
 2+6آزمون  ای  مشاوره مجله 
 ای  صورت دفترچه های گذشته به حل سؤاالت کنکور سال: ويژهمطلب ( الف

اما سؤال این است که نحوة صحیح حل این . های مهم داوطلبین در روزهای پایانی کنکور است های اخیر یکی از اولویت حل سؤاالت کنکور سال

شما بایستی دو مرحله به شرح  ،های کنکور ای تست دفترچهحل تژی مناسب در این زمینه چیست؟ برای ها به چه صورت است و اصوالً استرا تست

 : زیر را در نظر بگیرید

ه شده و خود کنکور اصلی، در زمان مقرر سؤاالت را حل کنید و سپس در پایان وقت، سؤاالت پاسخ داد 2+6آزمایشی  های آزمونمثل  :مرحله اول

 . را مشخص کنید

 . صورت جداگانه در نظر بگیرید ها را حل کنید و پاسخ آنها را به صورت آزاد، بقیه تست بدون در نظر گرفتن وقت و به :مرحله دوم

در هر  هک کنیدحاال نوبت آن است که درصد خود در هر درس را در دو حالتِ با وقت و بدون در نظر گرفتن وقت، محاسبه نمایید و سپس سعی 

پاسخگویی به سؤاالت و محاسبة درصدهای خود در هر درس، استراحت کنید و  در انتهایِ. کمتر شودآزمون نسبت به آزمون قبلی، اختالف آنها 

 . های غلط و نزدة خود کرده و ایرادها را برطرف نمایید از استراحت کافی، مبادرت به بررسی تستپس 

 و استاد مؤسسه سری عمران و عمران پايه  2+6های آزمايشي  شاری مدير آزمونساسان اميرافدکتر مصاحبه با ( ب

 . را بیان کنیددر زمینه کنکور ارشد خود کاری مة وو مختصری از رزنمایید با عرض سالم خدمت استاد گرامی، لطفاً خودتان را معرفی : 1سؤال 

و مؤلف و مدرس سری عمران  و عمران پایههای  مدیر آزمون ،ارشد سری عمران های با سالم، ساسان امیرافشاری هستم، مدیر تألیف کتاب :پاسخ

  .سازی، مکانیک سیاالت و هیدرولیک مکانیک خاک، پیدروس کتاب در 

 کنید؟  در حال حاضر چه دروسی را تدریس می: 2سؤال 

، در (مجموعة آب و خاک)یاالت و هیدرولیک سازی، مکانیک س همانطورکه خدمت شما عرض کردم، با تدریس دروس مکانیک خاک، پی :پاسخ

 . خدمت دانشجویان عزیز هستم

 چند سال سابقه فعالیت در کنکور کارشناسی ارشد را دارید؟ : 3سؤال 

شود که کتاب درس و تست مکانیک خاک را در انتشارات  سال پیش می 22حدود اولین فعالیت من در کنکور کارشناسی ارشد مربوط به  :پاسخ

این کتاب اولین کتاب درسنامه محور در کنکور ارشد عمران بود و از آن به بعد و با معرفی این سبک به حوزة تألیف . دانش به چاپ رساندمسیمای 

عمران  های سری توانید نمونة کامل و پیشرفتة آن را در مجموعه کتاب های مشابهی نوشته شد که شما اکنون می کتب ارشد، در سایر دروس نیز کتاب

 . دهم سال است که دروس آب و خاک را درس می 51 بیش ازدر زمینة تدریس دروس ارشد نیز باید بگویم که . مالحظه بفرمایید

 ؟ و کدام ویژگی آنها از نظر شما قابل توجه است اید هایی را در زمینة کنکور کارشناسی ارشد تألیف کرده چه کتاب: 4سؤال 

ها بار تجدید  باشند که از ابتدا تا کنون بیش از ده های تألیفی من می زی، مکانیک سیاالت و هیدرولیک، کتابسا های مکانیک خاک، پی کتاب :پاسخ

