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الف) مطلب ويژه :نکاتی در مورد خالصهنويسی
یکی از مهمترین نکاتی که هر ساله بسیاری از رتبههای برتر کنکور نیز به آن اشاره میکنند ،خالصهبرداری از نکات مهم دروس مختلف میباشد،
چرا که تعداد دروس آزمون کارشناسی ارشد رشتة مهندسی عمران زیاد بوده و حجم باالی مطالب هر درس ،مانعی برای مطالعة چندین و چندبارة
آن به حساب میآید .پس ضروریست که مطالب مهم و کاربردی هر مبحث درسی ،بهصورت خالصه و در برگههایی جداگانه یادداشت شود تا در
طول دورة آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ،بتوان به سادگی مهمترین نکات آن مبحث را در کوتاهترین زمان ممکن دوره نمود.
در اینجا قصد داریم تا مهمترین نکات در مورد نحوة نوشتن خالصهای مفید و کاربردی از یک درس را برای شما بیان کنیم:
 -1خالصه مطالب یک درس باید شامل فرمولها ،معرفی پارامترهای موجود در فرمول و واحد آنها باشد.
 -2نکات مهم و کاربردی در حل تستها که در کتابها یا جزوة درسی اساتید مطرح شدهاند ،باید در خالصة مطالب شما آورده شوند.
 -3بهتر است حتی االمکان از قرار دادن تست و تمرین در خالصة مطالب درسی پرهیز کنید ،چرا که هدف از مرور خالصهها ،در درجة اول یادآوری
مطالب ،نکات و فرمولها است ،به عبارت دیگر قرار نیست شما مهارت تستزنی را با مرور خالصهها باال ببرید!
 -4سعی کنید خالصه نویسی شما حاوی کمترین مقدار توضیح در مورد هر نکته باشد .از ذکر کردن اثباتها و توضیحات تکمیلی پرهیز کرده و
فقط موضوعات اصلی را به اختصار بنویسید.
 -5سعی کنید در صورت امکان از یک سری شکل در خالصة خود استفاده کرده و به جای نوشتن توضیحات طوالنی ،آنها را در قالب شکل نشان دهید.
 -6به یاد داشته باشید که خالصه مطالب هر درس ،نه برای یادگیری آن مطلب و نه برای افزایش مهارت تستزنی یادداشت میشوند ،بلکه هدف از
خالصهنویسی فقط و فقط یادآوری نکات مهم و فرمولها میباشد ،به همین جهت خالصهنویسی خود را حتیاالمکان کوتاه و با سبک خودتان انجام دهید.
در پایان امیدواریم مطالب گفته شده برای شما دانشجویان عزیز مفید بوده و بتوانید خالصهنویسی مناسبی از مطالب دروس مختلف
تهیه کنید.
ب) مصاحبه با علیرضا صادق
سؤال  :1لطفاً خودتان را معرفی کرده و از سوابق تحصیلی خود ،توضیح مختصری ارائه بفرمایید.

پاسخ :با سالم ،علیرضا صادقی هستم ،دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شریف .دوره کارشناسی را با معدل  16/54در دانشگاه شهید

رجایی به پایان رساندم و با شرکت در کنکور ارشد  99موفق به کسب رتبه  24در این آزمون شدم.
سؤال  :2از چه زمانی مطالعه برای کنكور کارشناسی ارشد را شروع کردید ؟ ضمن توضیح در مورد برنامه مطالعاتی خود در ایام کنكور ،بفرمایید
که برای کسب چه رتبه ای برنامه ریزی انجام داده بودید ؟

پاسخ :مطالعه را از مرداد ماه ،با شروع کالسهای دوره تابستان عمران پایه و سری عمران آغاز کردم و همرا با کالس ها ،دروس جامدات و سیاالت و
هیدرولیک را مطالعه میکردم و جلو میرفتم .در دوره تابستان این دو درس را تمام کردم و همزمان ریاضی را هم میخواندم .در پاییز دو درس
دیگر یعنی خاک وپی و طراحی را کالس رفتم و با شروع شدن آزمونها هم با برنامه آنها درس میخواندنم .هدف من کسب رتبه زیر  55بود که
خوشبختانه به آن رسیدم.
سؤال  :3چه درصدهایی را در دروس مختلف آزمون کارشناسی ارشد سال  1311کسب کردید؟

پاسخ :درصد هایم در آزمون سراسری امسال به این شکل بود:
زبان  3/33درصد ،ریاضی  44/22درصد ،جامدات  61/66درصد ،خاک وپی 65درصد ،سیاالت و هیدرولیک  66/33درصد و طراحی 22/99درصد.

سؤال  :4حضور در آزمونهای آزمایشی سری عمران و عمران پایه تا چه اندازه در موفقیت شما تأثیر داشته است؟

پاسخ :حضور داشتن در آزمونها به دالیلی که عرض میکنم خیلی برای من مهم بود؛ اول اینکه با آزمونها برنامه درسی و مطالعاتیام را هماهنگ
میکردم ،دوم فضای رقابتی که آزمونها داشت باعث میشد بیشتر تالش کنم و باالخره اینکه توانستم بفهمم در جامعه آماری آزمونها که تقریبا
تمام رتبههای برتر کنکور در آن شرکت میکنند ،در چه جایگاهی هستم.
سؤال  :5شما در آزمونهای آزمایشی عمران پایه و سری عمران چه رتبههایی را کسب میکردید و به نظر شما این آزمون ها چه ویژگی بارزی
دارند؟

پاسخ :رتبه من در اولین آزمون  65بود ،ولی بعد از این آزمون رتبههای من بهتر شد .من در آزمونهای بعدی موفق شدم رتبه هایی مثل  15و 13
رو کسب کنم و در آخرین آزمون آزمایشی هم رتبه من  6شد.
سؤال  :6لطفا منابع درسی (جزوه و کتاب)که مطالعه نموده اید و نیزدر چه کالس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد که در آن شرکت کردید ؟

پاسخ:

همانطور که عرض کردم ،من در ترم تابستان کالس جامدات و سیاالت و هیدرولیک موسسه سری عمران و عمران پایه را شرکت کردم و در ترم
پاییز هم در کالسهای خاک و پی و همینطور طراحی حاضر بودم .کتاب هایی هم که مطالعه میکردم ،کتاب های سری عمران برای همه دروس

بود و در جامدات هم تستهای کتاب های عمران پایه را طبق دستور استاد که از روی آنها سوال مشخص میکردن ،حل کردم.
سؤال  :7سخن پایانی و توصیه مهم شما به داوطلبین کنكور سال  1411چیست؟

پاسخ :تشکر ویژه میکنم از پرسنل موسسه عمران پایه و سری عمران و همینطور اساتید این مجموعه که واقعا برای موفقیت ما زحمت کشیدن.
نکته مهمی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که داوطلبین آزمون سعی کنن بدون استرس و ترس و با آرامش برن سراغ کنکور .این هم به هر حال
یه سال از زندگیه که نباید به خودشون حروم کنن .پس با یه برنامه درست ،با دید خوب و با حال خوب ،هم درسشونو بخونن و هم کنارش کلی
لذت ببرن .اگه اینطوری نباشه ،کنکور خستهاشون میکنه و شاید تو کنکوری مثل کنکور ما که چند بار عقب افتاد ،باعث بشه خیلیها کنار بکشن.
در پایان بابت حضور در این مصاحبه از شما تشكر میکنیم و برایتان آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.

