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 ثابتي اشرفخانوادگي:  نام نايرژنام: 

 هنر 6 سراسري: آزمون ي رشته و  رتبه
 

 عكاسي دانشگاه تهراندانشگاه:  و دانشگاهي ي رشته

 اي (نقشه كشي معماري) فني حرفهديپلم: نوع هنردانشگاهي: پيش ي رشته

 

 

1-   

  دانيد؟ مي درست را تصميمتان اين هم هنوز آيا ضوري؟غيرح يا گذرانديد حضوري شكل به چهارم) را (سال دانشگاهي پيش ي دوره

 (در مدرسه كنكور ميديا) بله حضوري، پاسخ:

2-   
  آورديد؟ مي وجود به تغييراتي چه تر، قبل هاي سال حتي يا كنكور سال ي برنامه در بدهيد، كنكور دوباره -نكرده! خداي -بود قرار اگر
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توجه بيشتري به تست زدن درس عربي با زمان . خواندم دند را در سال سوم ميش دروس عمومي كه در هنرستان تدريس نمي پاسخ:
 خواندم. تر مي معارف را مفهومي كردم، مي

3-   
   كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را آزمايشي هاي آزمون در شركت

 قضاوت كرد.ها سريع  ولي نبايد با ديدن رتبه ،ها براي آشنا شدن با حال و هواي كنكور خوب هستند شركت در آزمون پاسخ:

  داريد؟ سفارشي چه كنكور سال طول در آن تغيير آهنگ و مطالعه هاي ساعت ي درباره   -4

ي هنر كه  بخصوص در رشته درس خواندن در طول سال بايد به طور پيوسته باشد و ساعات درسي از عيد به بعد زياد شوند. پاسخ:
من قبل از عيد روزهايي كه به  .ي چنداني ندارد شود و فايده زياد باعث خستگي مي ي ساعات مطالعه ،ها حفظي هستند درسبرخي 

خواندم كه بعد از عيد ساعت درس خواندن روزهاي تعطيل را به  ساعت درس مي 8-7ساعت و روزهاي تعطيل  5-4رفتم  كالس مي
 ساعت رساندم. 9-10

5-   
  چرا؟ ها؟ كالسي هم و دوست همراه به يا داديد مي ترجيح را تنهايي به خواندن درس كنكور، سال در

 دادم ها درس خواندن با جمع را ترجيح مي چون تمركز بيشتري داشتم.ولي براي دوره كردن بعضي درس ،تنهايي به پاسخ:

6-   
 دانيد؟ مي درست كنكور سال در را خستگي رفع براي بازيsms و اينترنت از كردن استفاده

 هر نوع تفريحي به اندازه متعادل الزم است. .بله پاسخ:

7-   
  كنيد؟ مي سفارش كنكور سال در را تعطيالت و مسافرت به رفتن آيا

در كل  براي رفع خستگي مناسب است. ،روز وجود داشته باشد 4-3اگر امكان مسافرت براي  بستگي به شرايط هر فرد دارد. پاسخ:
 !قت براي مسافرت وجود داردي كافي و كنم چون بعد از كنكور به اندازه من رفتن به مسافرت در سال كنكور را پيشنهاد نمي
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8-   
  شكلي؟ چه به كنيد؟ مي ارزيابي سودمند را مشاوران از گرفتن كمك آيا

البته كمك مشاور تنها در  بسيار مهم است. ،داشتن مشاور خوب در سال كنكور كه با رشته تحصيلي آشنايي كامل داشته باشد پاسخ:
 اي نخواهد داشت. صورت مشاور هيچ فايده در غير اين ،ل كندهاي مشاور عم حد راهنمايي است و خود فرد بايد به حرف

9-   
  كنيد؟ مي ارزيابي مثبت ...) را و كنكور از پيش نوروز، تابستان، (آخر مطالعاتي اردوهاي در شركت آيا

د و وقت ها كم و دروس زياد بو درس ي ولي ساعات مطالعه ،هاي زياد بسيار مفيد بود ها و زدن تست بندي درس لحاظ جمع از  پاسخ:
 .ها وجود نداشت ي كتاب براي خواندن همه

10-   
  كدامشان؟ است؟ بوده تأثيرگذار كنوني موفقيت به رسيدن در تان كودكي ي دوره هاي سرگرمي و ها بازي ها، آموزش شما نظر به آيا

