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 مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد حسابداری

 ...م یاز آنها باش یما نیز می توانیم یک

 به نام خدا

م، به حمداهلل انقدر دعای خیر دوستان زیاد بود که تونستم نسبتا خوبی هم دریافت کرداری کردم، بازخورد اه که نسخه اول این فایل رو بارگذم سال قبل در خرداد

احراز کنم، اینجا الزم میدونم از همه دوستان و بزرگواران تشکر کنم و از همه درخواست کنم عالوه براینکه برای رو  39سال  ست آزمون ارشدبعد اون رتبه نخ

 البته ا کنند ودع نیز اسالمی -کنند، در جهت موفقیت در تمام جنبه های زندگی برای تمام جامعه ایرانی بنده دعا می 39سال  احراز رتبه نخست آزمون دکترای

 .و خواهد بود هست و پیشرفت علوم مالی در ایران هم ، البته همواره جز اصلی ترین دعاهامون توسعهرای منم ویژهب

ت مصاحبه هاشون، راه رو برای ما هموار تر کردن تشکر کنم و از سایر دوستان تقاضا کنم که در جه الزم می دونم که از تمامی دوستانی که سالهای قبل با

نکته ای، پیشنهادی و یا انتقادی دارن بیان کنن، ضمن اینکه از رتبه های برتر کنکور ارشد حسابداری درخواست میکنم در مطلبی، تکامل مجموعه حاضر، هر 

وری که قصد کسب رتبه کار بتونن به داوطلبای کنک صورت امکان به سواالت ما که در صفحه آخر ذکر کردیم به صورت کامل و تفصیلی پاسخ بدن تا با این

 .دارن، کمکی کرده باشندممتاز 

، به ویژه رتبه 011این نکته رو هم بگم که تمام شرکت کنندگان کنکور اطالعات بسیار مفیدی در جهت کمک به ما دارن، اما به قطع اطالعاتی که رتبه های زیر 

 ...های تک رقمی دارن، از هر لحاظ ارزشمند تر خواهد بود

ازجمله وبالگهای دکتر ایزدپور،  -که اکثرشون االن استاد دانشگاه شدن)مدتا برگرفته از وبالگهایی که به صورت خودجوش توسط داوطلبای ارشد مصاحبه ها ع

( ... و نفت صنعتدانشگاه وبالگ دانشجویان حسابداری  و صمیمیت به زبان حسابداری ،دکترفیلی، آقای سلیمی، آقای قنبری، آقای رحمان آبادی، آقای ذاکری

بگم باس شده، این نکته رو الزم بود تاق... اداره میشده، گردآوری شده، البته بعضی از مصاحبه ها از موسسات آموزشی هم چون مدرسان شریف و ماهان و نگاره و 

 ، صرفا جهت تبلیغات اون موسسهآزمون های موسساتو یا  یا اساتید و یا برنامه ریزی آموزشیبینین که اشاره میشه به بسته های تا اگه جایی در مصاحبه ها می 

است و ما هم هیچ نقشی توش نداریم، هیچ طرفداری هم نمیکنیم و فقط از جهتی که مجموعه کامل باشه و مصاحبه ها  و یا احیانا نظر شخصی مصاحبه شونده

 .به طور کامل اومده باشه اونا رو هم ذکر میکنیم

 .مجموعهگردآوری تمام مصاحبات به طور یکجا در قالب یه : شه، هدف ما هم دقیقا همینه مختلف پیدا میو گذار توی سایتای این مصاحبه ها با گشت  احتماال

پیشنهاد میکنم پرینت این صفحه تو جیبتون یا کیفتون باشه و هر ) ارائه شدهچندین سال قبل  0رتبه های از درصدها و محل تحصیل کلی  نگاهقبل از هرچیز یه 

بعد از اون مصاحبه با و  (...تومانی که داوطلبین عالقه مند به دانشگاه تهران تو جیب یا کیفشون هست 91چند گاهی بهش نگاه کنید، عالوه بر اون اسکناس از 

وست دارن به پیشرفت و در نهایت یک نسخه سواالت آماده برای مصاحبه با دوستانی که رتبه خوبی کسب کردن و د لهای قبل رو آوردیمرتبه های برتر سا

 .داوطلبین کنکوری کمکی کرده باشن

و حتما حتما سعی در ل رو همین طوری که هست منتشر کنن امیدوارم که دوستانی که وبالگ دارن، آرم خودشونو بر روی این فایل قرار ندن و فقط اصل این فای

زی فقط به هماهنگی و لینک شدن مدیران وبالگ ها و سایتهای مرتبط با حسابداری موجبات همکاری بایکدیگر رو داشته باشند، توسعه حسابداری در محیط مجا

 ...میسر خواهد بود

 ...راستی حتما حتما حتما اگر میخواین رتبه برتر بیارین این مصاحبه ها رو بخونین، به خصوص زمان هایی که دلسرد شدین از درس خوندن
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نمره به درصدنام درسنمره به درصدنام درسنمره به درصدنام درس
70ریاضی و آمار74.17ریاضی و آمار96ریاضی و آمار

16.67زبان عمومی وتخصصی16.67زبان عمومی وتخصصی18زبان عمومی وتخصصی
82حسابداری مالی82.75حسابداری مالی100حسابداری مالی

52حسابداری صنعتی76حسابداری صنعتی82حسابداری صنعتی
86.67حسابرسی 77حسابرسی 68حسابرسی 
63.89میانگین67.51میانگین77میانگین

؟معدل موثر18.86معدل موثر؟معدل موثر

نمره به درصدنام درسنمره به درصدنام درسنمره به درصدنام درس
76.67ریاضی و آمار75ریاضی و آمار62.5ریاضی و آمار

44.44زبان عمومی وتخصصی22زبان عمومی وتخصصی0زبان عمومی وتخصصی
65.56حسابداری مالی82حسابداری مالی83حسابداری مالی

90.48حسابداری صنعتی95حسابداری صنعتی78حسابداری صنعتی
82.22حسابرسی 82حسابرسی 80حسابرسی 
71.75میانگین72.42میانگین62.71میانگین

19.6معدل موثرمعدل موثر18.78معدل موثر

نمره به درصدنام درسنمره به درصدنام درسنمره به درصدنام درس
70ریاضی و آمار65.83ریاضی و آمار47.01ریاضی و آمار

سفیدزبان عمومی وتخصصی52.22زبان عمومی وتخصصی66.67زبان عمومی وتخصصی
61.67حسابداری مالی74.07حسابداری مالی68.33حسابداری مالی

80.7حسابداری صنعتی61.4حسابداری صنعتی85حسابداری صنعتی
86.67حسابرسی 80حسابرسی 80حسابرسی 
60.81میانگین67.25میانگین67.45میانگین

17.81معدل موثر19.1معدل موثر17.09معدل موثر

رتبه 1 ارشد سال 87
خانم مشرف

دانشگاه عالمه طباطبائی

رتبه 5 ارشد سال 88
دکتر سلمان بیک بشرویه

دکتر جالل وافی ثانی
رتبه 1 ارشد سال 85

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

رتبه 1 ارشد سال 86
علی عالی زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود

آموزشکده شمسی پور تهران

رتبه 1 ارشد سال 90رتبه 1 ارشد سال 89
حجت اسماعیل زادهحسینعلی سهرابی

دانشگاه صنعت نفتدانشگاه عالمه طباطبائی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهددانشگاه صنعت نفتدانشگاه صنعت نفت

رتبه 1 ارشد سال 93رتبه 1 ارشد سال 92رتبه 1 ارشد سال 91
مصطفی قنادموسی جوانی قلندرییاسین امینی
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 فهرست مصاحبه ها

 آقای جالل وافی ثانی 0939کنکورارشد سال  0مصاحبه با رتبه  -0

 آقای علی عالی زاده 0931کنکورارشد سال  0مصاحبه با رتبه  -2

 آقای ابراهیم ابراهیمی 0931کنکورارشد سال  2مصاحبه با رتبه  -9

 آقای غالم حسن زارع 0931کنکورارشد سال  9مصاحبه با رتبه  -4

 آقای مصطفی پور حیدری 0931کنکورارشد سال  3مصاحبه با رتبه  -9

 آقای سلمان بیک بشرویه 0933کنکورارشد سال  9مصاحبه با رتبه  -1

 آقای مجتبی عاشور 0933کنکورارشد سال  4مصاحبه با رتبه  -1

 آقای حجت اسماعیل زاده 0931کنکورارشد سال  0مصاحبه با رتبه  -3

 آقای علی دارینی  0931کنکورارشد سال  2مصاحبه با رتبه  -3

 خانم زهره محمدی شاد 0931کنکورارشد سال  9ا رتبه مصاحبه ب -01

 خانم سمانه قوهستانی 0931کنکورارشد سال  4مصاحبه با رتبه  -00

 آقای امیر عظیمی 0931کنکورارشد سال  01مصاحبه با رتبه  -02

 خانم فائزه اکبری 0930کنکورارشد سال  2مصاحبه با رتبه  -09

 لطفی عاقلخانم زینب  0930کنکورارشد سال  9مصاحبه با رتبه  -04

 آقای موسی جوانی قلندری 0932کنکورارشد سال  0مصاحبه با رتبه  -09

 کیانوش گنجیآقای  0932کنکورارشد سال  2مصاحبه با رتبه  -01

 مهران عربیآقای  0932کنکورارشد سال  1مصاحبه با رتبه  -01

 مصطفی قنادآقای  0939کنکورارشد سال  0مصاحبه با رتبه  -03

 خانم سمانه میرشکاری 0939 کنکورارشد سال 3مصاحبه با رتبه  -03

 گلچین خانم 0939کنکورارشد سال  09مصاحبه با رتبه  -21

 ...مصاحبه با شما -21
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نمره به درصدنام درس

96ریاضی و آمار

18زبان عمومی وتخصصی

100حسابداری مالی

82حسابداری صنعتی

68حسابرسی 

77.00میانگین

معدل موثر

وبالگ دکتر فیلیمنبع

رتبه 1 ارشد سال 85

دکتر جالل وافی ثانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

مصاحبه اول

 

 :نحوه مطالعه خود را بفرمایيد

زمان مطالعه را به . به استراحت اختصاص می دادم بقیه ساعات را. ساعت درس می خواندم 1به طور میانگین هر روز حدود . ماه پیش از کنکور مطالعه را شروع کردم 3حدود 
یک مرحله بعد از خواندن مطالب و مرحله بعد از . سعی می کردم مطالب را خالصه برداری کرده و در دو مرحله خود را با تست آزمون می کردم. یک و نیم ساعت تخصیص دادم

 .خواندن و اتمام سرفصلها

 :از منابع مورد مطالعه خود بگویيد

 .ولی متاسفانه آن طوری که خواندم نشد. بسیاری از کلمات آن را استخراج نمودم.تمام مطالب را مطالعه کردم . بان را از کتاب آقای اقوامی انتشارات سمت خواندمز

و نعمتی انتشارات سنجش تکمیلی را مطالعه کردم،آمار البته چون دیپلم من حسابداری بود و پایه ریاضی قوی نداشتم کتاب آقای صدقیانی . ریاضی را از کتاب محمودیان خواندم
در کنار آن کتاب رنجبران را با تاکید بر . البته کتاب تست آنها را نیز خواندم.بسیاری از سواالت تستی از آن آمده بود(.دو جلد)را از روی کتاب عادل آذر و منصور مومنی خواندم

 .روی تستهای آن مطالعه کردم

 .البته بعضی از مطالب غیر ضروری را نخواندم،مثال نسبتها. کتاب دکتر نوروش را خواندم 0میانه  در مورد حسابداری

 .منبع خوبی در دسترس نبود 2زیرا در درس میانه . را خواندم 019و  34۱001۱021۱011از نشریات سازمان شماره های  

 .موضوعاتی نظیر تسعیر ارز و مشارکت ها جزوه دکتر خوش طینت به من کمک نمودالبته در مورد .هم کتاب آقای همتی را خواندم 0در مورد پیشرفته  

کتاب تستهای ایشان را نخواندم زیرا . البته بعضی از مطالب کتاب آقای دکتر خوش طینت را هم خواندم. را از روی کتاب آقایان دکتر سعیدی و عظیمی خواندم 2پیشرفته  
 .البته بعدها شنیدم در نسخه اصالح شده آن این اشکاالت برطرف شده است.ادرست استاحساس کردم بسیاری از جوابهای آن ن

بقیه مطالب .مدت خواندمد اجاره ها و بدهی بلن.سود سهام.درآمدها.از کتابهای تستی کتاب آقایان دکتر مدرس و دکتر پارساییان را با تاکید بر بعضی مطالب مثل مفاهیم نظری 
 .و لذا همه کتاب را نخواندم.در ایران موضوعیت نداشت
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 .کتاب حسابداری مالی جلد اول تاریوردی را مطالعه نمودم 3اجاره ها را از کتاب مباحث جاری آقای همتی خواندم و همچنین فصل  

و نیز کتاب   ی ای آخر کتاب آقای دکتر مردزادهالبته از مجموعه کتابهای تست کتاب آقایان دکتر عثمانی و اسکندری مربوط به استانداردهای حسابداری و نیز تستهای سی پ 
 .تست دکتر نوروش و خانم غنیمی فرد را خواندم

به نظر می رسد این ضعف کم و بیش در . از صحبتهای ایشان چنین استنباط کردم که مطالب را گزینشی و به گونه ای خوانده اند که بهترین کارایی را داشته باشد: توضیح ) 
 .(وجود دارد که همه مطالب در یک سطح ارائه نشده اند کتابهای مالی ما

 :در مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابداری صنعتی بگویيد

 .را هم خواندم  سازمان دکتر شباهنگ 090البته نشریه . روی کتاب سنجش تکمیلی خواندم  را  2صنعتی . را ا ز کتاب دکتر عثمانی خواندم 0صنعتی 

جزوه های دکتر عثمانی از آن جهت به من کمک نمود که توانستم با اصطالحات بکار . مطالعه نمودم  صنعتی هم کتاب آقای مصدر و کتاب آقای اسکندریاز مجموعه تستهای 
 .رفته در کنکور آشنا شوم

 :مورد منابع مورد مطالعه خود از حسابرسی بگویيد در

بعضی از استانداردهای حسابرسی مثل گزارشها و نیز بعضی . کتابهای سازمان را نیز منبع خود قرار دادم. وبی نگرفتممن درس حسابرسی را خیلی زود شروع کردم ولی نتیجه مطل
 (به نظرم فرار بودن مطالب حسابرسی این نکته را ضروری می سازد که مطالعه آن به ماه های آخر موکول شود: توضیح من.)از مطالب کتاب آقای اسکندری را هم خواندم

 :بع دیگری هم مورد نظر شما هستمن

البته . سوال مطرح شده در آزمون سالهای قبل همه از ارشد مدیریت انتخاب شده بودند 1زیرا بر طبق آمار من . من تستهای حسابداری دولتی آزمون ارشد مدیریت را خواندم
 .م بخش مربوط به بازرسی را خواندماز مجموعه قانون تجارت ه.اباجانی را به علت عالقه ام خوانده بودمبکتاب دکتر 
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نمره به درصدنام درس

74.17ریاضی و آمار

16.67زبان عمومی وتخصصی

82.75حسابداری مالی

76حسابداری صنعتی

77حسابرسی 

67.51میانگین

18.86معدل موثر

وبالگ آقای ذاکریمنبع

رتبه 1 ارشد سال 86

علی عالی زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود

مصاحبه دوم

 

