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 5931ی تجربی آزمون سراسری مصاحبه با داوطلبان موفق رشته
 

 ارومیه نام خانوادگي: امیرمحمدنام: 

 کشوري 315 و  2طقهمن 291سراسري: ي آزمون رتبه

 
 : و دانشگاه ي دانشگاهيرشته

 تجربينوع ديپلم:  تجربيدانشگاهي: ي پیشرشته

 

 دانيد؟ هنوز هم اين تصميمتان را درست می دانشگاهی )سال چهارم( را به شكل حضوری گذرانديد يا غيرحضوری؟ آيای پيشدوره  -1

ساعت خواندن  11سال روزی  1سال پیش دانشگاهی را حضوری خواندم و این را تصمیمی درست می دانم چون هم کادر مدرسه مان خوب بود هم من توانایی  پاسخ: 

 همسر شت را نداشتم.من بعد از مدرسه خیلی راحت تر میتوانستم درس بخوانم تا چندروز تعطیل پ

 

ترر چه تغييراتی به وجود های قبلی سددال ننكور يا حتی سددالدوبداره ننكور بددهيددر در برنامه -خددای نكرده  -اگر قرار بود  -2

 يد؟ دآورمی

پیدا کرده بودم بهتر این  ممیتوانستم با شناخت جدیدی که از خودمن هم مانند اکثر داوطلبان دیگر زمان هایی بود که ناامید و ناراحت شوم.اگر به گذشته بر میگشتم  پاس: 

ما بعدا که عادا ا زمان ها را مدیریت کنم. یک نکته ی دیگر اینکه من اول سااال خیلی به تساات زدن عادا نداشااتم و بعضاای موام  تساات کم میادم.و کم کاری میکردم
 .زدمگذشته برگردم از اولش مداوم تست میکردم و مداوم تست زدم و تاثیرش را دیدم سعی میکردم که کم کاری نکنم و زیاد تست بانم.اگر به 

 

 ننيد؟ های آزمايشی را چگونه ارزيابی میشرنت در آزمون  -3

به نظرم ند.در اینگونه ازمون ها شرکت کن زمایشای مایت های زیادی دارد ولی اشکالاتی هم دارد ولی درکل به نظرم لازم است که داوطلبانآزمون آبه نظر من  پاس: 

که  مثال زدتقل  را  زمایشاای هم میتوان صاهااله داشاتن از سااوالاا کنکور وآزمون های آشااان باشااند.از معای  به رتبه نباید خیلی توجه کنند.باید ساعی کنند تا بهترین خود
ی به ه دارد دلسرد نماید.پس به نظر بنده شرکت در آزمون های آزمایشهلتقل  در آزمون ها میتواند دانش آموزان را به خاطر کسا  رتبه ای که تا حدودی از وامعیت صا

 .ست که به رتبه صکر نکنند و سعی کنند هر دصعه پیشرصت کنندشرطی مفید ا
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 های مطالعه و آهنگ تغيير آن در طول سال ننكور چه سفارشی داريد؟ ی ساعتدرباره  -4

ساااعت می خواندم. در دوران نوروز کمی اصت مطالعاتی داشااتم ولی  11تا  11ساااعت و روز های تعطیل  6تا  5من روزهایی که مدرسااه میرصتم به طور میانگین  پاسخخ: 

ه خصوص نادیک کنکور جبران کنم. توهیه اکید من این است که ماه های آخر را بسیار جدی بگیرید و تمام سعی خودتان را بکنید چون خداروشکر توانستم آن را بعد از عید و ب
 وامعا صرهتی عالی برای پیشی گرصتن از رمی  هایتان است. 

 
 

 ها؟ چرا؟ نلاسیهم وهمراه دوست داديد يا بهرا ترجيح میتنهايی بهخواندن درس ردر سال ننكور  -5

رادی درس د و همه ی بوه ها انفامن همیشااه در سااال های مبل سااعی میکردم بعضاای درس ها را با بوه ها گروهی بخوانم اما در سااال کنکور این اتفا  نیاصت پاسخخ: 

ه ی مقاط  به جا کنکور گروهی درس خواندن خوب اسات چون بازدهی بالایی دارد ولی در سال کنکور این کار را مناس  نمی دانم چون علاوه میخواندن. به نظر من در هم
 .اصراد سرعت مطالعه یکسانی ندارند همه ی  بر ساعت مطالعه سرعت مطالعه هم بسیار مهم هست و

 

 دانيد؟بازی برای رفع خستگی را در سال ننكور درست میsmsنردن از اينترنت و ستفادها  -6

م خیلی با آن کار هتا حدودی بله! ولی نه به هاورتی که اصراطی شاود و هدا اهلیشان یادشان رود. من خودم تا روز کنکور هم گوشیم را کنار نذاشتم ولی در کل  پاسخ: 

 .موبایل اگر به اندازه باشد به نطرم اشکالی ندارد نکردم. استفاده از اینترنت و
 

 ننيد؟ يا رفتن به مسافرت و تعطيلات را در سال ننكور سفارش میآ  -7

ن است برای کنمی توانم سفارش کنم چون اصراد با هم صر  میکنند. ممکن است بر ای صردی مفید باشد و باعث روحیه گرصتن و بالارصتن انرژیش شود ولی مم پاس: 

ادم تر بتواند دوباره درس بخواند. من خودم از آن دسته آدم هایی هستم که بعد از مساصرا از ریتم میوصتکس دیگری مفید نباشاد و باعث شاود تا بعد از مسااصرا سخت 
 !بار مساصرا رصتم 3ولی با این حال در سال کنکور 
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 ننيد؟ به چه شكلی؟ گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابی میآيا نمك  -8

