مصاحبه :رهنمودهاي دانشآموختگان پزشكي به كنكوريها

مصاحبه :رهنمودهای یك دانشآموختهی پزشكی به كنكوریها
نام :اردوان

نام خانوادگی :بهرامی

رتبهی آزمون سراسری  ، ............سال............ :
رتبهی  ............کشوری
رتبهی  ............منطقهی ............

رشتهی دانشگاهی و دانشگاه :پزشکی

رتبهی پزشکی دانشگاه آزاد............ :
شمارهی دانشجویی............ :

شماره نظام پزشکی............ :

 -1دورهي پیشدانشگاهي (سال چهارم) را به شكل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست ميدانید؟
پاسخ :سال چهارم حضوری .اطّالع نداشتم غیرحضوری هم ممکن بوده ،شاید انتخاب میکردم.

 -2اگر قرار بود -خداي نكرده! -دو باره كنكور بده ید ،در بر نا مهي سااال كنكور یا حتي سااال هاي ق بل تر ،چه تغییراتي به وجود
ميآوردید؟
پاسخ :ساعت مطالعه رو افزایش میدادم.

 -3شااركت در آزمون هاي آزمایشااي را چگونه سااودمندتر ميدانید؟ (هف تگي ،دوهفتگي ،ماهیانه و یا فقط چند آزمون جامع بعد از
نوروز؟)
پاسخ :آزمونهای ماهانه
 -4آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال كنكور سفارش ميكنید؟
پاسخ :مسافرتهای کوچک ولی با تعداد بیشتر.گردشهای بدون خستگی.

 -5آیا به نظر شما آموزشها ،بازيها و سرگرميهاي دورهي كودكيتان در رسیدن به موفقیت كنوني تأثیرگذار بودهاست؟ كدامشان؟
پاسخ :در مورد بازیها مطمئن نیستم ولی جوّ خانواده و مدرسه مؤثر بوده چون تشویق به تحصیالت عالیه میشدم.
 -6در درسهاي عمومي ،آموزش كدام دبیران و خواندن كدام كتابها در موفقیت شما تأثیر چشمگیري داشتهاست؟
پاسخ :اگر اشتباه نکنم قلمچی و گاج .البتّه در درسهای عمومی درصدهای پایینتری از اختصاصیها کسب کردم.
 -7در درسهاي اختصاصي ،كدام كالسها یا كتابها در موفقیت شما نقش مهمي داشتهاست؟
پاسخ :بیشتر اندیشهسازان (مبتکران)
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 -8ر شتهي دان شگاهیتان را بر چه پایهاي انتخاب كردید؟ (عالقهي شخ صي ،ف شار خانواده ،م شورت با دیگران ،كالس
اجتماعي و حرف مردم! و )...
پاسخ :عالقهی شخصی .در واقع شاید سایر عوامل باعث ایجاد عالقه شده بود البتّه از سالها قبل
 -9اگر به شما یك بار دیگر فرصت انتخاب رشته دادهشود (با همان رتبهي قبلي) آیا به همان شكل عمل ميكنید؟
پاسخ :در مورد رشته ،همان پزشکی .دانشگاه شاید خیر.
 -11آیا مایل هستید به كمك مدرك تحصیليتان به خارج از كشور مهاجرت كنید (در آنجا ماندگار شوید)؟ چرا؟
پاسخخخ :قطعاً مهاجرت انتخاب بسخیار خوبیسخخت ولی مخالفت خانواده و نگرانی از طوالنی شخخدن تحصخیل به خاطر آزمونها و دورههای
مقدّماتی و نیز درآمد نسبتاً کمتر در اروپا و کانادا و استرالیا از عوامل بازدارنده است.
 -11آیندهي اقتصادي و اجتماعي رشتهي پزشكي (یا دندانپزشكي ،داروسازي و  )...را چگونه ارزیابي ميكنید؟
پاسخ :آیندهي پزشکی از حال بدتر خواهد بود .حداقل فعالً افقها تیره است.
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