 :نحوه برنامه ریزی درسی خود را بفرمائيد

در تابستان فقط کتاب  .ساعت مطالعه می کردم و هر چه زمان جلوتر می رفت این مدت بیشتر می شد 01الی  3بطور متوسط روزی  .مهر شروع به خواندن کنکور کردم 9من از 
 .من دروس را هنگام پاس کردن با دقت می خواندم .سازمان را مطالعه کردم 0حسابرسی  اصول

 :منابعی که برای کنکور ارشد استفاده کردید بفرمائيد

 انتشارات سمت -داود اقوامی  -زبان تخصصی حسابداری : زبان 

 .تست زبان تخصصی در کنکور پاسخ دادم 9من به : توضیح 

 هادی رنجبران -هادی رنجبران، آمار  -ت ریاضیا: ریاضی و آمار 

 انتشارات نگاه دانش، -( دو جلد)دکتر نوروش و مهرانی  -مروری جامع بر حسابداری مالی  انتشارات ترمه، -( دو جلد)یداهلل تاری وردی  -حسابداری مالی  :حسابداری مالی 

 انتشارات کیومرث -قسیم عثمانی و جمشید اسکندری  -گزینه ای استانداردهای حسابداری ایران  4ی پرسشها سازمان حسابرسی، 011نشریه  -استانداردهای حسابداری ایران 

انتشارات  -عبدالحسین رجبی  -حسابداری مدیریت  - 9پیام نور،صنعتی  - 2صنعتی  انتشارات ترمه ، -قسیم عثمانی و علی قاسم زاده  - 0صنعتی  :حسابداری صنعتی 
کتاب آقای هورن گرن است   احتماال منظورشان: توضیح )   حسابداری صنعتی با تاکید بر مسایل مدیریتی ترجمه موسی بزرگ اصل و علی پارساییان دانشگاه صنعتی شاهرود،

 .تستهای ارشد حسابداری تالیف رضا درگاهی  ،(که توسط آقایان بزرگ اصل و پارسائیان ترجمه شده است 

 .دآقای رجبی از اساتیدم بودن: توضیح 

 CPAسازمان حسابرسی،تستهای  024نشریه شماره  -سازمان حسابرسی،استانداردهای حسابرسی  019و  31نشریات شماره  - 2و  0اصول حسابرسی جلد :حسابرسی 
 .انتشارات کیومرث -کوروش امانی و فاضلی  -حسابرسی 
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نمره به درصدنام درس

69ریاضی و آمار

49زبان عمومی وتخصصی

86حسابداری مالی

70حسابداری صنعتی

61حسابرسی 

68.75میانگین

معدل موثر

منبع

رتبه 2 ارشد سال 86

ابراهیم ابراهیمی

دانشگاه شیراز

مصاحبه سوم

 

 :فرمودید را معرفی نمایيد منابعی که برای درس حسابداری مالی مطالعه

جمشید  2و حسابداری میانه  0حسابداری میانه (. سازمان 019نشریه )کتابهای حسابداری مالی دکتر بزرگ اصل. کتابهای زیادی در زمینه حسابداری مالی مطالعه کردم
 .د کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی دکتر نوروش و همکارانو نیز دو جل( ترجمه چستین و فالهرتی)دکتر نوروش و کرمی 0کتاب حسابداری میانه . اسکندری

 .البته جزوه حسابداری میانه دکتر خواجوی را نیز مطالعه کردم. کتابهای میانه پیام نور را نیز خوانده بودم

 .مفید بوداز میان سایر کتب راهنماهای بکار گیری استاندارد موجودی کاال و سرمایه گذاری را خواندم که دومی بسیار 

این کتابها به همراه مروری جامع بر حسابداری . مرادزاده و نیز تستهای استانداردهای حسابداری اسکندری مناسب بود  در زمینه تست مالی و میانه کتابهای جمشید اسکندری و
 .مالی مجموعه کتابهای تست را تشکیل میداد

 :در مورد دروس حسابداری پيشرفته بفرمایيد

البته در مورد دروس پیشرفته . در این زمینه را مطالعه کردم( 03و  03)و نیز استانداردهای حسابداری( تجدید نظر شده)کتاب حسابداری پیشرفته دکتر خوش طینتمن آخرین 
آخرین تستهای مربوط به آزمون . عه کردمتستهای حسابداری پیشرفته خوش طینت و نیز حسابداری مالی اسکندری را نیز مطال. جزوه های درسی دکتر خواجوی نیز مفید بود

 .جامعه حسابداران رسمی را نیز دیدم که چندین سوال از آن انتخاب شده بود

 :در مورد درس حسابداری صنعتی بفرمایيد

 .بداری صنعتی اسکندری را نیز مطالعه کردماسکندری و نیز تستهای حسا 9و 2و 0همچنین کتابهای صنعتی . را از کتاب دکتر عثمانی و قاسم زاده خواندم 0حسابداری صنعتی 

  .تستهای حسابداری صنعتی مصدر و نیز مجموعه حسابداری صنعتی دکتر اعتمادی از انتشارات سنجش تکمیلی را مطالعه کردم
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 :چه منابعی را برای درس حسابرسی خواندید

 .فصل آخر را خواندم 2و  0اصول حسابرسی جلد دوم فصل . کتاب اصول حسابرسی سازمان جلد اولمن . من منابع زیادی را برای این درس خواندم اما نتیجه عالی را نگرفتم

و جزوه گردآوری شده امیر اصالنی و   جزوه های درسی دکتر حساس یگانه و هشی. را مطالعه کردم( انتشارات اندیشه سازان)همچنین کتاب حسابرسی دکتر مهرانی و ابراهیمی
 .مطالعه کردمسازمان را  024نشریه 

 :برای درس زبان چه منابعی را خواندید

کتاب آرمان اشراقی از انتشارات   اسنشال وردز و نیز 914اما برای زبان عمومی کتاب . من در مورد زبان تخصصی تالش زیادی نکردم زیرا از پیش برای این درس آماده بودم
 .نگاه دانش را خواندم که بسیار مفید بود

 :و آمار چطوردر مورد ریاضی 

 .آمار عادل آذر و مومنی دو جلد انتشارات سمت و در نهایت تستهای آمار و کاربرد آن در مدیریت آذر و دیگران انتشارات سنجش تکمیلی. ریاضی و آمار هادی رنجبران

 :در مورد درس حسابداری دولتی تالشی کردید

من فکر می کنم اگر کسی کتاب مروری جامع بخش دولتی را مطالعه می کرد . ر نهایت یک تست آن را غلط زدمعلیرغم وقت یک ماه ای که برای این کار اختصاص دادم اما د
 .کافی بود

 : نحوه مطالعه و برنامه ریزی درسی خود را بفرمایيد

ابتدا ریاضی را خواندم و . ع جدی مطالعه از مهرماه آغاز شداما شرو. درصد اختصاص دادم 29من حدوداً یک ماه از تابستان آن سال را به ریاضی و مرور حسابداری مالی در حد 
 . سپس با مطالعه آمار تستهای ریاضی را نیز می زدم

 .من دروس مختلف را خالصه نویسی می کردم و برای زبان کلمات تخصصی را به دیوار اتاق آویز کرده بودم و آن را مرور می کردم

در ابتدا تست حسابرسی نمی زدم اما بعدا حدود یک ماه تست کار . سپس حسابرسی را از اواسط آبان شروع و تا اواخر آذر ادامه دادم. ماهه صنعتی را تمام کردم 0از مهرماه 
های متعدد در دوره سه و فکر می کنم مطالعه کتاب . ساعت اما مفید درس خواندم 1به طور متوسط روزانه . کشید  مطالعه استانداردهای حسابداری نیز حدوداً دو ماه طول. کردم

در پایان، صحبت با اساتید . ساله به من کمک بسیار زیادی کرد به خصوص مالی که از راهنمائی های جناب آقای دکتر خواجوی و دکتر خدارحمی در معرفی منابع بهره بردم
 .من بود مختلف و نیز اخذ مشاوره فراوان از آنها به خصوص دکتر بهروز خدارحمی عامل مهمی در موفقیت

 .که مشوق بنده بودند کمال تشکر را دارم( اساتید ذکر شده و اساتید محترم دانشگاه شیراز)در پایان اززحمات کلیه اساتید
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نمره به درصدنام درس

58ریاضی و آمار

25زبان عمومی وتخصصی

87حسابداری مالی

30حسابداری صنعتی

78حسابرسی 

58.42میانگین

؟معدل موثر

انجمن علمی دانشگاه شیرازمنبع

رتبه 3 ارشد سال 87

غالم حسن زارع 

دانشگاه شیراز

مصاحبه چهارم

 

معدلتان چقدر ورودی چه سالی هستيد،)با سالم،ضمن عرض تبریک به مناسبت کسب رتبه برتر توسط شما،لطفا کمی خودتان را معرفی کنيد 

 است،در آینده به کدام دانشگاه می روید؟

وارد دانشگاه شیراز شدم،معدل 0939در شیراز متولد شدم در دوره ی دبیرستان در رشته ی ریاضی فیزیک تحصیل کردم و در سال 0914بنده غالم حسن زارع هستم،در سال 

.یراز و آینده علمی و کاری ام دانشگاه شیراز را برای ادامه تحصیل انتخاب کردماست و به خاطر عالقه ام به دانشگاه ش 41/01دوره ی کارشناسیم  . 

2. برنامه ریزی که بتواند آنها را به هدفشان . یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور ارشد سردرگم شدن در رابطه با برنامه ریزی مناسب است

؟صورت بود که شما را به هدفتان رساندی مطالعه و برنامه ریزی درسيتان به چه برساند، نحوه  

ولی خوب مطالعه ی .به من خیلی کمک کرد(با توجه به مشغول بودن به کارهای حسابداری و حسابرسی و همچنین تدریس)استفاده بهینه از وقت محدودی که در اختیار داشتیم

با مطالعه افراطی و همچنین استفاده از منابع درسی مناسب به من خیلی خیلی کمک کرد درسی ام به گونه ای بود که تنوع در خواندن مطالب گوناگون،خسته نکردن خودم  

9. به همين دليل ممکن است از منابعی استفاده کنند که به . دغدغه ی دیگر داوطلبان ندانستن و یا نشناختن منابع جامع برای کنکور ارشد است

استفاده کردید؟  شما از چه منابعی برای دروس مختلف. کار آن ها نياید  

(به عنوان مثال دروس مالی) به عنوان مثال برای دروس .ز قصد کنکور دادن داشتند،استفاده می کردنداکه تمام کسانی که در دانشگاه شیرمنابعی که مطالعه کردم،منابعی بود 

را مطالعه کردم..... نداردهای حسابداری و،تست های استا(011نشریه )کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی،استانداردهای حسابداری:مالی  . 

 در مورد درس حسابداری صنعتی چطور؟

جمشید اسکندری و کتاب صنعتی عثمانی را مطالعه کردم 0،2،9کتاب های صنعتی   

 چه منابعی را برای حسابرسی مطالعه کردید؟

ایران،تست های استانداردهای حسابرسی ایران تالیف جمشید اسکندری استانداردهای حسابرسی 024سازمان حسابرسی ،نشریه  2و0کتاب های اصول حسابرسی   
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 در مورد درس حسابداری پيشرفته بفرمایيد؟

 برای این درس کتاب مخصوص به آن را نخواندم و این درس را هم مثل بقیه ی دروس مالی خواندم

 

 از چه منابعی برای درس زبان استفاده کردید؟

و با توجه به بهینه کار کردن برای کنکور و استفاده ی صحیح و منطقی از وقتم چه قبل از کنکور چه در سر (کتاب آرمان اشراقی)بان عمومیواژه،گرامر در حد ز 914کتاب 

  !جلسه ی کنکور از زبان تخصصی چشم پوشی کردم و روی زبان عمومی وقت گذاشتم

در مورد ریاضی و آمار چطور؟   

استفاده کردم،البته چون رشته دبیرستانی ام ریاضی و فیزیک بود،برای ریاضی و آمار وقت زیادی صرف نکردم ولی به بقیه ی دانشجویان از کتاب ریاضی آمار هادی رنجبران 

 توصیه میکنم که کتاب های ریاضی و آمار را حتما مطالعه کنند

و دانشجویان سال های پایين تر دارید؟ 88ای برای داوطلبان ارشد سال چه توصيه  

مطالعه ی مفهومی و دقیق داشته ( به خصوص دروس تخصصی)موفقیت در کنکور از سال سوم دید خود را طوری قرار دهند که می خواهند کنکور بدهند و روی درس ها  برای

"شخص بخواهد قبول شود و خود را باور کند"مهم ترین عامل این است که همچنین به نظر من. باشند تا پایه ی خود را تقویت کنند  

 در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایيد.

شما که این مصاحبه را ترتیب دادید از خانواده ام و کلیه ی اساتید و دوستانم که من را در راه رسیدن به این موفقیت کمک و راهنمایی کردند،کمال تشکر را دارم،همچنین از 

 متشکرم و برای تمامی دانشجویان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم
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نمره به درصدنام درس

68ریاضی و آمار

0زبان عمومی وتخصصی

70حسابداری مالی

37.7حسابداری صنعتی

88حسابرسی 

55.45میانگین

19.1معدل موثر

فصلنامه موجمنبع

رتبه 8 ارشد سال 87

مصطفی پورحیدری

دانشگاه عالمه طباطبائی

مصاحبه پنجم

 

 در ابتدا بيوگرافی خود را بيان کنيد؟

گردیده و وارد  311موفق به کسب رتبه  39اینجانب مصطفی پورحیدری، متولد شهرستان بافت هستم که تحصیالت خود را در بافت به اتمام رسانیده و در کنکور سراسری سال 

گردیدم  3سال دوره کارشناسی را در این دانشگاه سپری کرده و با شرکت در کنکور کارشناسی ارشد موفق به کسب رتبه  4و  دانشگاه عالمه طباطبایی در رشته حسابداری شدم

 .که در حال حاضر در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل می باشم

 مطالعه جدی تان از چه زمانی شروع شد؟

 .ساعت مطالعه می کردم 04الی  09ندن کردم و کم کم این زمان را افزایش داده و در ماه های آخر روزی ساعت شروع به درس خوا 3بنده از اواسط مرداد ماه با روزی 

 آیا در کنکورهای آزمایشی هم شرکت کردید؟

 .بله در کنکورهای آزمایشی پارسه شرکت کردم

 روزهای آخر را چگونه مطالعه می کردید؟

 .را زدم و به نظر خودم که خیلی مفید بود روز آخر را فقط تست های کنکور سالهای قبل 09من 

 کمترین درصد شما زبان انگليسی بوده، چرا؟ 

 .بنده از ابتدا به زبان انگلیسی عالقه ای نداشتم و در این درس ضعیف بودم
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 رمز موفقيت خود را چه می دانيد؟

 .ابتدا کمک پروردگار منان، دوم دعای مادرم و تالشهای خودم

 نکوری ها چيه؟پيشنهادتون برای ک

انده اند خوب جمع بندی کنند قطعا به نظر بنده جمع بندی مطالب در روزهای پایانی می تواند یکی از مهم ترین علل موفقیت باشد اگر شرکت کنندگان بتوانند مطالبی را که خو

 .نتیجه خوبی خواهند گرفت

 سخن آخر؟

 .برای کلیه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت دارم
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نمره به درصدنام درس

62.5ریاضی و آمار

0زبان عمومی وتخصصی

83حسابداری مالی

78حسابداری صنعتی

80حسابرسی 

62.71میانگین

18.78معدل موثر

وبالگ دکتر ایزدپورمنبع

رتبه 5 ارشد سال 88

دکتر سلمان بیک بشرویه

آموزشکده شمسی پور تهران

مصاحبه ششم

 