 .هنر ي بعضي اطالعات دربارهدادن و براي من خواندن كتاب  ،بله پاسخ:

11-   
  است؟ داشته گيري چشم تأثير شما موفقيت در ها كتاب كدام خواندن و دبيران امكد آموزش عمومي، هاي درس در

 

 فارسي ادبيات و زبان

 آقاي سبطي كالس: آقاي آقاسي،

 بيات موضوعي گاجادو افت يكتاب هاي نشر دركتاب: 

 عربي زبان

 كالس: خانم خاكباز

 كتاب: آموزش جامع عربي نشر مشاوران آموزش

 زندگي و دين

 س: خانم پروكال

 كتاب: 

 انگليسي زبان

 كالس: آقاي جابري

 كتاب: زبان انگليسي جامع كنكور خيلي سبز

12-   
 است؟ داشته مهمي نقش شما موفقيت در ها كتاب يا ها كالس كدام اختصاصي، هاي درس در

 



  مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري 

)4( 

 شناسي زيست

 ...........................................................................كالس: 

 ...........................................................................كتاب: 

 شناسي زمين

 ...........................................................................كالس: 

 ...........................................................................كتاب: 

 فيزيك

 ...........................................................................كالس: 

 ...........................................................................كتاب: 

 شيمي

 ..................................................كالس: 

 ...........................................................................تاب: ك

 تجربي رياضي

 ...........................................................................كالس: 

 ...........................................................................كتاب: 

 

13-   
 داريد؟ هايي سفارش چه كنكور روز در روحي و ذهني آمادگي افزايش براي

در صورت سخت بودن يك درس آرامش خود  هاي تخصصي را تغيير ندهيد، جواب سؤال روز قبل از كنكور زياد مطالعه نكنيد، پاسخ:
هايي مثل  در حد نيم ساعت درس كنكور هنر)در صبح كنكور(براي  هاي ديگر نتيجه منفي نگذارد. را حفظ كنيد تا استرس روي درس

 خواص مواد و معارف را نگاه بيندازيد.

 و اجتماعي كالس ديگران، با مشورت خانواده، فشار شخصي، ي (عالقه كرديد؟ انتخاب اي پايه چه بر را تان دانشگاهي ي رشته    -14
 ...) مردم! و حرف

 عالقه شخصي پاسخ:

15-   
 .................... پاسخ:  كنيد؟ مي عمل شكل همان به قبلي) آيا ي رتبه همان (با شود داده رشته ابانتخ فرصت ديگر بار يك شما به اگر

16-   
 ............................... پاسخ: است؟ بوده چه شما زندگي در دانشگاه به ورود تأثيرات بهترين

 ............... پاسخ: است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته    -17

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -18
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 در حال حاضر خير پاسخ:

19-   
 چرا؟ شويد)؟ ماندگار جا آن (در كنيد مهاجرت كشور از خارج به تان تحصيلي مدرك كمك به هستيد مايل آيا

 .ردهاي هنري وجود دا در خارج از كشور امكانات بهتري براي رشته بله، پاسخ:

20-   
 اند!  آمده جا اين تا شما پيروزي راز دنبال به كه ها بچه اين براي كوچك راهنمايي يك آخر، سؤال  جاي به و

روحيه خوب و  ،مهمترين عامل در كنكور. هدف مشخص كنيد و براي رسيدن به هدف تالش كنيد ،از همان ابتدا براي خود پاسخ:
 در كنكور موفق نشدند. ،ي خوبي نداشتند ولي روحيه ،ي كافي درس خواندند به اندازه چون خيلي افراد كه ،داشتن اعتماد به نفس است

هاي عمومي با گرفتن زمان توجه كنيد و منابع فرعي كنكور هنر را براي درك بهتر مطالب بصورت تفريحي  به تست زدن درس
تر از خواندن  اشته باشيد كه دوره در كنكور هنر مهمو درآخر توجه د بعد از دادن هر كنكور آزمايشي آن را تحليل كنيد .مطالعه كنيد

 خيلي بهتر است. ي صورت سطحي است و خواندن چند كتاب ولي با دوره هتعداد زيادي كتاب ب

 

 هاي دقيقشان سپاسگذاريم!) بابت راهنمايي ت(از خانم رژينا ثاب


