٢١٨١٣٠

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

معدل کتبي 
ديپلم معلولیت

١١٠١ ١٨١٢۶١٨۶٣ ٩٠ ١١ علوم تجربي ١٩/۶١
---- 
---- 
----

قطب بومي ناحیه 
بومي

استان بومي محل تولد  محل اخذ سال ماقبل ديپلم محل اخذ ديپلم محل اخذ مدرک 
پیش دانشگاھي 

يک يک تھران  خارج 
لندن||انگلستان||ازكشور

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

 اعالم عالقه مندي بر اساس تقاضانامه:
 

غیر انتفاعي ، پیام نورآموزگارکارمنديبھیار

خیرخیر---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 5405828

ھستید :مشمول اعمال سوابق تحصیلي مشاھده سوابق تحصیلي  

مي  ٩٢داوطلب گرامي شما عالقمندي به رشته ھاي پیام نور و غیر انتفاعي ، که گزينش آنھا بر اساس نمره کل آزمون سراسري  : **مجاز
لذا در صورتي که مايل به انتخاب رشته محل ھا از اين دوره ھا . باشید را در زمان ثبت نام اعالم ننموده ايد ولي داراي حداقل نمره مي باشید 

ھستید الزم است در زمان انتخاب رشته نسبت به پرداخت ھزينه مربوطه از طريق سايت سازمان و دريافت کارت اعتباري مربوطه اقدام و پس از 
ضمنا خريد يک کارت ويژه براي اعالم عالقمندي براي .ثبت اطالعات در فرم انتخاب رشته ، نسبت به انتخاب اينگونه رشته محل ھا اقدام نمايید 

 پیام نور ، غیرانتفاعي کافي مي باشد

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 :5405828

 

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 

550 618 784 390 373 نفر  رتبه در سھمیه بین 74038

1335 1505 2591 941 817 438015 نفر بین) بدون سھمیه(رتبه کشوري 

10245 10247 *9424 10577 10890  نمره کل نھايي

درصد بوده است ٢۵در ھر زير گروه به منزله اين است که سابقه تحصیلي در اين زيرگروه داراي تاثیر مثبت حداکثر * عالمت     

 
 علوم تجربي:نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي 

 

 رديف عنوان درس نمره درس
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 50/7 1  زبان و ادبیات فارسي 
 73/4 2  زبان عربي 
 85/4 3  فرھنگ و معارف اسالمي 
 58/7 4  زبان خارجي 
 0/0 زمین شناسي   5
 42/3 رياضیات   6
 74/0 زيست شناسي   7
 65/6 فیزيك   8
 83/9 شیمي   9

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

): بدون اعمال سھمیه(رتبه کشوري 

٨۶٩
ماکزيمم نمره کل زير گروه ھا رتبه کل در سھمیه ) دوره ھاي روزانه وشبانه ( آخرين رتبه مجاز در سھمیه 

٣١٨١٣٣٨۵١٠٨٩٠

 
 

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

٨۵۴٣٠٨٧
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