 :معرفی 

 کاشمر - 0911متولد سال  –سلمان بیک بشرویه 

 :تحصيل دوره کاردانی و رتبه کنکور کاردانی پيوسته   محل

 211رتبه  –آموزشکده فنی شهید منتظری مشهد 

 :محل تحصيل دوره کارشناسی و رتبه کنکور کارشناسی نا پيوسته 

 34رتبه  –دانشکده فنی شهید شمسی پور تهران 

 :تاریخ فراعت از تحصيل 

 (0933)شهریور امسال 

 :منابعی رو که برای کنکور مطالعه کردید 

 تستهای تالیفی هادی رنجبران+ حسابان دوره دبیرستان + امید محمودیان :  ریاضی

 هادی رنجبران+  2و0عادل آذر :  آمار

 تاری وردی 0جلد + چندتا از رهنمودهای استاندارد + استانداردهای حسابداری +  2و  0مروری جامع :  حسابداری مالی

تستهای احمد ظریف + تست های اسکندری + جزوه درس دکتر اعتمادی + جزوه درس عثمانی +  0عثمانی +  2و 0عزیز عالیور +  9و  2اسکندری :  حسابداری صنعتی

 فرد
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 cpa2111+ استانداردهای حسابرسی + سازمان  2جلد : حسابرسی 

و شیوه کار به این شکل بوده که یکی از اونارو به عنوان منبع اصلی انتخاب کرده و بقیه منابع رو بعنوان مکمل در کنار منبع اصلی   مام منابع رو بطور کامل مطالعه نکردمالبته ت
 .، بطور کلی خوندم

 :منابع پيشنهادی 

 محمودیان: ریاضی 

 برای درس عادل آذر و برای کنکور رنجبران: آمار 

 (حتما)استانداردها حسابداری +  2و0مروری جامع : مالی 

 نمیتونم منبع خاصی رو معرفی کنم: صنعتی 

 cpa2111+ تستهای کیهان مهام + استانداردها + سازمان 2جلد: حسابرسی 

 :از کی شروع کردید و چگونه 

رو گذاشتم روی رفع اشکال بعضی از مباحث  31رم باشد ولی در مورد خوندن من ، تابستان در مورد زمان شروع باید گفت که خوندن برای کنکور باید فرآیندی پیوسته برای ت
دروس رو شروع به   دوباره تمامصنعتی و مالی و ریاضی و به قصد کنکور نخوندم یا کم خوندم و سعی میکردم بیشتر روی مسایل حسابداری فکر کنم تا تستها ، و از اول مهر 

 .برای تست و کنکور و با تمام نکات ریز و درشت  خوندن کردم ولی این بار

و سعی میکردم مقتضی زمان و روحیات خودم از درسی که ضعیفتر بودم صبحم رو شروع میکردم و   نحوه خوندن من بدینصورت که یک برنامه خیلی دقیق داشته باشم نبود
هم ریاضی رو مطالعه و اغلب تست میزدم ولی سعی میکردم تا جایی که امکان داشت   عموال آخرشبهاهرچه به آخر روز نزدیک میشدم درسهای سبکتر و آسانتر رو میخوندم و م

 .همه دروس رو در یک روز بخونم تا حضور زهن در مورد تمام دروس داشته باشم و هیچ درسی از ذهنم خارج نشه

 :کالس کنکور و کنکور آزمایشی که در آن شرکت داشته اید 

 کنکور آزمایشی شرکت کردم نه کالس رفتم و نه

 :تجاربی که فکر ميکنيد برای پشت کنکوریها مفيده 

نایی ادامه نخواهد داشت و به نظر من کسی که از اول تابستان روی خودش فشار مضاعف بیاره تا خودش رو برای کنکور آماده کنه از درس خسته میشه و در اوایل مهر توا

وپیوسته کنند تا حضور ذهن در مورد تمام دروس داشته   خودشون فشار بیاورند بهتر است که از همان اول مهر شروع به خوندن مضاعفافرادی که میخواهند تابستان را روی 
کنند تا  چند بار مرور باشند و زود شروع کردن بعلت حجم باالی دروس باعث فراموش شدن بعضی مطالب نشود و توصیه میکنم که افراد ریاضی رو در طول ترم های درسی

    .برای کنکور فقط به تست بپردازند

 :و رتبه ( سطح هنرستانهای کشور و آموزشکده های فنی) شرکت در مسابقات علمی 

 39مشهد  -شرکت در مسابقات علمی هنرستانها در سطح منطقه ای 

 9رتبه  – 39اصفهان  –شرکت در مسابقات آموزشکده ها و دانشکده های فنی 
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 :نی و کارشناسی معدل دوره کاردا

 99/03: معدل کاردانی 

 (1تا پایان ترم ) 14/03: معدل کارشناسی 

 13/03: معدل موثر در کنکور 

 :حرف آخر 

 "توکل بر خدا"مهمترین عامل در قبولی و موفقیت و تسلط روی دروس در تمام مراحل به نظر من یک چیز بیشتر نیست و آن هم 

 .زندگی و در این مرحله ، باعث احساس تسلط و فراگیری کلیه دروس می شود و امیدوارم هیچگاه از این حقیقت دور نمانیمکل بر خداست که در تمام مراحل .تو
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نمره به درصدنام درس

59.17ریاضی و آمار

0زبان عمومی وتخصصی

86.21حسابداری مالی

96.67حسابداری صنعتی

83.33حسابرسی 

66.35میانگین

17.73معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 4 ارشد سال 89

مجتبی عاشور

دانشگاه عالمه طباطبائی

مصاحبه هفتم

 

 .لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایيد

 ، صادره از شاهرود، نام پدر علی0919مجتبی عاشور، متولد 

 .تبه قبولی خود را ذکر نمایيدنام واحد دانشگاهی و ر

 0933حسابداری، سال  4دانشگاه تهران، رتبه 

 التحصيل چه سالی و کدام واحد دانشگاهی هستيد؟ فارغ

 0933دانشگاه عالمه، سال 

شرکت کردن اید، علت  اید آیا قبول شده های گذشته شرکت کرده که سال کنيد؟ در صورتی آیا برای اولين بار است در کنکور ارشد شرکت می

 .شدم ـ باید تک رقمی می 4و بار دوم با رتبه  091بار شرکت کردم ، بار اول با رتبه  2مجددتان چيست؟ 

 اید؟  های حضوری مؤسسه مدرسان شریف مشغول به تحصيل بوده آیا در کالس

 بله، من تمامی کالسها را کامل شرکت کردم

 ه است؟نحوه آشنایی شما با مؤسسه مدرسان شریف چگونه بود

 .ها موسسه در سالهای گذشته و پیشنهاد دوستان این موسسه را انتخاب کردم من با توجه به دیدن قبولی
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 ؟.آیا مشاوره تحصيلی تأثيری در قبولی شما داشته است

 .کردند دادند و من را راهنمایی می بسیار زیاد، بصورتی که ایشان با حوصله و دقت به سواالت من پاسخ می

 های آموزشی این مؤسسه چيست؟ راجع به تهيه بستهنظر شما 

 .کنم بودن آنها من استفاده از آنها را به هر داوطلبی پیشنهاد می ها و جامع به دلیل کامل بودن بسته

 اید؟  های آزمایشی مؤسسه استفاده نموده آیا از آزمون

نامه کامالً تشریحی و آوردن نکات انحرافی  ن در آزمون کارشناسی ارشد بود، آزمونها با داشتن پاسخبله، آزمونهای موسسه مدرسان شریف خود به تنهایی یکی از علل موفقیت م

 .شدند که من دوباره آنها را تکرار نکنم و این ضریب خطای من را در آزمون اصلی بسیار پایین آورد هر سوال در هر آزمون برای هر سوال باعث می

 انگين در روز چقدر بوده است؟ تعداد ساعات مطالعه شما به طور مي

 .ساعت در روز مطالعه داشتم 01الی  3ساعت و از پاییز  9الی  4تابستان روزی 

 اید؟  آیا از کتب موسسه جهت مطالعه استفاده کرده

 .اند آخرین تغییرات نوشته شده کند و کتابها بر طبق کتابهای موسسه مدرسان شریف کامالً مفهومی و روان تمامی مطالب را برای دانشجو بازگو می  بله،

 های آزمایشی نظر خودتان را بفرمائيد؟ بندی آزمون در مورد اجراء و زمان

 .ها هم نیز مناسب بود بندی آن آزمونها به نحو احسن اجرا شدند و زمان

 باشد؟ باالترین درصد در دروس تخصصی شما، کدام درس می

 حسابداری صنعتی% 31

 اید؟ ه از کتب مرجع دیگری جهت مطالعه استفاده کردههای مؤسس عالوه بر کتاب

 .خیر، با داشتن کتابهای موسسه نیازی به خواندن کتابهای دیگر احساس نکردم

 ای بين مؤسسه مدرسان شریف و مؤسسه دیگری انجام دهيد؟ توانيد مقایسه آیا می

 .ت دیگر استبله کیفیت آموزشی و منظم بودن آزمونها وجه تمایز این موسسه با موسسا

 عوامل مؤثر در موفقيت شما کدام موارد بوده است؟

 .تمرکز روی درس و استفاده از خدمات آموزشی موسسه تاثیر زیادی روی قبولی من داشته است  داشتن پشتکار،
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کردید؟ در صورت مثبت بودن  میها شرکت  ای برای سال آتی خود داشتيد؟ آیا دوباره در کالس شدید چه برنامه که در آزمون قبول نمی در صورتی

 کردید؟ شریف را انتخاب می پاسخ آیا مدرسان

 . کردم حتماًًٌ این بار با انگیزه بیشتر و شرکت دوباره در کالسها و آزمونها دوباره خود را آماده می  بله،

 اید؟ آیا از کتب و جزوات دانشگاهی خود نيز جهت مطالعه بهره برده

 .آموزشی بقدری کافی بود که من نیازی برای مرور جزوات دانشگاهی نداشتم  کتابها و بسته  م،خیر، نیازی به آنها نداشت

 وضعيت ظاهری مؤسسه از نظر شما چگونه بوده است؟

 .بسیار خوب بود، چه از نظر موقعیت کالسی و چه از نظر عوامل بیرونی همه چیز خوب و عالی بود
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نمره به درصدنام درس

76.67ریاضی و آمار

44.44زبان عمومی وتخصصی

65.56حسابداری مالی

90.48حسابداری صنعتی

82.22حسابرسی 

71.75میانگین

19.6معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 1 ارشد سال 90

حجت اسماعیل زاده

دانشگاه صنعت نفت

مصاحبه هشتم

 

 .دتان را به طور کامل معرفی نمایيدلطفاً خو

 .علی، صادره از خوی: ، نام پدر0911زاده، متولد آبان ماه  حجت اسماعیل

 .نام واحد دانشگاهی و رتبه قبولی خود را ذکر نمایيد

 .حسابداری 0دانشگاه تهران، رتبه 

 ای، از کدام واحد دانشگاهی و در چه سالی هستيد؟ التحصيل چه رشته فارغ

 .31سال   ری، دانشگاه تهران، حسابدا

 کنيد؟  آیا برای اولين بار است که در کنکور ارشد شرکت می

 .کردم بله، برای اولین بار بود که شرکت می

 نحوه آشنایی شما با مؤسسه مدرسان شریف چگونه بوده است؟

 .های مدرسان شریف معرفی دوستان و تعریف از آزمون

 ه شما نقشی داشته است؟ریزی و مشاوره در کسب رتب برنامه

نقش مشاورین نیز در جبران نقاط ضعفم بسیار مؤثر بود، زیرا این افراد راهی . توانستم این رتبه را کسب کنم ریزی نمی توانم بگویم بدون برنامه به جرأت می. بسیار تأثیرگذار بود

 .خواستم تازه آن را شروع کنم را طی کرده بودند که من می
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 های آزمایشی مدرسان شریف چيست؟ آزموننظرتان در مورد 

ها با سؤاالت کنکور  بندی سؤاالت و به شباهت آن توان به درجه ها می های خوب زیاد دارد، ولی از بارزترین آن ویژگی. اند العاده و بسیار کارشناسانه طراحی شده به نظر من فوق

فرد  های منحصربه ها، از ویژگی از همه مهمتر، جامعه آماری باالی این آزمون. نند یک جزوه درسی استاشاره کرد، همچنین پاسخنامه کامالً روان و تشریحی آن که هما

 .های مدرسان شریف است آزمون

 های آموزشی مؤسسه مدرسان شریف چيست؟ نظر شما راجع به تهيه بسته

های آموزشی که به نوعی آموزش  دی سی: انشجو با هر سطحی در نظر گرفته شده است، مثالًها تمامی نیازهای د جالب اینکه در آن. آوری شده است بسیار عالی و با کیفیت جمع

ای  ها آزمون خودسنجی است، که داوطلب را نسبت به مطالعه یکی دیگر از امتیازات این بسته. کند شود، کمک به سزایی در یادگیری به داوطلب می مجازی دروس محسوب می

 .کند یدهد، ارزیابی م که انجام می

 باشد؟ باالترین درصد در دروس تخصصی شما، مربوط به کدام درس می

 % .9/31حسابداری صنعتی 

 از چه زمانی به طور جدی شروع به مطالعه برای کنکور کارشناسی ارشد کردید؟ و تعداد ساعات مطالعه روزانه شما چقدر بود؟

 .اعت مطالعه داشتمس 1الی  9از مهرماه به طور جدی شروع کردم و روزی حدوداً 

 ها چگونه بوده است؟ گذاری آن کردید؟ ميزان کيفيت و تأثير های مؤسسه جهت مطالعه استفاده می آیا از کتاب

کی دیگر از های تشریحی در انتهای هر فصل نیز، ی های گذشته با پاسخ های سال تست. ها اشاره شده است بله، بسیار خوب و روان نوشته شده، به تمامی نکات مهم در آن

 .کنند های مدرسان شریف را برای مطالعه کنکور توصیه می درواقع در دانشگاه نیز، اکثر اساتید کتاب. های مدرسان شریف است های کتاب ویژگی

 کردید؟ های مرجع دیگری جهت مطالعه استفاده می های مؤسسه از کتاب عالوه بر کتاب

 .اسکندری دودی، کتاب حسابداری صنعتیبله تا ح

 دانيد؟ اید، چه آزمونی را استاندارد می شما به عنوان داوطلبی که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده

این آزمون باید در چهار چوب منابع آزمون سراسری برگزار شود و داوطلب را از خط . آزمونی استاندارد است که بتواند داوطلب را بطور کامل برای کنکور سراسری آماده کند

های آزمایشی مدرسان شریف  شود باید خیلی نزدیک به آزمون سراسری باشد، که با شرکت در آزمون خود جدا نکند، همچنین بعد از آزمون ترازی که به داوطلب داده می اصلی

 .ها بود توان شاهد تمام این ویژگی می

 ن ارشد را دارند، چيست؟پيشنهاد شما به عنوان یک رتبه برتر به داوطلبينی که امسال قصد شرکت در آزمو

. های مؤسسه که از کیفیت خیلی باالیی برخوردار است زند، خصوصاً آزمون کنم مؤسسه مدرسان شریف، در ارائه کیفیت باالی خدمات آموزشی حرف اول را می احساس می

دهم  در آخر این اطمینان را به داوطلبان کارشناسی ارشد رشته حسابداری می. مکن استفاده از کلیه خدمات این مؤسسه را برای رسیدن به موفقیت، به کلیه داوطلبان پیشنهاد می

 .توانند در این مؤسسه دریافت کنند که کاملترین و قویترین خدمات را فقط می
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نمره به درصدنام درس

