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ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﻲ دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
 -1ﭘﺲ از آزﻣﻮن ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻳﺪ و ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮده ،ﺳﺆاﻻﺗﻲ را ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻳﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻲدﻗﺘﻲ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﺒﺤﺚ درﺳﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺧﻮب ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ.
 -2ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻳﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻜﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ را در دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت آﻧﻬﺎ را ﻋﻠﺖﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺮور ﻛﻨﻴﺪ.
 -4ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ،از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻧﻪ اﻣﻴﺪوار ﺷﻮﻳﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ! در ﻫﺮ درس ﻧﻤﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري آن درس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ درﺳﻲ را ﺧﻮب ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮري در آن درس ﭼﻨﺪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارﻳﺪ و ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ در آزﻣﻮنﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺳﻄﺢ ﺧﻮد را در آن درس ارﺗﻘﺎ دﻫﻴﺪ .در دروﺳﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ﻧﻴﺰ ،ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﻂ
ﺧﻮد در آن دروس را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ:
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در آزﻣﻮنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.

( ('&  *+ , !"# $%
ﺳﺆال  :1ﻟﻄﻔﺎً ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و از ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮي اراﺋﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎ ﺳﻼم .ﻛﻴﻮان ﻧﺠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ )ورودي  (93و ﺑﺎ ﻣﻌﺪل  15/57ﮔﺬراﻧﺪم و در ﻛﻨﻜﻮر  97ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﺧﺪا ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﺔ  ، 33ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪم و اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﺆال  :2از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻛﻨﻜﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﭼﻪ رﺗﺒﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻦ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ  96ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻛﻨﻜﻮر ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻓﺘﺎدم و از اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻟﻐﺎت
درس زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻛﻨﻜﻮر اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  96ﺑﺎ ﻛﻼسﻫﺎي ﺳﺮي ﻋﻤﺮان و ﻋﻤﺮان ﭘﺎﻳﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم و
ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﻛﻼسﻫﺎ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪ .ﻫﺪف ﻣﻦ در آزﻣﻮن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺗﻤﺎم ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻢ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻛﺴﺐ
ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﺳﺆال  :3ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ در ﺑﺎزهﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ درس زﺑﺎن و آنﻫﻢ در ﺣﺪ ﻛﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰم روي ﺷﺮﻛﺖ و ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻼسﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ
در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود  5ﺳﺎﻋﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪود  6ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻢ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻜﻮر اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺳﺆال  :4ﭼﻪ درﺻﺪﻫﺎﻳﻲ را در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺳﺎل  1397ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻳﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ، 57رﻳﺎﺿﻴﺎت  ، 18ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺟﺎﻣﺪات ) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي  ، 38 ( 1ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك و ﭘﻲ ﺳﺎزي ، 60
ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ  54و ﻃﺮاﺣﻲ )ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ) 1و  ،(2ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ) 1و  ،(2راهﺳﺎزي و روﺳﺎزي راه( 42
ﺳﺆال  :5ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﻛﻨﻜﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ ﻛﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ را دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﻛﺎر درﺳﺘﻲ را
اﻳﻦ ﺑﺎر ﺣﺘﻤﺎً اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻦ در ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻋﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻲاﻧﮕﻴﺰه ﺑﻮدم و ﻛﻢ درس ﺧﻮاﻧﺪم .اﮔﺮ دوﺑﺎره ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺪﻫﻢ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
اﻳﻦ اﻳﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز را ﺟﺪيﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻧﻜﺘﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻦ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ درس زﺑﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﻮي وﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺎ ﻛﻨﻜﻮر ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در
اﻳﻦ درس ﺷﺪم .ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درس ﻃﺮاﺣﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻮﺑﻲ در ﻛﻨﻜﻮر داﺷﺖ.
ﺳﺆال  :6ﺣﻀﻮر در آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺮي ﻋﻤﺮان و ﻋﻤﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﻤﺮان ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﺮي ﻋﻤﺮان ﺣﺎل و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﻜﻮر داﺷﺖ ،ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻨﻜﻮر اﺻﻠﻲ اﺻﻼً ﺣﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و آزﻣﻮن ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.

ﺳﺆال  :7ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﭼﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎﺋﻲ را ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﺮدﻳﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ در اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ  63و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ آن ﺣﺪود  150ﺑﻮد و ﺑﻘﻴﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎي ﻣﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺆال  :8ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دارﻧﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻦ در آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدم و اﺻﻼً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﻲ
ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر ﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ دارم و آن ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺣﺘﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ )آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﻜﺮار و
آزﻣﻮن اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ( اﺳﺖ.
ﺳﺆال  :9آﻳﺎ در ﻛﻼسﻫﺎى آﻣﺎدﮔﻰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻤﺮان ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﺮي ﻋﻤﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻳﺪ؟ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﻼسﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮده و
در ﭼﻪ ﺗﺮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ ﻛﻼسﻫﺎي دروس ﺟﺎﻣﺪات ،ﺧﺎك و ﭘﻲ و ﺳﻴﺎﻻت و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺮي ﻋﻤﺮان و ﻋﻤﺮان ﭘﺎﻳﻪ را در ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدم و
ﻛﻼس ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻد را ﻫﻢ در ﺗﺮم ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻛﻼسﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم .در ﺿﻤﻦ ﻛﻼسﻫﺎي ﻧﻜﺘﻪ و ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺎم دروس ﻓﻮق را ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﺮدم و در ﻓﺮوردﻳﻦ
 97در اﻳﻦ ﻛﻼسﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدم.
ﺳﺆال  :10ﺳﺨﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺎل  98ﭼﻴﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ آزﻣﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺪاوم و اﻧﮕﻴﺰه ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ
ﻳﻚ دوﺳﺖ ﺧﻮب و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﻜﻮر درس ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ در اﻳﺎم ﻛﻨﻜﻮر ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺟﻠﻴﻞﻧﻮاز )ﻛﻪ ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻮد( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮدم و ﺑﺮاي ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺧﻮب ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ  ،91در
ﮔﺮاﻳﺶ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﺮده و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

