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بر روي آن متمركز شوند، حل و )  تير20( باقي مانده تا كنكور آزمايشي بعدي حدود يك ماهيكي از موارد مهم كه بايستي داوطلبين عزيز در 

االت را حل و ؤ ساند، بهتر است مجدداً ها را شركت كرده دوستاني كه اين آزمون( ه گذشته استهاي آزمايشي برگزار شده در شش ما بررسي آزمون

  .)بررسي كنند

  :كنيدنكات زير توجه به شود  براي اين كار توصيه مي

هاي  آزموندوم و شود كه در هفته اول  پيشنهاد مي.  درصدي است50 مرحله آزمون 2  ودرصدي 25 مرحله آزمون 4هاي قبلي شامل  آزمون -1

  .شوند  بار كل مطالب درسي دوره ميدوكار  با اين.  درصدي را حل كنيد50هاي   آزمونسوم در هفته  و درصدي25

  .اي حل كنيد  را هم به صورت دفترچه سال اخير5االت كنكورهاي سراسري ؤها، س ، در كنار بررسي كنكور آزمايشيدر هفته سوم -2

االت مربوط به آنها نيست، ؤايد، نيازي به حل و بررسي س اساس مالحظات يا كمبود وقت كنار گذاشتهي را برگر مطلب درسي يا فصل خاصا -3

  .االت عبور كنيدؤاين س توانيد از يعني مي

  . آنها را حل كنيدكنيد يا برايتان دشوار است، عالمت بزنيد تا در پايان هفته مجدداً االتي را كه غلط حل ميؤس -4

  .االت پرتكرار را شناسايي و ايده مربوط به آنها را به خاطر بسپاريدؤتا سسعي كنيد  -5

  .هاي جامع اعم از آزمايشي و كنكور سراسري را با وقت استاندارد كنكور حل كنيد آزمون -6

  .در ادامه مسير راهنماي شما باشد انشاهللا كه مطالب فوق برايتان مفيد بوده و
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  . با عرض سالم خدمت استاد گرامي، لطفاً خودتان را معرفي نماييد و مختصري از رزومة خود را بيان كنيد: 1سؤال 

 همچنـين  و ايـران  صنعت و علم نشگاهدا از ترابري و راه گرايش در عمران ارشد كارشناسي مدرك داراي. هستم طالقاني امين محمد. سالم با :پاسخ

 .بهشتي شهيد دانشگاه از عمران كارشناسي

  كنيد؟  در حال حاضر چه دروسي را تدريس مي: 2سؤال 

  .عمران ارشد سراسري كنكور رويكرد با روسازي و سازي راه هاي درس :پاسخ

  چند سال سابقه فعاليت در كنكور كارشناسي ارشد را داريد؟ : 3سؤال 

 فعاليت به شروع كارشناسي مقطع در آن از پس .بودم فعاليت به مشغول تمرين حل استاد عنوان به اساتيد هماهنگي با متمادي هاي سال در :پاسخ

 .هستم دروس راهسازي و روسازي مدرس و باشم مي عزيز دانشجويان خدمت در بزرگوارم اساتيد دعوت به كه است سالي سه. كردم

  چيست؟ سري عمران و عمران پايه  2+6هاي  نظر شما در مورد آزمون: 4سؤال 

 از اينكـه  دليـل  بـه  سـسه ؤم هـاي  آزمـون . باشد مي هدفي هر به رسيدن براي مناسب بسيار رويكرد يك تدريجي، بندي جمع رويكردي كل در :پاسخ

 .آورد مي فراهم دانشجويانآمادگي بهتر  براي را الزم ي زمينه نمايد، مي استفاده رويكرد همين

 عزيـز  دانشجويان كيفيت، بهترين و آماري جامعه بيشترين با كه جايي تا ،است عمران رشته در آن بودن تخصصي ها،  آزمون اين ديگر مثبت ويژگي

 .كنند آماده كنكور براي پيش از بيش را خود ،قضيه اين به آموزشي نگاه با و بزنند محك زماني تا كنكور مقطع هر در را خود زحمات توانند، مي



 قـرار  مـدنظر  ها آزمون اين تحليل بايد بگيرد، قرار توجه مورد آزمون نتيجه آنكه از بيشتر كه است آن ها آزمون اين مورد در اهميت حائز بسيار ةنكت

 بـه  را دانـشجويان  توانـد  مـي  بسيار اه آزمون اين تحليل ارشد، سراسري كنكور استاندارد پاية بر ها آزمون گذاري سياست به توجه با زيرا. شود گرفته

 .كند نزديك كنكور در موفقيت

  مانده تا كنكور داريد؟ در اين روزهاي باقي سري عمران و عمران پايه 2+6آزمون اي براي داوطلبين  چه توصيه: 5سؤال 

 :است صورت بدين دانشجويان از گروه دو به بنده توصيه :پاسخ

 در رخوت ايجاد باعث تواند مي كنكور زمان تعويق اين و اند بوده نموده آماده كنكور براي را خود مناسب بندي  مانز با كه دانشجويان از اول دسته -1

 جـامع،  هاي آزمون از االتؤس آوردن فراهم با رو و راه درس در مثال طور به. بپردازند تمرين به درسي هر به جامع رويكرد با اين گروه بايد  . شود آنها

 .كنند تحليل را آزمون و نمايند زاربرگ آزمون خود

 و در نتيجـه ايـن       كننـد  آماده گذاشته، بندي  زمان طبق كنكور براي را خود كامل طور به نتوانستند كه هستند اي دسته دانشجويان از دوم دسته -2

 .رسانند اول مرحله دانشجويان به را خود سپس و پرداخته باقي مطالب بندي جمع به ابتدا اين گروه بايد. تعويق زمان كنكور به سود آنها بوده است

  

  .در پايان از شما تشكر كرده و اميدواريم مثل هميشه موفق باشيد

 