74.17ریاضی و آمار

18.89زبان عمومی وتخصصی

77.78حسابداری مالی

100حسابداری صنعتی

86.67حسابرسی 

72.25میانگین

17.38معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 2 ارشد سال 90

علی دارینی

دانشگاه تهران

مصاحبه نهم

 

 .لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایيد

 .محمد، صادره از سبزوار :، نام پدر0919علی دارینی، متولد شهریور ماه 

 .نام واحد دانشگاهی و رتبه قبولی خود را ذکر نمایيد

 .حسابداری 2دانشگاه عالمه طباطبایی، رتبه 

 ای، از کدام واحد دانشگاهی و در چه سالی هستيد؟ التحصيل چه رشته فارغ

 .33سال   لیسانس حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران،

 اید؟ اید، آیا قبول شده های گذشته شرکت کرده که سال کنيد؟ در صورتی ين بار است که در کنکور ارشد شرکت میآیا برای اول

 .را کسب کردم 392کردم و در سال اول رتبه  خیر، برای بار دوم بود که شرکت می

 نحوه آشنایی شما با مؤسسه مدرسان شریف چگونه بوده است؟

 .بخانه دانشگاههای مؤسسه در کتا از طریق کتاب

 دانيد؟ ریزی و مشاوره را تا چه حد در کسب رتبه خود مؤثر می برنامه

در طی این مدت . گرفتم ها در نظر می ی هر یک از آن بندی کردن مطالب هر درس، مدت زمان خاصی را برای مطالعه ریزی قطعاً خیلی مؤثر است، من با فصل داشتن برنامه

 .اند نهایت استفاده را داشته باشم رینی که خود نیز روزی این مسیر را پیمودهکردم از تجربیات مشاو سعی می
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 تحصيل خود را بيان کنيد ؟ علت ادامه

 .عالقه به رشته و ارتقای شغلی

 التحصيل بودید یا دانشجو؟ کردید، فارغ زمانی که برای کنکور مطالعه می

 .فارغ التحصیل بودم

تواند تأثيری بر موفقيت داوطلب داشته  ها می اید؟ در صورت مثبت بودن، آیا این بسته ف استفاده کردههای آموزشی مدرسان شری آیا از بسته

 باشد؟

امع های کامل و ج ها تنها کتاب های موجود در این بسته تواند تمامی نیازهای یک داوطلب را برطرف نماید، کتاب ای است بسیار جامع که می مجموعه. بسیار تأثیرگذار است  بله،

های خودسنجی این  های تشریحی هستند و همچنین آزمون سال اخیر با پاسخ 09های  های تألیفی استاندارد و مجموعه تست باشند که دارای تست های مرجع می بعد از کتاب

 .سنجد های مشخص، معلومات داوطلب را به صورت کامل می های آموزشی با سرفصل  بسته

 باشد؟ شما، مربوط به کدام درس می باالترین درصد در دروس تخصصی

 % .011حسابداری صنعتی 

 ها به چه ميزان است؟ گذاری آن کنيد؟ کيفيت و تأثير های مدرسان شریف را جهت مطالعه کنکور چگونه ارزیابی می کتاب

وضیح داده شده است و اگر دانشجویی زمان و شرایط رفتن به کالس را های تستی آن نیز کامالً ت حل حتی راه. ها کامالً تشریحی و به زبان ساده و روان نوشته شده است کتاب

بندی و تثبیت مطالب خوانده شده  های گذشته که برای جمع های سال های تست زنی را کامل یاد بگیرد، خصوصاً کتاب مجموعه تست ها روش تواند با این کتاب نداشته باشد می

 .باشد بسیار مفید می

 وزانه شما چقدر بود؟تعداد ساعات مطالعه ر

 .داشتم ساعت مطالعه  3حدوداً روزی 

 کنيد؟ های آزمایشی مدرسان شریف را چگونه ارزیابی می آزمون

علمی های مشخص، سطح  ای با سرفصل های مرحله الخصوص آزمون گیرند، سؤاالت کامالً استاندارد طراحی شده است، علی های امتحانی را در برمی ها تمام سرفصل این آزمون

های دیگر مؤسسات  شود و موارد غیراستانداردی که در آزمون ها باعث باال رفتن دقت داوطلب می های تستی در این آزمون وجود تله. سنجد ای می داوطلب را به صورت مرحله

 .تواند بسیار مفید باشد ه برای هر داوطلب با هر سطح علمی میباشد ک ها کامالً مشابه آزمون اصلی می سطح این آزمون. شود های این مؤسسه دیده نمی در آزمون  شایع است،

 باشد؟  درسی برای آزمون ارشد، صحيح می  آیا کنار گذاشتن و یا عدم مطالعه یک درس بطور کلی از برنامه

های دیگر برسانیم، زیرا درصد کم بهتر از صفر  درسکنیم به  خیر، کنار گذاشتن یک درس به هر دلیل کار درستی نیست، حتی بهتر است درسی را که در آن احساس ضعف می

 .است

 عوامل مؤثر در موفقيت خود را بيان کنيد؟

 .های واقعاً مفید و کامل ریزی و مطالعه کتاب توکل بر خداوند، تالش، برنامه
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نمره به درصدنام درس

83.33ریاضی و آمار

0زبان عمومی وتخصصی

74.44حسابداری مالی

90.48حسابداری صنعتی

88.89حسابرسی 

69.34میانگین

18.99معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 3 ارشد سال 90

زهره محمدی شاد

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین

مصاحبه دهم

 

 .لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایيد

 .بشیر، صادره از تهران: ، نام پدر0913داد ماه زهره محمدی شاد، متولد مر

 .نام واحد دانشگاهی و رتبه قبولی خود را ذکر نمایيد

 .حسابداری 9دانشگاه تهران، رتبه 

 ای، از کدام واحد دانشگاهی در چه سالی هستيد؟ التحصيل چه رشته فارغ

 .31قزوین، سال ( ره)المللی امام خمینی  حسابداری، دانشگاه بین

 اید؟  برای اولين بار است در کنکور ارشد شرکت کردهآیا 

 .کردم بله، برای اولین بار بود که شرکت می

 نحوه آشنایی شما با مؤسسه مدرسان شریف چگونه بوده است؟

 .از طریق کتاب، تبلیغات و دوستانم

 علت ادامه تحصيل خود را بيان کنيد؟

 .آینده شغلی بهتر

 رقمی به شما کمک کرده است؟ ، در کسب رتبه تکریزی تا چه حد مشاوره و برنامه
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مشاورین در این میان بدون اغراق نقش حیاتی داشتند، زیرا با . کردم ریزی که داشتم، دروس مفهومی را در تابستان و دروسی که بیشتر حفظی بود در پاییز مطالعه  من با برنامه

 .شویم کمک بزرگی به ما نمایند ریزی و مسیر مطالعه ناامید می ی اجرای برنامه یلی از مواقع که ما، در نحوهتوانند درخ ای که این افراد در این رشته دارند می تجربه

 از چه زمانی به طور جدی شروع به مطالعه کردید؟ تعداد ساعات مطالعه شما به طور ميانگين در روز چقدر بوده است؟

 .رسید ساعت می 02ام به روزی  عت مطالعه داشتم، ولی در پاییز میانگین زمان مطالعهسا 1الی  1از تابستان شروع به مطالعه کردم و روزانه 

 تواند به قبولی دانشجو کمک کند؟ استفاده از بستة آموزشی مدرسان شریف تا چه حد می

چون غالباً برای قبولی در . کنند و کمک بسزایی میهای آموزشی مدرسان شریف یک پدیده منحصر به فرد در فرآیند آموزشی هستند که در روند یادگیری به دانشج بسته

صورت   توان زمان را به های آموزشی می دهد، ولی با استفاده از این بسته لذا داوطلب زمان مفید خود را از دست می. کارشناسی ارشد باید از کتب و منابع متعددی استفاده کرد

 .دقیق مدیریت کرد

 کنيد؟ چگونه ارزیابی می های آزمایشی مدرسان شریف را آزمون

ی کامپیوتری هوشمند، با تحلیل نقاط ضعف و قوت  پاسخنامه کامل و تشریحی و همچنین کارنامه. شود هایی است که باعث افزایش دقت داوطلب می این مؤسسه دارای آزمون

 .نماید یی مطالعه و رفع اشکاالت م شود،کمک بزرگی در نحوه که بعد از هر آزمون به داوطلب داده می

 کنيد؟ های مدرسان شریف را چگونه ارزیابی می دپارتمان اساتيد و کالس

کند، به  شود که در خیلی موارد وقتی که فرد به تنهایی مطالعه می ها بسیاری از نکات و ابهامات درسی بررسی می ها بسیار مفید است، زیرا در این کالس استفاده از این کالس

کنند، دیگر جایی برای توضیح  ها تدریس می وردی، دکتر درگاهی و دکتر کرمی در این کالس ای از جمله دکتر تاری که اساتید حرفه  در ضمن زمانی .کند ها دست پیدا نمی آن

 .ماند بیشتر نمی

 های مدرسان شریف به چه ميزان در کسب موفقيت شما مؤثر بوده است؟ در طی مطالعه و یادگيری، کتاب

ای وجود ندارد و  ها مطالب حاشیه در کتاب. شود یار ساده و روان به توضیح مطالب پرداخته شده است و این موجب درك بهتر مطالب و آمادگی بیشتر میها، بس در این کتاب

 .های تعیین شده برای آزمون کارشناسی ارشد در آن گنجانده شده است مهمتر این که تمام سرفصل

 باشد؟ بوط به کدام درس میباالترین درصد در دروس تخصصی شما، مر

 % .31حسابداری صنعتی 

 دهند، دارید؟ شما به عنوان یک رتبه برتر و یک فرد موفق چه پيشنهادی به دوستان خود که امسال کنکور می

 .ی منظم منابع آموزشی معتبر، از مهمترین ارکان برای موفقیت هستند در ابتدا داشتن هدف و انگیزه و بعد مطالعه

 دانيد؟ را در موفقيت خود دخيل می چه عواملی

 ریزی توکل به خدا، انگیزه و برنامه
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نمره به درصدنام درس

80ریاضی و آمار

0زبان عمومی وتخصصی

71.11حسابداری مالی

76.19حسابداری صنعتی

93.33حسابرسی 

66.03میانگین

20معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 4 ارشد سال 90

سمانه قوهستانی

دانشگاه شریعتی تهران

مصاحبه یازدهم

 

 .لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایيد

 .ایاذاله، صادره از فسا: ، نام پدر0913سمانه قوهستانی، متولد خرداد ماه سال 

 .يدنام واحد دانشگاهی و رتبه قبولی خود را ذکر نمای

 .حسابداری4دانشگاه تهران، رتبه 

 ای، از کدام واحد دانشگاهی و در چه سالی هستيد؟ التحصيل چه رشته فارغ

 .31حسابداری، دانشگاه شریعتی تهران، سال 

 اید؟  برای اولين بار است که در کنکور ارشد شرکت کرده

 .کردم بله، برای اولین بار بود که شرکت می

 سسه مدرسان شریف چگونه بوده است؟نحوه آشنایی شما با مؤ

 .از طریق دوستانم و تبلیغات تلویزیون

 .علت ادامه تحصيل خود را بيان کنيد

 .پیشرفت تحصیلی و شغلی
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 آیا در زمان مطالعه برای کنکور شاغل بودید یا دانشجو؟

 .مشغول به تحصیل بودم

 زی خاصی برای مطالعه خود داشتيد؟ری با توجه به اینکه در زمان کنکور دانشجو بودید، آیا برنامه

کنم اگر  آید، من فکر می شک هیچ موفقیتی شانسی بدست نمی توان به موفقیت رسید و بی ریزی و مشورت نمی بدون برنامه. ام خیلی مؤثر بود ریزی در قبولی بله، برنامه

 .ریزی به صورت روزانه و هفتگی باشد بازدهی بیشتری خواهد داشت برنامه

 مانی شروع به مطالعه کردید و تعداد ساعات مطالعه روزانه شما به طور ميانگين چقدر بوده است؟از چه ز

 .کردم ساعت مطالعه می 1تا  9به طور جدی از مهرماه شروع کردم و حدوداً روزی 

 های آموزشی این مؤسسه چيست؟ نظر شما در مورد استفاده از بسته

های کشور  مفید است، بیشتر مناسب داوطلبینی است که زمان کمی برای مطالعه دارند و همچنین آن دسته از دوستانی که در شهرستان های آموزشی بسیار استفاده از این بسته

اوطلبان بسیار آسان دهد، تهیه و استفاده از آزمون و پکیج آموزشی برای د های کشور ارائه می با خدماتی که این مؤسسه در سطح شهرستان. ها را ندارند شرایط حضور در کالس

 .است

 کنيد؟ های مدرسان شریف را به دیگر دوستان، پيشنهاد می آیا شرکت در کالس

وردی، دکتر درگاهی و دکتر کرمی  ای از جمله دکتر تاری توانم بگویم در رشته حسابداری کادر بسیار قوی و حرفه های دیگر اطالعی ندارم، ولی به جرأت می از رشته. بله، حتماً

 .های این مؤسسه حضور دارند ی تدریس در کالسبرا

 % .99/39حسابرسی باشد؟  باالترین درصد در در دروس تخصصی شما، کدام درس می

 های آزمایشی مدرسان شریف، چيست؟  نظر شما در مورد آزمون

اگر داوطلب مطلبی را فراموش کرده . اسخنامه بسیار کامل و تشریحی استها در حد بسیار عالی است، چون منطبق با استانداردهای کنکور سراسری و دارای پ کیفیت این آزمون

بینی کند در اختیار  تواند رتبه داوطلب را در کنکور پیش ای با اطالعات ارزشمند، که تا حد زیادی می در کل کارنامه. آورد باشد با خواندن پاسخنامه، مطالب را کامالً به یاد می

باشد،  شود و چون زمانبندی سؤاالت بر حسب استاندارهای کنکور سراسری می بوسیله آن داوطلب نقاط قوت و ضعف خود را کامالً متوجه میشود و  داوطلب قرار داده می

 .کند تر کرده و به قبولی نزدیک می داوطلب را مرحله به مرحله به طور جدی برای آزمون اصلی آماده

 . بيان فرمایيدعلت انتخاب این مؤسسه را از بين دیگر مؤسسات 

 .سازی شده با آزمون سراسری های واقعاً شبیه داشتن نمایندگی در سطح کشور و برگزاری آزمون

 کردید؟ ای برای سال آینده خود داشتيد؟ آیا از خدمات آموزشی مدرسان شریف استفاده می شدید، چه برنامه که در کنکور قبول نمی درصورتی

 .بله، حتماً. مکرد با تالش مضاعف دوباره سعی می
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 ها و جزوات دانشگاهی خود نيز جهت مطالعه بهره بردید؟ آیا از کتاب

 .شدم و احتیاج به توضیح بیشتر داشتم بله، تنها در برخی از موارد که دچار مشکل می

 کار تبليغاتی مؤسسه کدام مورد بوده است؟ به نظر شما بهترین و مؤثرترین راه

 .های سراسری آزمونهای مشابه با  برگزاری آزمون

 عوامل مؤثر در موفقيت شما کدام موارد بوده است؟

 .لطف خدا، پشتکار و دقت
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نمره به درصدنام درس

40ریاضی و آمار

44.44زبان عمومی وتخصصی

70حسابداری مالی

85.71حسابداری صنعتی

77.78حسابرسی 

62.16میانگین

18.41معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 10 ارشد سال 90

امیر عظیمی

دانشگاه تهران

مصاحبه دوازدهم

 