 .اند اند و همگی در مؤسسه سری عمران منتشر شده چاپ شده

طوریکه هر چند سال یک بار  به به روز بودن آنهاست،، (مثل سایر کتب سری عمران)ها ضمن روان و جامع بودن  به نظر من مهمترین ویژگی این کتاب 

دو سازی نیز  و کتاب پی اند های مکانیک خاک و مکانیک سیاالت تا به حال سه بار از نو نوشته شده کتاب)شوند  شوند و حتی از نو نوشته می ویرایش می

 ( .و کامالً متفاوت با کتاب قبلی به چاپ رسید 5در  2با نام  سال پیش

 چیست؟ سری عمران و عمران پایه  2+6های  آزموننظر شما در مورد : 5سؤال 

 : ها دارای سه ویژگی مهم زیر هستند به نظر من این آزمون :پاسخ

تا حدود زیادی به آزمون اصلی  ،نتایجکه  شده است باعث ها آزموناین در های کشور  جامعة آماری باال و حضور اکثر دانشجویان برتر دانشگاه -5

 . نزدیک باشد

 . شوند طراحی میو منطبق با روند آزمون سراسری های متفاوت  سؤاالت در هر درس که با سبکتنوع  -2



ها، از مباحث مختلف سؤال طرح شود و مباحث  طول آزموندر یعنی اینکه سعی شده است تا در هر درس در هر درس، جامعیت سؤاالت  -3

 . ها دوباره حل و بررسی شوند ره دروس این است که سؤاالت آزمونبنابراین یک راه خوب و مطمئن برای دو. پوشش کامل داده شوند

 مانده تا کنکور دارید؟ ای برای داوطلبین در این روزهای باقی چه توصیه: 6سؤال 

ر از درس مکانیک مثالً اگ. صورت جامع حل کنند ها را به مانده، بیشتر به حل تست بپردازند و ترجیحاً تست کنم تا در این ایام باقی توصیه می :پاسخ

های مهم در حد روزی یک  ها و فرمول مرور خالصه(. های جامع به سبک آزمون)زنند، کلیه مباحث را با هم تست بزنند  سازی تست می خاک و پی

توصیه گیر هستند را هم  یادگیری مباحث و مطالب جدید که وقت. ساعت هم خوب است و به نوعی باعث باال رفتن روحیة داوطلب خواهد شد

 . کنم نمی

 .در پایان از شما تشکر کرده و امیدواریم مثل همیشه موفق باشید

 99آزمون کارشناسي ارشد سال  033، رتبة دیيمحمد قامصاحبه با آقای ( ج

 .لطفا خودتان را معرفى کنید و توضیح مختصرى از سوابق تحصیلى خود بفرمایید -1 سؤال

رشته تحصییلی مین   . نشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل در دانشگاه علم و صنعتبا سالم، محمد قایدی هستم، دا :پاسخخ 
شکر خدا در کنکیور  . های آن نداشتمدر دوره کارشناسی، ریاضی محض  بود و تا قبل از این، هیچگونه آشنایی با رشته عمران و گرایش

 . ام بود قبول شومشد و توانستم در گرایشی که مورد عالقه 322رتبه من  99ارشد 
از چه زمانى مطالعه براى کنکور کارشناسى ارشد را شروع کردید؟ ضمن توضیح در مورد برنامه مطالعاتی خود در ایام کنکور، بفرمایید  -2 سؤال

 اى برنامه ریزی کرده بودید؟که براى کسب چه رتبه

سری عمیران و شیرکت    وعمران پایه وم که این آشنایی از طریق  ، تصمیم گرفتم با رشته عمران آشنا ش99من از مرداد ماه سال  :پاسخ
با توجه به شاغل بودنم، در ابتدا وقت چندانی برای مطالعیه نداشیتم و شیاید    . اتفاق افتاد در کالس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

