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اين . گذارد، بروز استرس و عدم توجه به مهار آن است يكي از عواملي كه بر روند مطالعة داوطلبان كنكور و نتيجة نهايي آنها، تأثير منفي زيادي مي

، فراموش شدن مطالب درسي، مشاورة نامناسب، اجرا  يا دو آزمون آزمايشير يكموضوع ممكن است در اثر عوامل مختلفي نظير نتيجة نامطلوب د

  . ايجاد شود و غيرههاي درسي، تصور نتيجه نگرفتن در كنكور  نشدن برنامه

  : كنيدبراي آنكه بتوانيد استرس خود را كنترل كنيد به موارد زير توجه 

  . ريزي ممكن را انجام دهيد مانده تمركز كرده و براي آن بهترين برنامه اقي به كارهاي اشتباه گذشته فكر نكنيد، بلكه بر روي زمان ب-1

با ساير دانشجويان و رقباي خود مكالمة درسي و مشاوره نداشته باشيد و برنامة خودتان را با آنها مقايسه نكنيد، چرا كه تا حد امكان  سعي كنيد -2

و دوستان نزديك و مورد  اساتيد بابه جاي اين كار . ريزي نادرستي انجام دهيد ا برنامههاي آنها، استرس گرفته و ي ممكن است تحت تأثير صحبت

  .  كنيدصحبتاعتمادتان 

هاي قبل نيز به گپ و گفتگو بنشينيد و از شرايط وي در اين روزها  توانيد با يكي از دوستان موفق خود در كنكور كارشناسي ارشد سال  شما مي-3

  . بپرسيد

  . هايي اصالً فكر نكنيد و فقط بر روي درست بودن روند مطالعة خود متمركز شويد به نتيجة ن-4

هاي گذشته   از دانشجوياني كه در سالتعدادي قرار نگيريد و بدانيد كه ايد كه در آنها نتيجه مطلوب نگرفتههاي آزمايشي   تحت تأثير نتايج آزمون-5

اين . اند كردند، بهترين نتايج را در كنكور كارشناسي ارشد همان سال آورده اي كسب نمي هاي آزمايشي مرحله نتيجة چندان مطلوبي در آزمون

  . تواند براي شما هم اتفاق بيافتد، بنابراين از رفع اشكاالت و تقويت نقاط ضعف خود غافل نشويد موضوع مي
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  .بفرماييد ارائه مختصري توضيح خود، تحصيلي قسواب از و كرده معرفي را خود لطفاً :1 سؤال

 را 92 رتبه 98سال در كنكور كارشناسي ارشد . زاده هستم، دوره كارشناسي را در دانشگاه علم و فرهنگ گذراندم سالم پوريا قمي :پاسخ

  .كسب كردم و در حال حاضر دانشجوي گرايش سازه دانشگاه تهران هستم

 داده قرار خود هدف را هايي رتبه چنين كسب ابتدا همان از آيا كرديد؟ شروع را ارشد كارشناسي كنكور براي دخو مطالعة زماني چه از :2 سؤال

  بوديد؟

گذراندم و هدفم  در حالي كه ترم آخر كارشناسي را مي.  شروع كردم97 را از آبان ماه 98مطالعه براي كنكور كارشناسي ارشد  :پاسخ

اما به خاطر وقت كم و دروس دانشگاه و ضعف در درس زبان . هاي سراسري تهران بود ر يكي از دانشگاهقبولي در گرايش سازه يا زلزله د

  . را داشتم500در بهترين صورت انتظار رتبه حدود 

 اختصاص آزمون دروس مطالعة به را ساعت چند روزي ميانگين طور به )زمستان و پاييز( مختلف زماني هاي بازه در بفرماييد لطفاً :3 سؤال

  داديد؟ مي

  . ساعت در روز10 بعد از پايان ترم آخر كارشناسي حداقل ، ساعت6-5از آبان تا اواسط بهمن حدود  :پاسخ

  بود؟ صورتي چه به 1397 سال ارشد كارشناسي آزمون در شما درصدهاي :4 سؤال

 . درصد50 طراحي  درصد و50 خاك و پي ، درصد46 سياالت و هيدروليك  درصد،45 جامدات  درصد،13 رياضي  درصد،7زبان  :پاسخ

 را درستي كار چه دهيد؟ نمي انجام ديگر را اشتباهي كار چه كنيد، شركت ارشد كارشناسي كنكور در خواهيد مي ديگر بار كنيد فرض :5 سؤال

  دهيد؟ مي انجام حتماً بار اين

 هدر رفتن وقتي كه روي اين درس گذاشته بودم هم شد و بندي درس رياضي بود كه باعث يكي از بزرگترين اشتباهاتم عدم جمع :پاسخ

   .گذاشتم ها وقتم را بيشتر روي حل تست و تمرين مي  به جاي چندين بار مطالعه درسنامهاينكه احتماالً

  است؟ داشته تأثير شما موفقيت در اندازه چه تا آزمايشي هاي آزمون در حضور: 6 سؤال

  . داشتن بهترين عملكرد در آزمون اصلي بودجهت و خطا و رسيدن به بهترين استراتژي ها فرصت خوبي براي سعي آزمون :پاسخ



  كرديد؟ مي كسب هائي چه رتبه گذشته سال در عمران سري و پايه عمران آزمايشي هاي آزمون در شما :7 سؤال

 - 206 ، جامع اول-  748 ،دوم% 50 -  692 ،چهارم% 25 -  747 ،سوم% 25 -  1091 ،اول% 50 -  1770 ،دوم% 25 -  1064 ،اول% 25 :پاسخ

  25 ،جامع دوم

   و چه ويژگي بارزي دارند؟چيست شود، مي برگزار پايه و عمران عمران سري توسط كه 2+6 هاي آزمون مورد در شما نظر: 8 سؤال

 .لي استاالت و شباهت شرايط به آزمون اصؤها جامعه آماري باال و استاندارد بودن س ويژگي اصلي اين آزمون :پاسخ

 و بوده هايى كالس چه بگوييد لطفاً شركت صورت درسرى عمران شركت كرديد؟ و هاى آمادگى آزمون ارشد در عمران پايه  آيا در كالس: 9ال ؤس

  ايد؟ كرده شركت ترمى چه در

هم دوره ( جامدات، و تست  نكتههاي كالسنيز و ، فوالد و بتن و رياضيات ترم پاييز ) و مقاومتليتحل(هاي جامدات  بله، كالس :پاسخ

  سازي و سياالت و هيدروليك ، مكانيك خاك و پي)دكتري و هم دوره ارشد

  مانده تا كنكور چيست؟   مهمترين توصيه شما به داوطلبين آزمون كارشناسي ارشد در ايام باقي:10سؤال 

  .توكل به خدا و نااميد نشدن تا لحظه آخربه شرط تالش و . با وجود شرايط سخت و فرصت كم ميشه به نتيجه مطلوب رسيد :پاسخ

    

  . ديباش موفق شهيهم مثل ميدواريام و كرده تشكر شما از انيپا در                 

  