 .لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایيد

 .، صادره از تهران...ا رحمت: ، نام پدر0913امیر عظیمی، متولد خرداد ماه سال 

 .قبولی خود را ذکر نمایيد نام واحد دانشگاهی و رتبه

 .حسابداری 01دانشگاه تهران، رتبه 

 ای، از کدام واحد دانشگاهی و در چه سالی هستيد؟ التحصيل چه رشته فارغ

 .31حسابداری ، دانشگاه تهران، سال 

 کنيد؟  آیا برای اولين بار است که در کنکور ارشد شرکت می

 . کردم بله، اولین بار بود که شرکت می

 نحوه آشنایی شما با مؤسسه مدرسان شریف چگونه بوده است؟

 .های این مؤسسه از طریق دوستان و کتاب

 .علت ادامه تحصيل خود را بيان کنيد

 .عالقه به رشته حسابداری و ارتقاء سطح علمی
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 گرفته بودید؟ ریزی خاصی برای خود در نظر با توجه به اینکه در زمان مطالعه برای آزمون دانشجو بودید، برنامه

چرا که من خودم از جمله افردی . خوبی مرتفع سازد کند و مؤسسه مدرسان شریف توانسته نیاز داوطلبین را در این زمینه به ریزی قطعاً مسیر رسیدن به هدف را هموارتر می برنامه

 \لعه خود در نظر گرفتم و توانستم موفق شومریزی صحیحی برای مطا های برتر سال گذشته، برنامه هستم که با استفاده از تجربیات رتبه

 باشد؟ باالترین درصد در دروس تخصصی شما، مربوط به کدام درس می

 .1/39%حسابداری صنعتی 

 کنيد؟  های آموزشی مدرسان شریف را چگونه ارزیابی می کتاب

ها از نگارشی روان و ساده استفاده شده و همچنین از آوردن مطالب اضافه و  ین کتابچون در ا. نظیر است های مدرسان شریف از هر نظر، بی بدون اغراق باید بگویم که کتاب

های تکمیلی در پایان هر  ها و تست ها استفاده از مثال از دیگر نکات بارز این کتاب. تواند داوطلب را با هر پایه علمی که دارد مجذوب خود کند ای صرفنظر شده است و می حاشیه

 .اند برای داوطلب بسیار کاربردی باشدتو مبحث است که می

 کنيد؟ دوستانتان پيشنهاد می  های مدرسان شریف را به آیا شرکت در کالس

 !حتماً، با حضور اساتیدی بنام ازجمله دکتر تاری وردی، دکتر درگاهی و دکتر کرمی، چرا که نه 

 های حضوری مدرسان شریف چيست؟ نظرتان راجع به شرکت در کالس

تواند خود را هرچه سریعتر به شرایط مطلوب برای  که داوطلب می باشد؛ از جمله این تواند برای داوطلب مفید می های آمادگی قبل از کنکور از چندین بعد می السحضور در ک

های  که وجود اساتید تراز اول کشور در کالس نکته حائز اهمیت این است. ها اشکاالت و ابهامات علمی خود را برطرف سازد کنکور برساند و همچنین با شرکت در این کالس

 .تواند داوطلب را در رسیدن به هدفش یاری نماید حضوری مدرسان شریف می

 برای کنکور را به جدی آغاز کردید، ميانگين زمان مطالعه شما روزانه چند ساعت بود؟   از چه زمانی مطالعه

 .ساعت بود 1الی  1ام روزانه حدود  العهطور جدی از تابستان شروع کردم و میانگین زمان مط به

 ای برای سال آینده خود داشتيد؟  شدید چه برنامه درصورتی که در آزمون قبول نمی

 .رفتم توانستم در آزمون شرکت کنم و باید به سربازی می چون سرباز بودم دیگر نمی

 مون ارشد را دارند، چيست؟ پيشنهاد شما به عنوان رتبة برتر به دواطلبينی که امسال قصد شرکت در آز

 .نظیر است کنم، چون واقعاً بی های این مؤسسه را به داوطلبان پیشنهاد می الخصوص شرکت در آزمون استفاده از خدمات آموزشی مدرسان شریف، علی

 عوامل مؤثر در موفقيت شما کدام موارد بوده است؟

 .آموزشی مناسب لطف خدا، پشتکار، داشتن اساتید مجرب و استفاده از خدمات
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نمره به درصدنام درس

74.36ریاضی و آمار

0زبان عمومی وتخصصی

83.33حسابداری مالی

66.67حسابداری صنعتی

88.33حسابرسی 

65.26میانگین

19.57معدل موثر

موسسه نگارهمنبع

رتبه 2 ارشد سال 91

فائزه اکبری

دانشگاه تهران

مصاحبه سیزدهم 

 

 .کمی خود را معرفی کنيد

 فائزه اکبری ، فارغ التحصیل رشته حسابداری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

 .تاریخ دقيق شروع درس خواندن برای کنکور ارشد را به یاد دارید؟ کمی توضيح دهيد

از تابستان قبل از . ازهمان ابتدا سعی میکردم درسها را بطور کامل و جدی بخونم به همین دلیل. کور کارشناسی ارشد فکر میکردمحقیقتا از سال اول دانشگاه به قبولی در کن

م جنبه مرور و اما به طور جدی از اول مهرماه شروع به خواندن کردم با این توضیح که بیشتر درسها واس. کنکور در کالسها شرکت میکردم و همراه با کالسها پیش می آمدم

 .تست زنی داشت تا یادگیری

 نحوه درس خواندن شما از روزی که شروع کردید تا روز کنکور به چه شکلی بود؟ آیا برنامه خاصی داشتيد ؟

البته هرچه جلوتر میرفتیم . روز میخواندم حسابداری مالی رو میتونم بگم هر. در برنامه ام هر روز چهار درس وجود داشت، که تقریبا سه تادرس را میخواندم و یکی را تست میزدم

 .تعداد درسهایی که تست میزدم بیشتر می شد

 تقریبا روزی چند ساعت درس ميخواندید ؟

 .ساعت 3ساعت میخوندم ولی دیگه دوماه آخر تقریبا  1اوایل به طور میانگین روزی 

 آیا در درس خاصی ضعيف بودید؟ و چگونه ضعف خود را برطرف کردید ؟

 .با شرکت در کالسهای آقای دکتر وافی سعی کردم این ضعف برطرف بشود. حسابداری صنعتی واسم یه کم سخت بود درس

 آیا در مدتی که برای کنکور ميخواندید باکسی هم مشاوره ميکردید؟

 .بله، از رتبه های برتر سالهای قبل راهنمایی میگرفتم
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 آیا این کار را مفيد و موثر ميدانيد؟

 .ع می کردند، آنها راهی که قرار بود ما طی کنیم را یکبار با موفقیت طی کرده بودند و از شیوه مطالعه و تجربه هایی که کسب کرده بودند ما را مطلخیلی زیاد

 کالس رفتن و آزمون دادن چقدر کمکتون کرد؟ آیا به کسی هم این کالسها و آزمون دادنها رو پيشنهاد ميکنيد؟

 .که با شرکت در کالسهایشان بتوانیم به یک فهم و درك کامل از درس برسیم د از خواستن خودمون، اساتید خوب هستندبه نظرم اولین چیز بع

 .تا به علم الزم نرسیم هیچ وقت نمیتوانیم موفق بشویم. در درجه اول یادگیری خوب شکل دهنده موفقیت آدم هاست

در آزمونها هم برنامه بهتری میتوانیم واسه خودمون بریزیم و با بودجه بندی آزمونها پیش برویم و هم اینکه با چندین بار در مورد آزمون هم میتوانم اینطور بگویم که با شرکت 

 .بله حتما توصیه میکنم. شرکت در آزمونها زمان الزم واسه هر درس را متوجه شویم که در کنکور از این بابت ضرر نکنیم
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نمره به درصدنام درس

67.52ریاضی و آمار

1.11زبان عمومی وتخصصی

86.67حسابداری مالی

90حسابداری صنعتی

61.67حسابرسی 

64.01میانگین

19.76معدل موثر

موسسه نگارهمنبع

رتبه 3 ارشد سال 91

زینب لطفی عاقل

دانشگاه تهران

مصاحبه چهاردهم

 

 .ود را معرفی کنيدکمی خ

 0930زینب لطفی عاقل، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران در سال 

 .تاریخ دقيق شروع درس خواندن برای کنکور ارشد را به یاد دارید؟ کمی توضيح دهيد

 فکر میکنم به صورت کامال جدی از اواخر تیرماه شروع کردم که مصادف بود با شروع کالسهای موسسه

 شما از روزی که شروع کردید تا روز کنکور به چه شکلی بود؟ آیا برنامه خاصی داشتيد ؟ نحوه درس خواندن

اولین بازه تابستان بود که بیشتر صرف کالس رفتن و . میتونم مدت زمان درس خوندنم رو به چند بازه تقسیم کنم که توی هر بازه برنامه درسی خاصی رو دنبال میکردم

 .ردم با کالس پیش برم و هر مبحثی تموم میشد خالصه برداری میکردم و تست میزدمیادگیری شد و همیشه سعی میک

زمان درس خوندنم تست زدن بود و خوب چون کالسهای موسسه تموم شده بود با آزمونهای آزمایشی پیش میرفتم، % 31دومین بازه مهر تا دی بود که میتونم بگم بیشتر از 

 .د تست میزدم، اما دیگه آخرا فقط خالصه هام رو دوره میکردم و تست میزدماولش جزوه هام رو دوره میکردم و بع

هفته آخر هم تست کنکور چندسال آخر رو . سومین بازه بهمن ماه بود که اولش فقط تستهای عالمتدار رو میزدم و نکته هایی که قبال یادداشت کرده بودم رو دوره میکردم

 .کردم میزدم و روز آخر هم خالصه هام رو دوره

 ميخواندید ؟ ستقریبا روزی چند ساعت در

ساعت اما به طور میانگین میتونم بگم  01من هیچ وقت آهسته و پیوسته پیش نمیرفتم، بعضی روزها اصال نمیرسیدم که درس بخونم اما بعضی روزها خیلی میخوندم مثال 

 .ساعت 9روزی 

 ف کردید ؟آیا در درس خاصی ضعيف بودید؟ و چگونه ضعف خود را برطر

 .بله میتونم بگم درس حسابرسی خیلی اذیتم میکرد و ضعفم رو هم با کالس رفتن و تست زدن تا حدودی تونستم برطرف کنم
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 آیا در مدتی که برای کنکور ميخواندید باکسی هم مشاوره ميکردید؟

 .بود 31بله، بایکی از دوستانم که یکی از رتبه های تک رقمی کنکور 

 مفيد و موثر ميدانيد؟آیا این کار را 

حل رو قبال طی کرده بله، چون من اولش نمیدونستم حتی باید به چه شکلی شروع کنم، بعدش هم در طول مدت درس خوندن احتیاج به راهنمایی کسی داشتم که این مرا

 .باشد

 شنهاد ميکنيد؟کالس رفتن و آزمون دادن چقدر کمکتون کرد؟ آیا به کسی هم این کالسها و آزمون دادنها رو پي

ا و آزمون هام جهت کالسهایی که میرفتم خیلی تقویتم کردن، هم به لحاظ درسی و هم به لحاظ روحی و همون طور که بین صحبتهام گفتم برنامه ریزی من با کالسه

 .پیشنهاد میکنم من در دوران تحصیل دانشجوی خوبی بودم اما الزم دیدم که کالس برم بنابراین به همه این کالسها رو. میگرفت
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نمره به درصدنام درس

65.83ریاضی و آمار

52.22زبان عمومی وتخصصی

74.07حسابداری مالی

61.4حسابداری صنعتی

80حسابرسی 

67.25میانگین

19.1معدل موثر

موسسه ماهانمنبع

رتبه 1 ارشد سال 92

موسی جوانی قلندری

دانشگاه صنعت نفت

مصاحبه پانزدهم

 

 لطفاخود را معرفی نمایيد؟

 موسی جوانی قلندری

 

 بفرمائيد از چه دانشگاهی مدرک کارشناسی گرفتيد و با چه رتبه ای و با چه معدلی ؟

 ،رتبه یک حسابداری 03۱01دانشگاه صنعت نفت تهران ، 

 

 د چه درصدهایی را زده اید ؟با رتبه بدست آمده در کنکور کارشناسی ارش

 31:حسابرسی

 14۱11:حسابداری مالی

 10۱4:حسابداری صنعتی

 92۱22:زبان 

 19۱39:ریاضی و آمار

 

 چه عواملی را در قبولی کنکور خود موٍثر می دانيد ؟

 روزی حالل پدر و مادر، زحمات اساید و دوستان

 

 ه مدت ساعت درس خواندید ؟مطالعه برای قبولی در کنکور را از چه زمانی شروع و طی چ

 ساعت بصوت مفید مطالعه می کردم 3تیرشروع به مطالعه ی جدی کردم و روزانه حدود  09از
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 نقش موسسات آموزشی را در فرایند قبولی یک دانشجو چگونه ارزیابی می کنيد ؟

 برنامه ریزی منظم و استفاده از آزمونهای برنامه ریزی شده ماهان

 

 د موسسه ماهان را بعنوان پشتيبان تحصيلی خود انتخاب کنيد ؟چه عاملی باعث ش 

 مشاوره ها و راهنمایی های اساتید دانشگاه

 

 از کدام محصوالت ماهان استفاده کردید و چه نقشی در قبولی شما داشتند ؟

 مرحله آزمون های ماهان و کتاب زبان عمومی ماهان 3

 ت تهرانمصاحبه دوم، توسط دانشجویان دانشگاه صنعت نف

 .خوب سالم عرض ميکنم آقای جوانی عزیز،ما باز هم مزاحمتون شدیم و ميخواستيم یکم وقتتون رو بگيریم

 .در خدمتتون هستم.منم سالم عرض میکنم-

 خوب اقای جوانی به عنوان اولين سوال بفرمایيد شما از کی شروع کردید به خوندن؟+

 .ام به صورت جدی شروع کردم 09ماه مستقر شدم تو دانشگاه و از  تیر 02اول تیر ماه امتحانام تموم شد و  من -

 ميشه بفرمایيد روزی چند ساعت درس ميخوندید و چه درس هایی رو مطالعه ميکردید؟یعنی برنامه یک روز درسيتون چی بود؟+

از  هر روز مالی د روزی هشت ساعت درس میخوندم به این ترتیب کهاما مفی.یعنی بسته به روزایی که کالس میرفتم زمانش عوض میشده.ساعت مطالعه بنده متغیر بوده-

یعنی ی روز در میون )سپس به صورت چرخشی یک ساعت هم حسابرسی و زبان.یک ساعت و نیم تا دو ساعت هم صنعتی.ساعت هم ریاضی و آمار 2. 00صبح تا  3ساعت 

 )عوض میشدند

 نا این دو درس رو دقيقا باید کجای دلشون بزارند؟؟او!گفتيد ریاضی و آمار یاد بچه های انسانی افتادم

چون داخل گالس ها مطالبی گفته میشه که به درد کنکور میخوره و معموال همیشه ازش تو کنکور تست می .بچه های انسانی بهتره اوال کالس برند دوما با کالس پیش برند-

تا  01از این فصول آمار حدود .فصل اول کتاب رنجبران و رگرسیون 4یس،مشتق و مجموعه ها و از آمار هم ترما:اضی مباحث زیر رو خوب بخونندبه عنوان مثال بهتره ری.آد

 .درصد خیلی عالیه تو درس ریاضی و آمار 91البته برای بچه های انسانی .درصد بیان 41تا که به این ترتیب میتونن تا  1-9تست می آد و از ان ریاضی ها هم حدودا 

 ایيد چه کتاب هایی رو ميخوندید و چطوری ميخوندید و تست ميزدید؟خوب ميشه بفرم+

این طوری باعث میشه متوجه بشیم .یعنی از همون فصل اول شروع کردم به خوندن و بعد از ی هفته از خوندش تست هاش رو میزدم.که مروری جامع خیلی عالیه برای مالی-

 رو حتما مطالعه کنین!( بلی:استاد ابراهیمی خودمون؟؟جواب:سوال من)ابراهیمیابراهیم که جزوات پیشرفته یک استاد  دارم توصیه اکید البته.که تو کدوم قسمت ها اشکال داریم

اگه .پس مروری جامع ها و جزوات پیشرفته یک استاد ابراهیمی و مباحث تلفیق ایشان و جزوات یا کتاب استاد خواجوی.ضمنا کتاب پیشرفته استاد خواجوی هم مطالعه شود.

