
 2+6آزمون ایمشاوره  مجله
 ر آزمون آزمايشي بايد انجام دادآنچه پس از شرکت در ه: ويژه مطلب( الف

سازی خود برای کنکور به آن توجه داشته باشند، بررسی دفترچه  ارشد در فرایند آمادهکارشناسی داوطلبین آزمون باید یکی از موضوعات مهمی که 

 : ه مطرح شده است توجه کنیدنهای مهمی که در این زمی در ادامه به نکات و توصیه. س از جلسه آزمون استهای آزمایشی پ سؤال و پاسخ آزمون

اید، مشخص  های سؤال و پاسخ خود بپردازید و سؤاالت آزمون را تحلیل کرده، سؤاالتی را که اشتباه پاسخ داده پس از آزمون، به بررسی دفترچه -1

 . بودیدرا خوب یاد نگرفته نظر  مورددقتی بوده و یا مبحث درسی  ود باشید تا مشخص شود بر اثر بیکنید و به دنبال علت اشتباه خ

های مهم را در دفترچه  ین آنها، نکتهیبعد از تع. هایی که پاسخ ندادید را بررسی کنید تا مشخص شود مربوط به چه مباحثی بوده است پرسش -2

 . یابی و مرور کنید لتیادداشتی بنویسید و به دفعات آنها را ع

. در هر درس نمره خود را با میانگین کشوری آن درس مقایسه کنید !پس از دریافت کارنامه، از نتیجه کسب کرده نه امیدوار شوید و نه نا امید -4

ست و شما چقدر از آن فاصله امید نشوید، بررسی کنید و ببینید میانگین کشوری در آن درس چند ا هرگاه نتوانستید درسی را خوب پاسخ دهید نا

اید نیز، سعی کنید تسلط  در دروسی که نتیجه خوبی کسب نموده. های بعدی سطح خود را در آن درس ارتقا دهید دارید و تالش کنید در آزمون

 :آن دروس را حفظ کنید و در نهایت توجه داشته باشید کهخود در 

 . تر خواهید بود موفقو در نهایت کنکور سراسری ها  در آزمون ،اشیدهای خود بیشتر شناخت داشته ب هر چقدر از توانایی
 

 پارسا نمکيمصاحبه با آقای مهندس ( ب

 .بفرمایید ارائه مختصری توضیح خود، تحصیلی سوابق از و کرده معرفی را تانخود لطفاً :1 سؤال

. کردم کسب را 12رتبه  و کردم شرکت ۹۹ کنکور در که شریف دانشگاه ساخت مدیریت کارشناسی ارشد دانشجوی هستم، نمکی پارسا :پاسخ

 .رساندم پایان به را آن 08/11 معدل با و بودم دانشگاه همین در هم لیسانس مقطع

مایید بفر ضمن توضیح در مورد برنامه مطالعاتی خود در ایام کنکور، ؟ کردید شروع را ارشد کارشناسی کنکور برای مطالعه زمانی چه از :2 سؤال

 که برای کسب چه رتبه ای برنامه ریزی انجام داده بودید ؟

 تابستان از همین برای .داشتم رو پیش سنگینی کار حجم، لحاظ از داشتم، درسی واحد ۴4 به نزدیک 0 و ۷ هایترم در اینکه به توجه با :پاسخ

 برنامه. دادم ادامه را کار آبان از مجدد و عاتی خودم برای کنکور داشتمدر روند مطال ماهه یک وقفه یک تابستان از بعد ولی به مطالعه کردم، شروع

در پیش  اول درصد 2۲ آزمون اگر مثال برای .بود آزمایشی هایآزمون هایبرنامه با مطابق کامال هادرس اکثریت در مسیر این طی در من مطالعاتی

 البته. خواندممی را مطالب سوم یک یا نصف هفته هر و کردممی تقسیم داشتم وقت نآزمو برای که ای هفته سه یا  دو طی در را آن مطالب رو بود،

 ایرتبه چه برای اینکه با رابطه در. کردممی مدیریت هم را آنها باید و گذاشتمی تاثیر برنامه این بر بیش و کم هم امتحانات و دانشگاه هایواحد

