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مصاحبه :رهنمودهای یك دانشآموختهی پزشكی به كنكوریها

نام :الهه

نام خانوادگی :اسدی

رتبهی آزمون سراسری  ، 637سال............ :
رتبهی  ............کشوری
رتبهی  ............منطقهی ............

رشتهی دانشگاهی و دانشگاه :پزشکی_دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبهی پزشکی دانشگاه آزاد51 :
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 :به صورت حضوری گذراندم و هنوز هم این تصمیم را درست می دانم.
 -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 :سعی می کردم سرعت درس خواندنم را افزایش دهم یعنی قبالً اگر در  1ساعت  5صفحه زی ست میخواندم اآلن که میخوا ستم
دوباره شروع کنم سعی میکردم در  1ساعت  11صفحه بخوانم.
 -3شااركت در آزمون هاي آزمایشااي را چگونه سااودمندتر ميدانید؟ (هفتگي ،دوهفتگي ،ماهیانه و یا فقط چند آزمون جامع بعد از
نوروز؟)
پاسخ 2 :هفته یک بار
 -4آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال كنكور سفارش ميكنید؟
پاسخ :نه .به هیچ عنوان
 -5آیا به نظر شما آموزشها ،بازيها و سرگرميهاي دورهي كودكيتان در رسیدن به موفقیت كنوني تأثیرگذار بودهاست؟ كدامشان؟
پاسخ :مطمئناً آموزشها و بازیها تأثیرگذار بوده ،بهعنوان مثال یادگیری زبان انگلیسی از سن پایین برای من خیلی کمککننده بود.
 -6در درسهاي عمومي ،آموزش كدام دبیران و خواندن كدام كتابها در موفقیت شما تأثیر چشمگیري داشتهاست؟
پاسخ :آموزش دبیران مدرسه و مطالعهی کتاب های درسی
 -7در درسهاي اختصاصي ،كدام كالسها یا كتابها در موفقیت شما نقش مهمي داشتهاست؟
پاسخ :کالسهای درسی و کتابهای تست مختلف
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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 .عالقهی بسیار زیادی به رشتهی پزشکی داشتم و دارم.
 -9اگر به شما یك بار دیگر فرصت انتخاب رشته دادهشود (با همان رتبهي قبلي) آیا به همان شكل عمل ميكنید؟
پاسخ :بله کامالً به همان شکل قبل عمل میکنم.
 -11آیا مایل هستید به كمك مدرك تحصیليتان به خارج از كشور مهاجرت كنید (در آنجا ماندگار شوید)؟ چرا؟
پا سخ :تا زمانی که امکان پی شرفت و ر شد در ک شور خودم وجود دا شته با شد عالقهای به مهاجرت ندارم و ترجیح میدهم بمانم و به
مردمم خدمت کنم ،اما اگر روزی به هر دلیلی دیگر در اینجا امکان پیشرفت وجود نداشته باشد شاید مهاجرت کنم.
 -11آیندهي اقتصادي و اجتماعي رشتهي پزشكي (یا دندانپزشكي ،داروسازي و  )...را چگونه ارزیابي ميكنید؟
پاسخ :متأسفانه از نظر من آیندهی روشنی پیش رو نیست.

مشاوره < بیست سؤالی (مصاحبه با رتبههای برتر) <رهنمودهای دانشآموختگان پزشکی به کنکوریها

http://daryaftpub.com/

2

