
   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  

)1(  

  

  شاب شيخ :نام خانوادگی  طوبي: نام

  )تهراندانشگاه ( گرافيك :ي دانشگاهی رشته  )١٣٩١سال  (٤ :سراسريي آزمون  رتبه

  ي فيزيكرياض :نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟   درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
  .)ایشان در مدرسه کنکور میدیا به شکل خصوصی شرکت داشتند(صددرصد . غیرحضوري :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
  تر احتماالً پیوسته :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می نشرکت در آزمو  -3
  مفید :پاسخ

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
  !آهسته و پیوسته و نه گه تند و گهی خسته :پاسخ

  ؟ چرا؟ ها کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
  .روي دارم  شخصیت تک-تنهایی به :پاسخ

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
  !دانم براي خودم بله، براي دیگران نمی :پاسخ

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
  .بستگی به شخص دارد :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می  کمکآیا  -8
  !تاحدي، به عنوان تلنگر براي آدم تنبلی مثل من :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 گرمیها و سر ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
  هاي زبان اصلی ها و فیلم هاي کامپیوتري به زبان انگلیسی و انیمیشن حفظ اشعار کالسیک فارسی و بازي :پاسخ
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  است؟  گیري داشته  تأثیر چشمها در موفقیت شما ها و خواندن کدام کتاب هاي عمومی، شرکت در کدام کالس در درس   -11
  

   میدیا-آقاي دکتر سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  تناسب مفهومی، زبان فارسی، امال و لغت نشر دریافت: کتاب

  )سال اول دبیرستان( خانم محمودیان -خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

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

  ................................................: کالس
  دین و زندگی

  نشر الگو: کتاب

  ................................................: کالس
  زبان انگلیسی

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

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

   آموزشگاه میدیا-آقاي رستمعلی: کالس
  درك عمومی هنر

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

   میدیا آموزشگاه-شریف خانم افسانه نسل: کالس
  ینمایشخالقیت 

  )تألیف خانم نسل شریف(قیت نمایشی نشر راه اندیشه خال: کتاب

   آموزشگاه میدیا-آقاي گرجی: کالس
  تصویريخالقیت 

  ..................................................: کتاب
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   آموزشگاه میدیا-نژاد آقاي جعفري: کالس
  موسیقیخالقیت 

  )قاي جعفري نژادنشر کارنامه کتاب تألیف آ(خالقیت موسیقی : کتاب

   آموزشگاه میدیا-يخانم افسر: کالس
  خواص مواد

   مریم افسري-خواص مواد: کتاب

  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  ام هنوز دانشجو نشده :پاسخ

ـ ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران،  عالقه(اي انتخاب کردید؟  تان را بر چه پایه ي دانشگاهی   رشته   -14 الس اجتمـاعی و حـرف   ک
 ...)و ! مردم

  ي شخصی عالقه :پاسخ

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

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  .ام هنوز وارد دانشگاه نشده :پاسخ

  است؟ دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشتهآیا    -17
  ............................................. :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
  ان شاءاهللا :پاسخ

  چرا؟؟ )ار شویدجا ماندگ در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  !بله :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

  .کسب مهارت آزمون در کنار باالبردن سطح اطالعات علمی :پاسخ
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