 ..این از مالی.تا تست که از تلفیق می آد رو میزنن 4مباحث تلفیق استاد ابراهیمی رو خوب بخونند راحت 

 رندیکی اونا که پایه شون ضعیفه و نیاز دارند که مطالب رو اول یادبگیرند ی دسته هم اونا که صنعتیشون خوبه و نیازی به مطالعه مجدد ندا.دو دسته داوطلب هستند:اما صنعتی

مثال هاش رو هم حل .ویژگی مثبت و شاید منفی کتاب اینه که خیلی گسترده مباحث رو میگه و همچین پایه ایه.اونا که پایشون ضعیفه ی کتاب صنعتی وافی خیلی خوبه

و سعی  اونا رو حتما حتما کار کنین ست داشتتا ت 311البته ی سری مباحثش رو و کتاب تست جمشید اسکندری حدود .خود من کتاب صنعتی جمشید اسکندری رو خوندم.کنند
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البته ی سری مباحث نوین صنعتی که تازگی دو تا تست ازش می آد هم از کتاب مروری .(ایشان خیلی تاکید روی این کتاب دارند)کنین دو بار اونا رو دوره کنین تستاش رو

 .رو IRR مثل هزینه یابی تفاضلی و.جامع بر صنعتی خوندم

 که بچه های انسانی رو گفتم،اما ریاضی ها و حتی بازم انسانی ها کتاب رنجبران رو بخونند و تست بزنند ریاضی و آمار

آخراش ی  914یکی :همون متن کتاب های التین خودمون رو خوندم ولی عمومی از چند تا منبع استفاده کردم 9زبان برای اختصاصیش هیچی نخوندم،چون از ترم :اما زبان

مجموعه تسته از چند سال پیش و چندین رشتهواونا رو هر روز ی .کتاب آرمان اشراقی تست های آخرش خیلی عالیه.یلی ضروری داره که اونا رو حتما بخونینتا لغات خ 029

 .داره هم خوندم که داخلش کلمات پرکاربرد رو "(خانم مریم رمضانی)زبان عمومی ماهان"همچنین کتاب .سریش رو تست میزدم

زیاد وقت نزارین !!حسابرسی طوریه که اگه تست های سال های پیش رو فقط حفظ کنین باالی هشتاد درصد میزنین!!فقط مروری جامع اون جلد سبزه و ال غیر هم حسابرسی

ی ماه قبل از کنکور )هر سال از حسابرسی آزمون جامعه حسابداران رسمی که در دی ماه برگزار میشه ی نکته مهم در مورد حسابرسی.سرش چون تراز آور نیست

رو ببینین مشاهده میکنین که دوتاش عینا  30اگه برین آزمون جامعه (گوشی اقای جوانی زنگ میزند و ایشان رد تماس میکند).دو تا تست عینا می آد( مصاحبه کننده:خودمون

 .تو کنکور ما هم اومد

 چه کنيم؟.ال همه تست ها بی فایده استری حسابرسی عوض شده و عمگشدهای گزاررهمون طور که ميدونين استاندا+

 .داخل اینترنت ی سرچ کنین.خوب ی سری تست های جدید گزارشگری در بازار موجود هست و همچین داخل سایت خود سازمان حسابرسی-

 خوب آقای جوانی شما داخل مهرماه چه کار کردید؟تداخل نداشت؟برنامه تون چی شد؟+

پس خواهشا !الزم به توضیحه که این پیچش در راستای درس خوندنه!!)ر استفاده رو کنین و به نحو مطلوب و استاندارد کالس ها رو بپیچونینغیبت حداکث 9در ترم مهر ماه از -

 .سعی کنین همون جلساتی هم که میرین سر کالس تمرین حل کنین که نمره خوبی بگیرین(.توضیح مصاحبه کننده.به هوای درس الکی نپیچونین

 نوان آخرین سوال شما چه آزمون هایی ثبت نام کردید و چه رتبه هایی رو آوردید؟خوب به ع+

ن دقت داشته باشین که این آزمون های بیرون اصال به نتایجش اولی دوست.0و بعد از اون هم همش 9،بعد 4،بعد 2خوب من ماهان ثبت نام کردم و رتبه هام هم اول شد -

ای مدرسان ثبت نام مثال یکی از دوستان آزمون ه.چون خیلی از سوال هاشون استاندارد نیست رتبه خوبی رو نشون نمیده.ها مدیریت زمانهتنها فایده این آزمون .اعتماد نکنید

 !9اما تو کنکور شد رتبه .میشد  31-41کرد و همش 

 رممتشک.خوب اقای جوانی عزیز ممنون که وقتتون رو در اختيار ما گذاشتيد و ما رو راهنمایی کردین+

 .براتون آرزوی موفقیت دارم.خواهش میکنم-

  



 ارشد حسابداری کارشناسی با رتبه های برتر کنکور مصاحبه مصطفی قناد: تهیه و تنظیم 

 

 37 صفحه   Ghannad.F.a@gmail.com: باط پست الکترونیک جهت ارت

              www.Ghannad.blogfa.com: وبالگ جهت ارتباط 

 

نمره به درصدنام درس

80ریاضی و آمار

23زبان عمومی وتخصصی

55حسابداری مالی

85حسابداری صنعتی

95حسابرسی 

67.58میانگین

18.28معدل موثر

مدرسان شریفمنبع

رتبه 2 ارشد سال 92

نام و نام خانوادگی : کیانوش گنجی

دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه شیراز

مصاحبه شانزدهم

 

 (نام و نام خانوادگی، سال تولد و محل تولد. )لطفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایيد .1

 .از قائمیه 11متولد   کیانوش گنجی،

 .مچنين رتبه قبولی خود را ذکر نمایيدنام رشته تحصيلی آزمون کارشناسی ارشد، واحد دانشگاهی قبولی و ه .2

 2رشته حسابداری، دانشگاه تهران، رتبه

 ای، از کدام واحد دانشگاهی و در چه سالی هستيد؟ التحصيل چه رشته فارغ .3

 . 32حسابداری از دانشگاه شیراز سال 

  اید؟ آیا برای اولين بار است در کنکور ارشد شرکت کرده .4

 .بله

 طور جدی آغاز کردید و تعداد ساعات مطالعه شما به طور ميانگين چقدر بوده است؟ لعه برای کنکور را بهاز چه زمانی مطا .5

 .ساعت مطالعه شروع کردم 1الی  1از شهریور ماه با روزی 

 نحوه آشنایی شما با مؤسسه مدرسان شریف چگونه بوده است؟ .6

 .یشگاه کتابدر تلویزیون و نما« کارشناسی ارشد 0رتبه »جمله همیشگی 

 .علت ادامه تحصيل خود را بيان کنيد .7

 .آینده شغلی بهتر

 ریزی در موفقيت شما چقدر بوده است؟ تأثير برنامه .8

ی مطالعه برای من هم در ط. توان کار کوچکی را به درستی انجام داد، چه برسد به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و کسب رتبه تک رقمی ریزی حتی نمی قطعاًً بدون برنامه

 .خواندم ریزی مشخصی داشتم و مطابق با آن درس می های اساتید بزرگوار، آقایان حالج و نوشادی برنامه های همیشگی برادرم و راهنمایی کنکور، با مشاوره

 باشد؟ باالترین درصد در دروس شما، مربوط به کدام دروس می .9

 .درصد 39حسابرسی 

 دانيد؟ شریف را تا چه حد می  های مدرسان ت کتابميزان تاثيرگذاری و کيفي .11
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ای وجود ندارد و  ها مطالب حاشیه در کتاب. شود ها، بسیار ساده و روان به توضیح مطالب پرداخته شده است و این موجب درك بهتر مطالب و آمادگی بیشتر می در این کتاب

های بسیار خوب در  ها، داشتن تست یکی دیگر از امتیازات ویژه این کتاب. ی ارشد در آن گنجانده شده استهای تعیین شده برای آزمون کارشناس تر این که تمام سرفصل مهم

 .تواند یک معیار مناسب برای ارزیابی داوطلب بعد از مطالعه هر مبحث یا فصل باشد باشد که می پایان هر فصل می

 مدرسان شریف چيست؟های آزمایشی  نظرتان راجع به استفاده داوطلبان از آزمون .11

های تشریحی نقاط ضعف داوطلب را به کلی  ها استاندارد هستند و با پاسخ آزمون. های آزمایشی است  یکی از بهترین ابزارهای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت در آزمون

نکته محور   صورت های مدرسان شریف به که آزمون باشد ضمن این ها می مونها با آزمون اصلی بارزترین مزیت این آز در ضمن تطابق سواالت این آزمون. کنند برطرف می

 .شوند طراحی می

 بهترین استاد دوره کارشناسی شما، کدام استاد بود؟ .12

 دکتر امین ناظمی

  کند؟ کدام ویژگی، موسسه مدرسان شریف را از دیگر موسسات متمایز می .13

ها روال منطقی دارد و طبق استانداردها طراحی  سایر موسسات است، همانطور که قبالً اشاره کردم سواالت این آزمون  تمایزات آن، باین وجه  تر های این موسسه از بارز آزمون

 .شود می

  عوامل مؤثر در موفقيت شما کدام موارد بوده است؟ .14

 .های خانواده، دعای خیر پدر و مادر، انگیزه، تالش و پشتکار توکل به خدا، حمایت
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نمره به درصدنام درس

66.67ریاضی و آمار

سفیدزبان عمومی وتخصصی

75.93حسابداری مالی

66.67حسابداری صنعتی

85حسابرسی 

60.93میانگین

18.28معدل موثر

ارسال شخصیمنبع

رتبه 7 ارشد سال 92

نام و نام خانوادگی : مهران عربی

دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه علوم اقتصادی

مصاحبه هفدهم

 

 .لطفا خود را به اختصار معرفی نمائيد

بود،قبل از شروع به مطالعه برای  03۱23و معدل موثرم  01۱93،معدل لیسانسم0932آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سال  1رتبه  0913به نام خدا مهران عربی هستم متولد 

 .س زبان خیلی ضعیف ،اما نزدیک کنکور در درس حسابداری مالی احساس قوت بیشری داشتم کنکور در درس ریاضی خیلی قوی بودم و در در

ماه مونده به شروع امتحانات شروع به مطالعه میکردم و درسای عمومی را شب امتحان،مجرد  0در مقطع کارشناسی طول ترم مطالعه ای نداشتم فقط درس های تخصصی را 

 .ناسیم به کار حسابرسی مشغول بودمسال از دوره کارش9هستم و در طول 

 . نحوه برنامه ریزی خود را شرح دهيد

مهر  09شهریور تا  90شهریور فقط حسابداری مالی و حسابداری صنعتی را مطالعه میکردم از  90ساعت مطالعم را شروع کردم و تا  9الی  4مرداد ماه با روزی  09حدودا از 

ساعت شروع به مطالعه کردم و برنامه  1الی  1آبان مجدد با روزی  09آبان به کل مطالعم قطع شد،از  09مهر تا  09م نصف شد و از تقریبا زمان مطالعم بدلیل بیماری پدر

ابداری مالی و در طول روز حسمطالعات ام را با آزمون های ماهان پیش میبردم،معموال صبح ریاضی و یا حسابداری صنعتی را بدلیل مفهومی بودن این دروس مطالعه میکردم،

 .زمان آخر را به حسابرسی اختصاص میدادم

 . منابع مطالعاتی خود را بيان کنيد

را بدلیل اینکه از اهمیت کمتری برخوردار بودند را از مرور جامع و مطالعه راهنمای  0برای درس حسابداری مالی از منابع زیادی استفاده کردم فصول مرتبط با درس پیشرفته 

دکتر ابراهیمی،جزوه درسی دکتر کرمی،کتاب اموال و ماشین  0سازمان حسابرسی،کتاب میانه  0را از کتاب میانه   0،فصول مرتبط با درس حسابداری میانه 29و  21استاندارد 

را از جزوه دکتر  2با درس حسابداری میانه  ،فصول مرتبط0متن تمام استانداردهای مرتبط با حسابداری میانه  09و 3و 9و 4و 9آالت سازمان حسابرسی،راهنمای استاندارد های 

تست حسابداری مالی و مجموعه تست های  2111، ضمنا کتاب 21و 03و  03دکتر ابراهیمی به همراه مطالعه استانداردهای  2را از کتاب پیشرفته  2کرمی و باالخره پیشرفته 

 .اسری مجموعه تست های مورد مطالعه بنده در این درس بودندحسابداری مالی آقای اسکندری و تست های کنکور سال های قبل کنکور سر

آقای اسکندری و برای تست از تست های کنکور سال های قبل و مجموعه  9و  2و  0در درس حسابداری صنعتی جزوه حسابداری صنعتی دکتر وافی،کتاب حسابداری صنعتی 

 .تست های آقای اسکندری استفاده کردم



 ارشد حسابداری کارشناسی با رتبه های برتر کنکور مصاحبه مصطفی قناد: تهیه و تنظیم 

 

 41 صفحه   Ghannad.F.a@gmail.com: باط پست الکترونیک جهت ارت

              www.Ghannad.blogfa.com: وبالگ جهت ارتباط 

 بع بنده مرور جامع بوددر درس حسابرسی تنها من

 .درس ریاضی را از کتاب آقای محمودیان و درس آمار را از کتاب آقای طورانی مطالعه کردم

 

 به نظر شما منابع مطالعاتی شما تاچه حدی پاسخگوی نياز داوطلب کنکوری می باشد؟ 

ت بیشتری معموال از آنها مطرح میگردد پیشنهاد میکنم جهت درك کامل مطلب از روی چند به نظر بنده تمام منابع به مطلبی واحد اشاره کرده اند اما برای مباحثی که سوال

 و از نتیجه نیز راضی بودممنبع مطالعه گردد،خوب بله من بیشترین زمان مطالعم را به درس حسابداری مالی اختصاص داده بودم و تقریبا منابع متعددی مطالعه میکردم 

 ی پاسخگوی نياز داوطلب کنکور ارشد می باشد ؟به نظر شما چه منابع مطالعات

کامل ،گوش دادن،نوشتن و تدریس کردن را پیشنهاد میکنم که با کالس رفتن،جزوه نوشتن و  "یادگیری"تاکید میکنم تمام منابع به مطلبی واحد اشاره نموده اند اما جهت 

 .مطالعه گروهی حاصل میشود

 (را چگونه برطرف کردید؟ پيشنهاد می کنيد سایر داوطلبان چگونه این ضعف را برطرف کنند؟این ضعف ) آیا در درس خاصی ضعيف بودید؟

 .لعه برایم بوجود نیامدبله من در درس زبان ضعیف بودم و طبق برنامه ریزی که داشتم قصد مطالعه این درس را نیز داشتم اما بدلیل مشکالتی که پیش آمد فرصت مطا

