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 های پزشكی به كنكوریآموخته: رهنمودهای یك دانشمصاحبه
 

 بهرامی: ینام خانوادگ اردوان نام: 

 ............، سال:  ............ یآزمون سراسر یرتبه

 کشوری ............ی رتبه

 ............ی منطقه  ............ی رتبه 

 ............ی پزشکی دانشگاه آزاد: رتبه

 پزشکیو دانشگاه:  یدانشگاه یهرشت

 ............: شماره نظام پزشکی ............ : ی دانشجوییشماره

 

 د؟ یدانيمتان را درست مین تصمیا هنوز هم ای؟ آيرحضوریا غید یگذراند ي)سال چهارم( را به شكل حضور يدانشگاهشیپ يدوره  -1

 .کردمیانتخاب م دیهم ممکن بوده، شا یرحضوریالع نداشتم غاطّ .یسال چهارم حضور پاسخ: 

 

بده   -نكرده! يخدا  -اگر قرار بود  -2 باره كنكور  مه  ی دو نا بل  يها سااال يا حتی سااال كنكور  يد، در بر چه تغ ق به وجود   يراتییتر، 

 د؟ یآورديم

 .دادمیم شیساعت مطالعه رو افزا پاسخ:

 

تگي، دوهفتگي، ماهیانه و یا فقط چند آزمون جامع بعد از        )هف؟ دانید سااودمندتر مي را چگونه   يشاایآزما  يها شااركت در آزمون   -3

 نوروز؟(

 ماهانه یهاآزمون پاسخ:
 

 د؟ یكنيالت را در سال كنكور سفارش میا رفتن به مسافرت و تعطیآ   -4

 .یبدون خستگ یها.گردششتریبا تعداد ب یکوچک ول یهامسافرت پاسخ: 

 

 است؟ كدامشان؟ رگذار بودهیتأث يت كنونیدن به موفقیتان در رسيكودك يدوره يهايها و سرگرميها، بازا به نظر شما آموزشیآ  -5

 .شدمیم هیعال التیبه تحص قیثر بوده چون تشوؤخانواده و مدرسه م جوّ یول ستمین نئها مطمیدر مورد باز پاسخ: 

 است؟ داشته يریگشمر چیت شما تأثیدر موفق هاكتابو خواندن كدام  رانیدب، آموزش كدام يعموم يهادر درس  -6

 .ها کسب کردمیاز اختصاص یترنییپا یدرصدها یعموم هایسدردر ه البتّ و گاج. یچاگر اشتباه نکنم قلم پاسخ: 

 است؟داشته يت شما نقش مهمیها در موفقا كتابیها ، كدام كالسياختصاص يهادر درس  -7
 

 )مبتکران( سازانشهیاند شتریب پاسخ: 
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شته   -8 شگاه  ير ص   يد؟ )عالقهیانتخاب كرد ياهیان را بر چه پایتدان شورت با د  يشخ شار خانواده، م گران، كالس ی، ف

 و حرف مردم! و ...( ياجتماع

 ها قبله از سالعالقه شده بود البتّ جادیعوامل باعث ا ریسا دیدر واقع شا .یشخص یعالقه پاسخ:

 د؟ یكنيا به همان شكل عمل می( آيقبل يمان رتبهشود )با هگر فرصت انتخاب رشته دادهیك بار دیاگر به شما   -9

 .ریخ دیشا دانشگاه  .یهمان پزشک ،در مورد رشته پاسخ: 

 د(؟ چرا؟یجا ماندگار شود )در آنیتان به خارج از كشور مهاجرت كنيلید به كمك مدرك تحصیل هستیا مایآ  -11

 یهاها و دورهبه خاطر آزمون لیشخخدن تحصخخ یاز طوالن ینگرانمخالفت خانواده و  یول سخختیار خوبیمهاجرت انتخاب بسخخ قطعاً پاسخخخ: 

 .از عوامل بازدارنده است ایتر در اروپا و کانادا و استرالکم مد نسبتاًآدر زیو ن یماتمقدّ

 كنید؟پزشكي، داروسازي و ...( را چگونه ارزیابي ميي پزشكي )یا دنداني اقتصادي و اجتماعي رشتهآینده  -11

 .ستا رهیها تافق حداقل فعالً از حال بدتر خواهد بود. یزشکپ يندهیآ پاسخ: 
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