فکیر   5222هیای زییر   در شروع کار به رتبیه . کردم ولی کم کم ساعات مطالعه من بیشتر شدمیانگین روزی دو یا سه ساعت مطالعه می
و  122ها حاصل شد، انگیزه من هم باالتر رفت و هدفم کسیب رتبیه زییر   واسطه شرکت در کالس ردم، ولی با پیشرفت خوبی که بهکمی

 .های تهران شدقبولی در دانشگاه

 کسب کردید؟ 13۱۱چه درصدهایى را در دروس مختلف آزمون کارشناسى ارشد سال  -3 سؤال

، سییاالت و هییدرولیک   66/15، جامدات سفید، خاک و پیی  66/66بود؛ زبان سفید، ریاضی  به اینصورت 99درصدهایم در کنکور  :پاسخ
 .و طراحی سفید 12

 حضور در آزمون هاى آزمایشى سرى عمران و عمران پایه تا چه اندازه در موفقیت شما تاثیر داشته است؟ -4 سؤال

ها هم به من خیلیی اعتمیاد بیه نفیس     های آزمونرتبه. تحرک بودها برای من خیلی مفید بود و مثل یک موتور م حضور در آزمون :پاسخ
 .کرد تا در ادامه این مسیر طوالنی نا امید نشومداد و کمکم  میمی

ها چه ویژگی بارزی کردید و بنظر شما این آزمونهایى را کسب میهای آزمایشی عمران پایه و سری عمران چه رتبهشما در آزمون -5 سؤال
 دارند؟

بیا توجیه بیه اینکیه     . هم رسیید  122های آخر به زیر بود ولی رفته رفته بهتر شد و در آزمون 922های من در ابتدا در حدود رتبه :پاسخ
ها با گذشیت  رشته من عمران نبود و از طرفی فرصت زیادی برای مطالعه نداشتم، بنظرم نتایج خوبی بود، مخصوصا این بهتر شدن رتبه

بنظیرم سیواالت   . شیود گیرم، ارتباطم با این رشته بیشیتر میی  حال و هوای رشته عمران قرار می دررچه بیشتر داد هزمان، که نشان می
 .ها استاستاندارد و شبیه با کنکور، نقطه قوت این آزمون

شرکت کردید را  که مطالعه کردید و نیز کالسهاى آمادگى آزمون کارشناسى ارشد که در آن ( جزوه و کتاب) لطفا  منابع درسی  -6 سؤال
 .بفرمایید

های خاک و پی و سیاالت و هیدرولیک سری عمران و عمران پایه را شرکت کردم و برای آزمیون چنیدین   من در ترم پاییز کالس :پاسخخ 
بار جزوات کالسی و مطالب تدریس شده در کالس را مطالعه کردم و در نهایت نیز عالوه بر سواالت درس ریاضی که رشته خیودم بیود،   

هیا را  های سری عمران بودند و من تسیت هایی هم که مطالعه کردم همگی کتابکتاب. تنها سواالت آب و خاک را در آزمون پاسخ دادم
 .ها زدمفقط از این کتاب

 چیست؟ 1411سخن پایانى و توصیه شما به داوطلبین کنکور سال  -7 سؤال

باید پیگیر باشید، انگیزتون رو از دست ندید و دسیت  . این مسیر نا امید نشیدروند کنکور یه روند فرسایشی هست و باید در طول  :پاسخخ 
ام عمران نبود و ظرف مدت حدود یک سال با رشیته عمیران آشینا شیدم و تونسیتم      بینید من رشتههمینطور که می. از تالش بر ندارید

و بیرای  سیری عمیران    وعمیران پاییه   تید و پرسنل موسسه کنم از اسادر پایان تشکر می. بشه 322ام خودم رو به آزمون برسونم و رتبه
 .داوطلبین عزیر آرزوی موفقیت دارم

 .در پایان از شما تشکر کرده و امیدواریم مثل همیشه موفق باشید

 