به نظر شما مفيد بود؟ توصيه می کنيد که داوطلبان در کنکور آزمایشی شرکت کنند؟ به چه نحوی؟ سایر )داشتيد؟ آیا در کنکور آزمایشی شرکت 

 (توصيه ها

ایی که کسب نظر برایم مفید بود اول اینکه برنامه ریزی درسی خود را منطبق با این آزمون ها پیش بردم و دوم اینکه رتبه ه 2بله در آزمون های ماهان شرکت میکردم که از 

 .میکردم در من ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس خوبی نموده بود

به نظر شما مفيد بود؟ توصيه می کنيد که داوطلبان در اینگونه کالسها شرکت کنند؟ به چه )آیا در کالس های آمادگی برای کنکور شرکت داشتيد؟ 

 (نحوی؟ سایر توصيه ها

را بله کالس ثبت نام کردم اما موفق نشدم تا آخر در کالس ها حضور داشته باشم،شرکت در کالس را به شدت توصیه میکنم چون دروس حسابداری مالی و حسابداری صنعتی 

 .مرحله اول فرایند یادگیری هستند با شرکت در کالس حاصل میشود 2گوش دادن و نوشتن که 

د بود؟ توصيه می کنيد که داوطلبان در اینباره چه کنند؟ به چه نحوی؟ سایر به نظر شما مفي)آیا از مشاوره فردی آگاه در کنکور استفاده کردید؟ 

 (توصيه ها

بود در ارتباط بودم و معموال انگیزه اثر بخشی با این ارتباط در من بوجود می امد،پیشنهاد میکنم داوطلبان  0931سال  21بله بنده به صورت مستمر با یکی از دوستانم که رتبه 

 .یکی از مشاوران صحبت داشته باشند حتما هر هفته با

 (آیا به صورت مجازی با آن موافق هستيد؟ یا صرفا دانشجویان دانشگاه و به طور حضوری)نظر تان راجع به مطالعه گروهی چيست ؟

گیری با مطالعه گروهی حاصل میشود اما سعی بر بله حتما باید برای جمع بندی به صورت گروهی مطالعه داشت ضمن اینکه همان طور که عنوان کردم مرحله سوم فرایند یاد

 .این باشد که میزان بار علمی افراد گروه در یک سطح باشد تا برای همه اعضای گروه این نوع مطالعه بازدهی مناسبی داشته باشد

 سخن آخر

 .کنید تمرکز هدفتون روی هاتون ضعف روی تمرکز جای به
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يد، مشاوران و هرآنکه در رسيدن شما به این موفقيت موثر بوده است، خالی بود، در این قسمت لطفا از متاسفانه جای خالی تقدیر و تشکر از اسات

 .هرآن کس که در موفقيت شما موثر بوده مراتب سپاس خود را اعالم دارید

تشکر میکنم از دوست خوبم آقای محسن عالی خانی که مشاوره  بدون شک در درجه اول تشکر میکنم از پدر و مادر و برادرم که نقش به سزایی داشته اند و در درجه دوم نیز

 . های این دوست عزیز راه را برای من هموار کرد

 .با تشکر از اینکه وقتتان را برای پاسخگویی به سواالت داوطلبان کنکور ارشد قرار دادید
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نمره به درصدنام درس

70ریاضی و آمار

سفیدزبان عمومی وتخصصی

61.67حسابداری مالی

80.7حسابداری صنعتی

86.67حسابرسی 

60.81میانگین

17.81معدل موثر

ارسال شخصیمنبع

رتبه 1 ارشد سال 93

نام و نام خانوادگی : مصطفی قناد

دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

مصاحبه هجدهم

 

 به نام یگانه حسابدار حسابرس

 :معرفی اجمالی

 .هستم و مشهدی ام( ع)از شهر مشهد، افتخار میکنم که ایرانی ام و بیشتر از اون افتخار میکنم که همسایه آقا علی بن موسی الرضا  10طفی قناد هستم، متولد شهریور مص

م حس کردم حسابداری میتونه رشته مناسبی برای سالگی به حساب و کتاب عالقه داشتم، و البته به اون بخشایی از ریاضی که متغیر عددی داشت، بزرگتر که شد 3، 1از 

 ...تحصیلم باشه، چون میخواستم زودتر وارد حرفه تخصصیم بشم، هنرستان رو انتخاب کردم، بماند که تو این راه چقدر اذیت شدیم

، البته !انشااهلل میگیرم از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 03ود گرفتم و کارشناسیمم با معدل حد( شهید منتظری)از دانشگاه فنی و حرفه ای مشهد  01۱93کاردانیمو با معدل 

ضعیف بود انصراف دادم و ترجیح دادم مابقی درسمو در ( خصوصا علمی)ترم اول کارشناسیمو در آموزشگاه شمسی پور تهران خوندم که به خاطر اینکه به شدت از همه لحاظ 

 .چون دکتر جواد زاهدی ادامه بدمهمدانشگاهی با پتانسیل باال و زیر دست اساتیدی 

کارشناسی  9گفتم برای دوستانی که دنبال بهانه ان بگن ترم ... )ترم کنکور واحد داشتم دانشگاه، هنوزم دارم، انشااهلل تا مهر تموم میشه چون برا تابستونم درس میمونه و

واحد  011راستی اینم بگم که برای کارشناسی .)ساعت 9،1م البته خیلی کم شاید هفته ای کمتراز کار هم میکرد!!!( کارشناسی پیوسته نمیتونن قبول شن 1و1ناپیوسته یا ترم 

 (درسی پاس کردم، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این درد سرا رو هم داره

مه دروس رو رفتم کالس و االن خیلی خیلی خوشحالم که شد به هرحال وضعیتم خوب بود اما ه 3پایه درسیم در دانشگاه بد نبود، کنکور کاردانی به کارشناسی هم رتبه ام 

 .حدود یک و نیم میلیون هزینه کردم ولی یه نتیجه ایده آل گرفتم؛ الحمداهلل

 : برنامه ریزی و شروع مطالعه

ریزی داشتم، نه میدونم روزی چندساعت میخوندم و  تیرماه با شروع کالسهای کنکوری مطالعه جدی رو برای کنکور شروع کردم، حقیقتا شرمنده ام چون نه برنامه 21حدودا از 

 .امیدوارم با مصاحبه با سایر دوستانم بتونم در این بخش کمکتون کنم... نه یه نحوه مطالعه خاص
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 چه جوری درسا رو ميخوندین ؟

هر مطلبی که سر کالس کنکور گفته میشد داشتم، با پیش زمینه  به طور کلی دانشجوی فعالی بودم در حوزه دانشگاه، طبیعتا یه پیش زمینه ذهنی راجع به: مالی و صنعتی 

بعد که مطلب رو یاد ذهنی ای که داشتم میرفتم سر کالس، دکتر زاهدی درس رو میداد، خیلی وقتا انقدر درس زیاد میشد که حتی سرکالس وقت نمیشد تست حل کنیم، 

م، بعضی چیزا رو که حس میکردم استاد کم گفته یا براساس درجه اهمیت پایینش اصال نگفته رو میرفتم از میگرفتم سر کالس، خونه که میرفتم اول دروس کالس رو میخوند

بعد میرفتم سراغ تست، بر روی کتابای مختلف میخوندم، در نهایت مطالب مهم رو بر اساس چیزی که فهمیده بودم از روی جزوه کالسی و سایر کتب خالصه نویسی میکردم؛ 

بتونم مرور  اها مطالبی به خالصه نویسی هام اضافه میشد، خالصه هام رو جوری مینوشتم که توی مهمونی، تاکسی، اتوبوس و بعضا سرکالسای درسی دانشگاهاساس تستها گ

 .کنم

 ...داشتم برا این دو درسبه اون صورتی که برا مالی و صنعتی بود، نیعنی منبع مکمل  تو ریاضی و آمار هم روال همین بود، فقط جزوه استاد بود و تست استاندارد

 .اهدانشگ 2هم تو منابع گفتم، بازم میگم؛ گوش کردم سرکالس کنکور دکتر زاهدی و سر کالس حسابرسی حسابرسی 

 :منابع مطالعاتی 

 ...(توضیح تست استاندارد و هرچی گیرم میومد رو بعدا میدم)مجیدرضا نخعی و تست استاندارد هرچی گیرم میومد جزوه کالسی استاد  :ریاضی 

فصل احتمال از کتاب مدرسان ( + خیلی وقتمو هدر داد، ولی بهم خیلی دید داد)فصل آمار توصیفی کتاب طورانی + جزوه کالسی استاد مجیدرضا نخعی  :آمار و احتماالت 

 .و تست استاندارد هرچی گیرم میومد( قتمو زیاد گرفتو)شریف

 ...طبیعتا هیچ مطالعه ای تو این حوزه نداشتم، هم زمان مطالعات و هم زمان تست زنی سرجلسه کنکور رو سرشکن کردم بین دروس دیگه :زبان خارجه 

جزوات کالسی دروس حسابداری + به همراه خالصه استانداردهای مالی ایشون  (مدیرگروه دانشگاه آزاد مشهد)جزوه کالس کنکور دکتر جوادزاهدی  :حسابداری مالی 

بهترین استادم در دوره ) جزوات کالسی دروس حسابداری سطح پیشرفته دکتر جواد زاهدی ( + بهترین استادم در دوره کاردانی) سطح میانی استاد محمدرضا علی نژاد

رسان شریف و کتاب حسابداری مالی کاظم نحاس از هرکدوم بعضی بخشهاش، البته باید اذعان کنم که خیلی از مطالب رو مجموعه کتب مروری جامع و کتاب مد( + کارشناسی

 خونده... نژاد، دکتر همتی ودر دوره تحصیل از روی کتب مختلفی از جمله کتابهای سازمان حسابرسی، دکتر بزرگ اصل، اسکندری، دکتر ناظمی، دکتر تاری وردی، فیروزیان 

 ...و تست استاندارد هرچی گیرم میومد. بودم

دکتر  9جزوه کالسی حسابداری صنعتی+ استاد محمدرضا علی نژاد  2و0جزوات کالسی و کنکوری صنعتی + جزوه کالس کنکور دکتر جوادزاهدی  :حسابداری صنعتی

از ( از اساتید بزرگوار دانشگاه فردوسی مشهد)ری صنعتی دکتر عباس زاده مجوعه کتب مروری جامع و کتاب مدرسان شریف و کتاب بررسی جامع حسابدا+ جواد زاهدی 

تابهای اسکندری، کتب هرکدوم بعضی بخشهاش، البته مثه بخش حسابداری مالی، باید اذعان کنم که خیلی از مطالب رو در دوره تحصیل از روی کتب مختلفی از جمله ک

 ...و تست استاندارد هرچی گیرم میومد. خونده بودم... و( شیار و مدیر گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهددان)دکتر مهدی مرادی  2سازمان حسابرسی، صنعتی 

ی گیرم فقط و فقط گوش کردن مطالب سر کالس کنکور دکتر جواد زاهدی و البته مرور برخی مطالب مهم از روی کتاب مروری جامع و تست استاندارد هرچ :حسابرسی 

کنکور ارشد، تجربه بسیار باال در حرفه حسابرسی، از بزرگ ترین و بهترین اساتید  9رتبه )رو همون ترم کنکور در دانشگاه با استاد میرابراهیمی  2ابرسی میومد، البته حس

امام رضا ع مشهد حتما درس حسابرسی رو  توصیه میکنم دانشجویان در دانشگاه فردوسی، آزاد و)داشتم که دیدی که توی این درس پیدا کردم غیر قابل وصفه( حسابرسی ایران

 (...با ایشون بردارن، هرچند اساتید دیگه هم بی نظیرن

 :تست استاندارد و هرچی تست که گيرم ميومد 

ده رو قابل میدونستن و ازم بنجا داره همین جا از تمام دوستان و دانشجویانی که در طی این دوره مطالعاتی برای کنکور ارشد باهم در ارتباط بودن و بعضا لطف داشتن، 

 ...سواالتشونو میپرسیدن تشکر کنم، حاال در ادامه میفهمین چرا این تشکر رو کردم ازشون
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کشور برگزار میشه و همین  تست استاندارد منظورم تستهایی که از نهادی معتبر طرح و مورد آزمون قرار میگیره، هر تستی که در هر آزمونی توسط سازمان سنجش و آموزش

ابداری مالی و صنعتی مربوط طور تستای آزمون جامعه حسابداران رسمی، خیلی از بچه ها کنکورارشد رو میدن، خوب هم میدن، تست هم زیاد کار کردن؛ اما هنوز تستهای حس

 ...(رو با پاسخ تشریحی گذاشتممدیریتی ها  39 تو وبالگ سواالت ارشد)به بچه های مدیریت رو کار نکردن

دوستان لطف داشتن ، زیاد ازم ه، خوب و خاص دارن، مابقی همش تکرارست، یه سری تستای خرش کارکنم، کتابای تآکتاب تست رو بردارم، از اول تا  خیلی وقت نداشتم برم

 (...کمک کنید بهم، مفیده) برای من مفید بود و هم برای اوناتست میپرسیدن، تستایی که میپرسیدن عمدتا تستای نکته داری بود که هم 

 .خوب بودخیلی رد، برای کسی مثه من که وقت نداشتم خیلی تست کارکنم از طرفی آزمون های آزمایشی هم خیلی از تستای نکته دار و قشنگ کتاب تستارو کپی میک

 2111رو بهم بگن تا منم کار کنم، خوب خیلی از بچه ها بودن که تمام تستای ... و  تست2111در نهایت این اواخر از دوستام خواسته بودم که تستهای خوب و قشنگ کتابهای 

 ...میکردنرو زده بودن، تستای خوب و گلچیناشو به من معرفی 

 "...برای یادگیری اصول تست زنی"این جهت گفتم که تست زیاد کارکردن الزمه، کامل یاد داشتم، اینو ازتست زده بودم که اصول تست زنی روقدر آنالبته من در دوره تحصیل 

 :منابع پيشنهادی 

 ...به صورت خاص راجع به منابع یه پست در وبالگ گذاشتم، حتما اون رو بخونید

 :و جبران آنها ضعفها

و با کالس رفتن و مطالعه بیشتر و به شدت در حسابرسی ضعیف بودم، استانداردهای حسابداری مالی رو هم بلد نبودم و طبیعتا ریاضی و آمار در حد زیر صفر، تمام این ضعفها ر

 .دقت زیاد سر کالسهای کنکوری جبران کردم

 :کنکور آزمایشی، مزایا؛ معایب 

اشه جمعه ها آزمون که دادم ارزششو داشت، ازبزرگترین مزایاش این بود که یه نهیبی بود که ببین چندوقتیه درس نمیخونیا، یا کم میخونیا یا هی پسر حواست بواقعا اون پولی 

و بررسی تحلیل آدمو قوی میکرد، با بچه ها مزایای دیگش مرور کلی مطالب بود، بعدش تستایی رو میآورد که بعضا قشنگ بود، آدم به چالش می افتاد و با بحث ... داری و 

 ...انرژی میداد بهمون، جو کنکوری رو زنده نکه می داشت و 

 (البته داخل پرانتز بگم ماهان نسبت به آزمون های دیگه خیلی استاندارد بود)عیبش هزینه نسبتا باالش بود و استاندارد نبودن آزمون 

 !!!یکالس آمادگی برای کنکور، چرایی؟؟؟ چگونگ

احراز رتبه یکم شد، بلکه باعث  تمامی دروس رو کالس رفتم حسابداری مالی، صنعتی و حسابرسی رو بادکتر زاهدی که واقعا خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم، چون نه تنها باعث