دهند چون هر بدر خصاوص مشااوره دادن و ب ث های تخصاصی بله ولی اگر خودشان مادر به برنامه ریای هستند به نظرم بهتر است که این کار را خودشان ان ام  پاسخ: 

 .کردمیند ولی اکثرا همان برنامه را اجرا منردم و بعد آن را به مشاور مدرسه مان نشان میدادم تا تایید ککسی با خودش آشناتر است. من خودم برنامه ریای میک
 

 ننيد؟ يا شرنت در اردوهای مطالعاتی )آخر تابستانر نوروزر پيش از ننكور و ...( را مثبت ارزيابی میآ  -9

ی توانند در خانه م بساتگی به خود صرد دارد. اگر در خانه نمی تواند چند روز تعطیل پشات هم خوب درس بخواند بهتر است در این جور اردو ها شرکت کند ولی اگر پاس: 

 .انرژی و انگیاه درس بخوانند مطعا خانه بهتر استبدون کاهش 
 

  است؟ ندامشان؟تان در رسيدن به موفقيت ننونی تأثيرگذار بودهی نودنیهای دورهها و سرگرمیهار بازیيا به نظر شما آموزشآ  -11

ی عا خیلطبله پدر و مادر من از همان کودکی سااعی میکردند مرا به بازی های صکری و تسااات های هوش عادا دهند و به نظر خودم آموزش در دوران کودکی م پاسخخ: 

 .تاثیرگذار است
 

 است؟ گيری داشتهدر موفقيت شما تأثير چشم هانتابو خواندن ندام  دبيرانآموزش ندام های عمومیر ر درسد  -11

 

 زبان و ادبیات فارسي

 ...........................................................................جناب دکتر سبطيکلاس: 

 ...........................................................................کتاب هاي نشر دريافت و خیلي سبزکتاب: 

 زبان عربي

 ...........................................................................معلم مدرسهکلاس: 

 ...........................................................................عربي کامل گاجکتاب: 

 دين و زندگي

 ...........................................................................معلم مدرسهکلاس: 

 ...........................................................................دين و زندگي جامع همگامانکتاب: 

 زبان انگلیسي

 ...........................................................................دکتر کیاسالار همايشکلاس: 

 ...........................................................................جامع مبتکرانکتاب: 
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 است؟شتهموفقيت شما نقش مهمی دا ها درها يا نتابهای اختصاصیر ندام نلاسدر درس  -12

 

 شناسيزيست

 ...........................................................................معلم مدرسهکلاس: 

 ...........................................................................نشرالگو-جامع گاج-خیلي سبزکتاب: 

 شناسيزمین

 ...........................................................................کلاس:

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

 فیزيك

 ...........................................................................معلمین مدرسهکلاس: 

 ...........................................................................جامع گاجکتاب: 

 شیمي

 ..................................................دکتر باباييکلاس: 

 ...........................................................................خیلی سبا-مبتکران

 تجربي رياضي

 ...........................................................................معلم مدرسهکلاس: 

 ...........................................................................جامع مهروماهکتاب: 

 

 هايی داريد؟فارشبرای افزايش آمادگی ذهنی و روحی در روز ننكور چه س  -13

ما توضیح داد.  تور ن اا استفاده کنم که مشاورمان برایمن خودم از اونایی بودم که استرس داشتم ولی صکر میکردم ندارم! ولی سعی کردم از یک روش به اسم  پاس: 

ا راب کنم دیگر این را میتوانم مبول شاااااوم! و این کار به هاااااورحدامل چیای را که مبول میشااااام در نظر میگرم و به خودم می گویم اگر دیگر خیلی هم ازمون را خاینکه 
 .ناخودآگاه باعث آرامش سرجلسه و بهتر شدن عملکرد من شد
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 نلاسی شخصیر فشار خانوادهر مشورت با ديگرانر ای انتخاب نرديد؟ )علاقهبر چه پايهتان را ی دانشگاهیرشدته  -14

 اجتماعی و حرف مردم  و ...(

رشته های دیگر بود که  نکردن من خودم به پاشاکی علامه دارم و خانواده هم مواص  من هساتند .مشاورا کردن با دیگران هم بیشاتر سار پاشکی نبود سر انتخاب پاسخ: 

 .کی را در انخاب اولم در نظر بگیرمشد همین پاباعث ش
 

 ننيد؟ ی قبلی( آيا به همان شكل عمل میشود )با همان رتبهبار ديگر فرصت انتخاب رشته داده گر به شما يكا  -15

 ............................................................................................................................................................................................................. پاس: 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 است؟ دانشگاه در زندگی شما چه بوده بهترين تأثيرات ورود به  -16

 ............................................................................................................................................................................................................. پاس: 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 است؟آيا دانشجو شدن تأثيرات بدی هم در زندگی شما داشته  -17

 ............................................................................................................................................................................................................. پاس: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
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 ای داريد؟ی تحصيل در خارج از نشور برنامهآيا برای ادامه  -18

 .صعلا نه پاس: 

 

 چرا؟جا ماندگار شويد(؟ تان به خارج از نشور مهاجرت ننيد )در آنيا مايل هستيد به نمك مدرك تحصيلیآ  -19

 .صعلا تصمیمی در این خصوص نگرصته ام پاس: 

 

 اند  جا آمدهها نه به دنبال راز پيروزی شما تا اينك برای اين بچهنوچ یسؤال آخرر يك راهنماي به جای و  -21

 .تا روز های آخر سعی و تلاشتان را بکنید و نتی ه را به خدا واگذار کنید پاس: 
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