 کردم سعی بودم، نگرفته گرایشم به راجع قطعی تصمیم کنکور از قبل ماه دو یکی به نزدیک تا اینکه دلیل حقیقت این است به خواندم،درس می

 .افتاد اتفاق این خدا شکر که باشد باز گرایش انتخاب برای دستم که بخوانم هارتبه بهترین برای

 

 ؟کسب کردید 1311 سال ارشد کارشناسی آزمون چه درصدهایی را در دروس مختلف :3 سؤال

 : بود شکل این به آزمون سراسری امسال در هایم درصد :پاسخ

 .درصد 48درصد و طراحی 1۲ درصد، سیاالت و هیدرولیک۷۲درصد، خاک وپی  ۴۴/۷0جامدات  درصد ، 22/2 ریاضی درصد ، ۴۴/۲۴ زبان
 است؟ شتهدا تأثیر شما موفقیت در اندازه چه تاسری عمران و عمران پایه  آزمایشی های آزمون در حضور: 4 سؤال

 من انگیزگی بی و شدن برنامه بی از مسیر طی در هم اینکه دلیل به. نتیجه گیری من داشت در مهمی بسیار بسیار نقش هاآزمون در حضور :پاسخ

 و آمادگی حداکثر با توانستم که طوری به داشت، آنها از کدام هر رفع و تقویت و من ضعف و قوت نقاط از خوبی محک هم و میکرد ممانعت

 .شوم حاضر کنکور جلسه در خود از شناخت



و به نظر شما این آزمون ها چه ویژگی بارزی  کردید می کسبرا  یهای چه رتبه ی آزمایشی عمران پایه و سری عمرانها آزمون در شما :5 سؤال

 ؟دارند

 کنکور سواالت با سواالت سطح و تیپ شباهت آزمونها، رزبا ویژگیو  ۷،18،12،1۷،2۹،۴2،14 مثال. بود متغیر آزمونها این در من هایرتبه :پاسخ

 .باشند داشته کنکور جلسه سر بهتری حس ها بچه شودمی باعث نظرم این به هم بود که دشوارتر کمی بود و اینکه حتی
 رشد که در آن شرکت کردید ؟ که مطالعه نموده اید و نیزدر چه کالس های آمادگی آزمون کارشناسی ا(جزوه و کتاب)لطفا منابع درسی : 6 سؤال

 :پاسخ
های بتن های فوالدی و سازهها، مقاومت مصالح، پی، سازهتحلیل سازه دروس برای. بودند سری عمران و عمران پایه هایکتاب من درسی منابع 

هم های عمران پایه و برای دروس مکانیک خاک، مکانیک سیاالت، هیدرولیک، زبان عمومی، زبان تخصصی، راهسازی و روسازی از کتاب آرمه

 .های سری عمران را مطالعه کردمکتاب

کالسهای اصلی دروس جامدات و طراحی و طبیعتا جزوه این : شرکت کردم، عبارت بودند ازسری عمران  و پایه عمراندر موسسه  کالسهایی هم که

 .و هیدرولیک کالسها و همچنین کالس نکته و تست در دروس جامدات، طراحی، مکانیک خاک و پی سازی، و مکانیک سیاالت

 چیست؟ 1411سخن پایانی و توصیه مهم شما به داوطلبین کنکور سال : 7ال ؤس

 بتوانیم که است این نکته مهمترین. شد خواهید مواجه زیادی های خیز و افت با قطعا مدت این طی که گویمبه داوطلبین کنکور امسال می :پاسخ

 گیریمدر دروس مختلف در آزمون می که پایینی های یا درصد بد در کنکورهای آزمایشی و هخستگی، رتب در برابر و کنیم مدیریت را مسیر این

 .برسیم به موفقیت مسیر انتهای در انشاهلل تالش، و خدا لطف خودمان را نبازیم تا به

 .میکنم تشکر شود، رترهموا ما موفقیت مسیر تا شد کشیده که زحماتی تمام بابت ، پایه عمرانو عمران  سری مجموعه از  انتها در

 

 
 .کنیم و برایتان آرزوی سالمتی و موفقیت داریمدر پایان بابت حضور در این مصاحبه از شما تشکر می

 

 

        

 


