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  سديدي :نام خانوادگی  ساره: نام

  )تهراندانشگاه ( پزشكي :ي دانشگاهی رشته  )١٣٨٧سال  (٣٦ :سراسريي آزمون  رتبه

  علوم تجربي :نوع دیپلم  علوم تجربي :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  ن را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتا) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
   بله-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
  هیچ تغییري :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
ریـزي بـراي مطالعـه     این که به برنامه ضعف و قوت خود پی ببرد، هم ن نظر که هرکس به نقاط خیلی خوب، هم از ای     :پاسـخ 

  .کند دروس کمک می

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
چند ماه بعد از عید نیـاز  . شود ساعات زیاد مطالعه باعث خستگی و بازدهی کم می. همیشه تعادل را باید رعایت کرد    :پاسـخ 

  .بندي دروس دارید تر براي دوره و جمع به مطالعه بیش

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
ی را دارد و درس ي درس خواندن مخصوص به خود را دارد کـه بـا آن بهتـرین بـازده      چون هرکس شیوه  -تنهایی  به :پاسخ

  .شود ي روش شخص می خواندن در گروه معموالً باعث تغییر ناخواسته

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
  .روي نشود بله ولی به شرطی که متعادل باشد و در آن زیاده :پاسخ

  کنید؟   کنکور سفارش میآیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال  -7
  .شود بله، درس خواندن مداوم و بدون تنوع باعث خستگی روحی و کاهش انگیزه فرد می :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
  ریزي و پرداختن به نقاط ضعف و قوت بله، کمک در برنامه :پاسخ

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

   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
  !دانم نمی! شاید :پاسخ
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  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 کالس: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  )هاي قدیم دکتر سبطی کتاب(سازان  اندیشه: کتاب

  هیچ کالسی: کالس
  زبان عربی

  گاج: کتاب

  هیچ کالسی: کالس
  دین و زندگی

  هیچ کتابی: کتاب

  کالس دکتر اناري: کالس
  زبان انگلیسی

  )هاي دکتر اناري کتاب(سازان  اندیشه: کتاب

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

  دکتر هاشمی: کالس
  شناسی زیست

   تست قرمز-کتاب سبز: کتاب

  خانم علیجانی: کالس
  فیزیک

   گاج-ازانس اندیشه: کتاب

  دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  )هاي فعلی مبتکران کتاب(سازان  اندیشه: کتاب

  پور آقاي مالك: کالس
  ریاضی

  سازان اندیشه: کتاب
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  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  !نه زیاد :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

  .ي کاري ي آینده مشورت با دیگران و فکر درباره :پاسخ

  کنید؟  ه همان شکل عمل میآیا ب) ي قبلی با همان رتبه(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15
  !احتماالً نه :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  آشناشدن با اقشار و طرز فکرهاي متفاوت در جامعه :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  !خیر :پاسخ

  اي دارید؟ ر برنامهي تحصیل در خارج از کشو آیا براي ادامه   -18
  !خیر :پاسخ

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

کـه   است و باور به این) البته با مشورت و راهنمایی اهل فن(ریزي درست  ه براي موفقیت، داشتن برنامه ترین نکت   مهم :پاسـخ 
  .هرکس توانایی موفق شدن را دارد
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    گروه آزمایشی  شماره داوطلبی
    علوم تجربی  1424850

ي کل در زیرگروه باتوجه به  ي کل و رتبه نمره
  نامی سهمیه ثبت

  ي کل رتبه  ي کل نمره  زیرگروه        
  30  12417  1    :نمرات دروس

  67  11984  2    نمره  عنوان درس  ترتیب
  229  10765  3    7/86  زبان و ادبیات فارسی  1
  71  11949  4    0/100  زبان عربی  2
  68  11873  5    0/72  فرهنگ و معارف اسالمی  3
          0/84  زبان خارجی  4
    0/0  شناسی زمین  5
    7/66  ریاضیات  6
    8/89  شناسی زیست  7
    7/86  فیزیک  8
    6/88  شیمی  9

    :میهي کل در سه ي کل و رتبه نمره
  ي کشوري رتبه

  ):بدون اعمال سهمیه(

  ي کل رتبه  ي کل نمره
ي مجاز  آخرین رتبه

  در سهمیه
  

ي کشوري داوطلب، بدون  رتبه
  اعمال سهمیه در گروه آزمایشی

12417  36  31472    69  
        
        
        
        
        

  باشید میته در گروه آزمایشی علوم تجربی مجاز به انتخاب رش
روزانه، شبانه و 

  حضوري نیمه
  ي فرهنگیان ویژه  نور پیام

  غیرمجاز  مجاز  مجاز

  هاي خاص رشته  مؤسسات غیرانتفاعی
هاي مجازي و  دوره

  الملل بین
    مجاز  غیرمجاز  مجاز

  :مندي براساس تقاضانامه اعالم عالقه

  ي فرهنگیان ویژه  کارمندي  بهیار  آموزگار  نتفاعی، پیام نورغیرا
  خیر  خیر  خیر  خیر  بلی

  