 ...شد که دیدم نسبت به حسابداری خیلی باز بشه و خیلی از مطالب و مباحث حسابداری رو بهتر یادبگیرم

تست آمارو کامال  09) هم میکنماضی و آمار رو با استاد مجیدرضا نخعی که واقعا تو این زمینه استثنائی هستن کالس رفتم، آمارو خیلی دوست دارم و جالبه بدونین تدریس ری

 .مدیون استاد نخعی امهرچند عمده چیزی که یاد دارم از سر کالسای استاده، ریاضی که هیچی بلد نبودم و تمام علممو ( درست جواب دادم

د که واقعا همه مون حاضریم کالس خیلی خوبه، اگه استاد خوب و آگاه باشه و حال و هوای کالس قوی و باحال باشه، ما کالسامون و جو کنکوری که داشتیم انقدر عالی بو

... رمون دانشگاه فردوسی مشهد رو انتخاب کردیم همین جو و دوستی های بی پایانهدوباره بریم سر همون کالسا بشینیم و با همون جو ادامه بدیم، اصال یکی از دالیلی که بیشت

 ...و  11، 13، 43، 41، 49، 03و 0البته خروجیشم شده رتبه های
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 :مشاورآگاه، نقش مشاور و تشکر از مشاورین

اشت، دکتر زاهدی رتبه تک رقمی کنکور کاردانی، کاردانی به کارشناسی و ارشد، دوست مشاور که چه عرض کنم، رتبه های برتر، برای احراز رتبه برتر باید با رتبه برترا ارتباط د

، درنتیجه عذرخواهم م همشونو آوردو استاد بزرگوارم جناب آقای سیدجالل سیدی رتبه برتر کاردانی به کارشناسی و ارشد و خیلی های دیگه که واقعا انقدر زیادن که نمیشه اس

 ...ارتباطمسالی هست باهشون در  1، 9امیدوارم بزرگوارانه منو ببخشن، البته مدیران وبالگهایی که در اول ذکر کردمم خیلی موثر بودن، چون االن دیگه از همشون و واقعا 

خوندن مصاحبه اگه ارتباط و حتی بعضی وقتا فقط دیدن این انسانهای موفق یا فقط چند کالمی تلفنی صحبت کردن یا الزم میدونم از همشون تشکر کنم، واقعا نتیجتا 

در ( که ایشون هم دانشگاه فردوسی مشهد رو انتخاب کردن 32کنکور دکترای سال  0رتبه )نمیشد، دیدن جناب آقای علیرضا شریعتی  0، االن اصال رتبه ام هاشون نبود

 ...خیلی موثر بود نیز ه های مشهددانشگا

 :چند تا نکته به عنوان نکات آخر رو الزم دونستم تیتر وار بگم

 گروه و جو کنکوری ایجاد کنين و بيوفتين تو جو کنکور ارشد

 از آن شما خواهد بود 1پایين رتبه  باور کنين که اگر بخواین با تالش و توجه به عوامل

 ...ين، یه وقت فکر نکين وقتتون داره هدر ميره به سواالی یکی جواب بدین یااز کمک کردن به همدیگر دریغ نکن

:نباید غافل بودبه نظر من کنکور یه هرمه، هرمی که باید سه وجهش به اندازه هم پیشرفت کنن و سه وجهش مهمه و برای احراز رتبه و حتی قبولی از سه وجه 

   

 ...خدا، دعا، پدرو مادر، یاری به دیگران، دوستان و

روز آزمون، مطالعه )مباحث روانشناسی 
 ...(کنکوری، اصول تلقین به نفس و 

 تالش و پشتکار و جدیت در کار
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نمره به درصدنام درس

62.5ریاضی و آمار

سفیدزبان عمومی وتخصصی

70حسابداری مالی

29.82حسابداری صنعتی

81.67حسابرسی 

51.71میانگین

17.99معدل موثر

وبالگ صمیمیت با زبان حسابداریمنبع

رتبه 9 ارشد سال 93

نام و نام خانوادگی : سمانه میر شکاری

دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه سیستان بلوچستان

مصاحبه هجدهم

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستانه مدرک تون رو دریافت کردید؟ از کدوم دانشگا

 بار سال گذشته ازمایشی شرکت کردم 2 چند بار کنکور دادید؟

در ازمون های مدرسان شرکت  ازآزمون ها شون ؟, از موسسات خصوصی چی,از کالس های خصوصی استفاده کردید

 کردم و از کتابهای این موسسه استفاده کردم

 از اساتیدم و دوستان سایت تساوی؟ مشاوره گرفتيد از چه افرادی

 : منابع مطالعاتی تون

تست کرمی ،و رهنمود های حسابداری به  2111گزینه ای استاندارد های حسابداری ایران جمشید اسکندری ، 4مروری جامع نوروش ،پرسش های :مالی   
 خصوص سرمایه گذاری و دارایی ثابت

 ت محمودیانتس 2111محمودیان و : ریاضی 

  طورانی: امار 

 مروری جامع نوروش:حسابرسی

 تست جمشید اسکندری،  مروری جامع نوروش ،:صنعتی 

اینکه درس صنعتی ابتدا به طور کامل خوانده شود مثال در مهر ماه و در ماه های بعد تست کار شود در کنار   توصیه ای که در رابطه با صنعتی می تونم بگم
 تست استفاده کنند 2111ی تست اسکندری از مرور مباحث و به جا

  و درس زبان به همه ی بچه ها توصیه میکنم از همین امروز برای این درس وقت بزارن

 ساعت 1من از شهریور ماه شروع کردم متوسط روزانه ؟ زمان مطالعاتی تون رو ميشه دوباره برامون بگيد

 اگه کمکی ازم بر بیاد , حتما نيد؟نظرتون برای همکاری درسایت چيه؟ بازم به ما سرميز
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نمره به درصدنام درس

63.33ریاضی و آمار

سفیدزبان عمومی وتخصصی

51.67حسابداری مالی

42.12حسابداری صنعتی

86.67حسابرسی 

50.22میانگین

17.9معدل موثر

وبالگ صمیمیت با زبان حسابداریمنبع

رتبه 13 ارشد سال 93

نام و نام خانوادگی : نیلوفر گلچین

دانشگاه فارغ التحصیلی : دانشگاه شهید بهشتی تهران

مصاحبه بیستم

 

کافه +تاالر گفتگوی حسابداری + سایت های صميميت بازبان حسابداری: منظوراز سایت دراین مصاحبه 

 ((سایت هایی که محمد مهدی بزرگ زاده در اون ها فعاليت می کرده و به اميد خدا فعاليت خواهد کرد))تراز

سالم وتبریک مجدد چند تا سوال خدمتتون داشتم برای اینکه به یک باره بپرسيم و شما رو اذیت  با عرض 

 .نکنيم

 ميشه هر چی که دلتون ميخواد اولش بگيد؟

 ... اینکه خیلی خیلی خوشحالم که نتیجه زحمت هایی که کشیدم دیدم واقعا شکر

ن رو دریافت کردید؟ ليسانس بود یا اینکه اول کاردانی وبعد مدرک تو... از کدوم موسسه یا دانشگاه و

 کارشناسی؟

 لیسانس/ دانشگاه شهید بهشتی 

 چند بار کنکور دادید و چه رتبه هایی کسب کردید؟

 09/ اولین بار بود 

ه؟ رتبه از کالس های خصوصی استفاده کردید؟ از موسسات خصوصی چی ؟ ازآزمون ها شون چی؟ چند مرحل

 هاتون توی این آزمون ها چند بود؟

 آقای اسماعیل زاده/ آقای طورانی / موسسه نگاره کالس دکتر کرمی 

 )باال میرفت 9باتصاعد )  0/4/1رتبه هام به ترتیب   مرحله اخر 9آزمون مدرسان شریف 

 (ها سایت+موسسات)از چه افرادی مشاوره گرفتيد؟خواهشا دقيق وکامل توضيح بدید
و سواالتی که گاها پیش میومد توی سایت شما مطرح / یکی از دوستان ارشدم که واقعا کمکم از دانشگاه خودمون بودکه راهنما و مشوق بسیار خوبی بود 

 ..والبته اساتید.../ .میکردم که کمکم میکردید

 ...(سفيد نميذاشتم  اگه زبان رو توی کنکور) این جمله رو کامل کنيد
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که پشیمون ( میزدم اما سر کنکور اصال طرفش نرفتم%  41با اینکه توی ازمون های مدرسان حدود . )ممکن بود با استرسی که داشتم میزدم و منفی میشد 
  هم نیستم

 .....سفید نمیذاشتم  اگه زبان رو توی کنکورا ام

ه؟ آیا اون ها روبگيریم ؟ چه بکنيم وقتی چرا اینقدر کتاب توی بازار ریخت) تست ها + منابع مطالعاتی تون 

 ( نتونيم مروری جامع بخونيم؟ آیا جزوه ی خاصی داشتيد؟ميتونيد دراختيارمون قراربدید؟

  یعنی یه کتاب رو به شکل دقیق بخونم تا چند تا رو به صورت سرسری. نحوه خوندن هر کس متفاوته من سعی کردم منابع کمتر رو به طور دقیق تر بخونم 

 . و باید خیلی دقیق خونده بشه. روری جامع واقعا کامله م

 . اساتید کامل و دقیق خوندم  من کتابهایی که داشتم رو با جزوه های

 2و  0مروری جامع : حسابداری مالی 

 (ی جامع رو نخوندمکتاب مرور) تست 2111.. + من جزوه آقای اسماعیل زاده رو خوند که میگفتن همون جزوه آقای وافیه : حسابداری صنعتی 
 کتاب آقای محمودیان همراه با تستهای داخلش: ریاضی

 تستهای کنکور سرسری آخر هرفصل+مروری جامع : حسابرسی 

 هدفتون از ابتدا چی بود؟ميشه برامون توضيح بدید؟

 .که خدارو شکر شد. مهمترین و اصلی ترین هدفم قبولی دوباره تو دانشگاه شهید بهشتی بود 

 زمان مطالعاتی تون رو ميشه دوباره برامون بگيد؟

 ساعت 1اما ماه آخر بدلیل خستگی ساعت مطالعاتیم کمتر شده بود حدود . ساعت بطور مفید میخوندم  3تا یک ماه آخر روزانه 

 وندن نتونستند مثله شما خوب عمل کنن؟ استعداد چقدرتاثيرداره؟چرا بقيه که چند ماه درس خ

 . ساعتی که میخوندم سعی میکردم واقعا مفید باشه و تمرکز م کامل بود 3ممکنه تمرکز کافی نداشتن چون من 

 .. ستگی رو کمتر احساس میکنیاستعدادو دقیقا نمیدونم اما اینکه واقعا هدفت مشخص باشه و دائما به اون فکر کنی هم بهت انرژی میده هم خ

 کدوم دانشگاه رو انتخاب می کنيد؟ چرا؟

 . چون دوره لیسانسم هم اونجا بودم و واقعا دانشگاه خوبیه از هر لحاظ. شهید بهشتی 

تا ازمدیرمون بخوایم براتون پنل مدیریتی درست )نظرتون برای همکاری درسایت چيه؟ بازم به ما سرميزنيد؟ 

 (سایت صميميت بازبان حسابداری+االر گفتگوی تساویت() کنند؟
 .سر میزنم که شکی نیست  درمورد اینکه به سایت خوبتون

 . همکاری هم اگر بتونم خوشحال میشم

ميشه ازتون خواهش کنيم اگه به صورت شخصی ازتون سوالی پرسيده شد جواب ندید؟ و سوال وجواب رو در 

 وی سایت بذاریم؟اختيارما بذارید تا به اسمتون ت

 . بله. خواهش میکنم 

 سواليکه خودتون بپرسيد وجواب بدید؟

 اگر یک ماه آخرو کم کاری نمیکردم ممکن بود زیر ده بشم ؟

 ... سوالی که هیچوقت جوابشو نخواهم فهمید

 ( هر چی که دلتون ميخواد) حرف آخر

 ... واقعا امیدوارم هرکس زحمت میکشه نتیجشو ببینه

 ...لی خیلی از شما و راهنمایی هاتون ممنونمو خی

 .ما هم آرزو ميکنيم که ان شاءاهلل مصاحبه ی دکتری رو از شما داشته باشيم
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 .موجب راهنمائی بيشتر و بهتر داوطلبين کنکور ارشد خواهد شدکامل تر بودن پاسخ های شما،هرچه . لطفا رتبه های برتر به موارد ذیل اشاره کنند

نمره به درصدنام درس

؟ریاضی و آمار

؟زبان عمومی وتخصصی

؟حسابداری مالی

؟حسابداری صنعتی

؟حسابرسی 

؟معدل موثر

؟نمره کل

رتبه ? ارشد سال ?

نام و نام خانوادگی : ؟

دانشگاه فارغ التحصیلی : ؟

 

نام و نام خانوادگی، معدل به تفکیک، نقاط ضعف و قوت، سیستم درس خواندن درطول ترم، تاهل و تجرد، شاغل و : حتی االمکان شامل . )لطفا خود را به اختصار معرفی نمائید

 .(ر مصاحبه درج شود یا خیرلطفا شماره همراه و یا ایمیل خود را درج کنید و درصورت تمایل اعالم کنید که د) (غیرشاغل

 (نحوه مطالعه، ساعات مطالعه در روز، به طور جدی از کی شروع کردید؟: حتی االمکان شامل . )نحوه برنامه ریزی خود را شرح دهید

 (ن تخصصیبه تفکیک برای دروس امتحانی مالی، صنعتی ، حسابرسی، ریاضی، آمار، زبان عمومی، زبا. )منابع مطالعاتی خود را بیان کنید

 (آیا نتیجه دلخواه را گرفتید؟ چرا؟)به نظر شما منابع مطالعاتی شما تاچه حدی پاسخگوی نیاز داوطلب کنکوری می باشد؟ 

 به نظر شما چه منابع مطالعاتی پاسخگوی نیاز داوطلب کنکور ارشد می باشد ؟

 (می کنید سایر داوطلبان چگونه این ضعف را برطرف کنند؟این ضعف را چگونه برطرف کردید؟ پیشنهاد )آیا در درس خاصی ضعیف بودید؟ 

 (به نظر شما مفید بود؟ توصیه می کنید که داوطلبان در کنکور آزمایشی شرکت کنند؟ به چه نحوی؟ سایر توصیه ها)شرکت داشتید؟  کنکور آزمایشیآیا در 

 (؟ توصیه می کنید که داوطلبان در اینگونه کالسها شرکت کنند؟ به چه نحوی؟ سایر توصیه هابه نظر شما مفید بود)آیا در کالس های آمادگی برای کنکور شرکت داشتید؟ 

 (به نظر شما مفید بود؟ توصیه می کنید که داوطلبان در اینباره چه کنند؟ به چه نحوی؟ سایر توصیه ها)آیا از مشاوره فردی آگاه در کنکور استفاده کردید؟ 

 (آیا به صورت مجازی با آن موافق هستید؟ یا صرفا دانشجویان دانشگاه و به طور حضوری)چیست ؟نظر تان راجع به مطالعه گروهی 

 توصیه و پیشنهادات

 سخن آخر

موفقیت شما  از اساتید، مشاوران و هرآنکه در رسیدن شما به این موفقیت موثر بوده است، خالی بود، در این قسمت لطفا از هرآن کس که در و تشکرر تقدیاسفانه جای خالی مت

 . موثر بوده مراتب سپاس خود را اعالم دارید

 .با تشکر از اینکه وقتتان را برای پاسخگویی به سواالت داوطلبان کنکور ارشد قرار دادید


