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 های پزشكی به كنكوریآموخته: رهنمودهای یك دانشمصاحبه

 
 

 یاسد: ینام خانوادگ الههنام: 

 ............، سال:  637 یآزمون سراسر یرتبه

 کشوری ............ی رتبه

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

 51ی پزشکی دانشگاه آزاد: رتبه

 شهدم یدانشگاه علوم پزشک_یپزشک: و دانشگاه یدانشگاه یرشته

 ............: 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

 .دانم یرا درست م میصمت نیگذراندم و هنوز هم ا یبه صورت 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

 ستم خواین که ماآل خواندمیم ست یصفحه ز  5ساعت   1اگر در  قبالً یعنیدهم  شیسرعت درس خواندنم را افزا  کردم یم یسع  پاسخ: 

 صفحه بخوانم. 11ساعت  1در  کردمیم یدوباره شروع کنم سع

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

 نوروز؟(

 بار کیهفته  2 پاسخ:
 

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

 عنوان چیبه ه نه. پاسخ: 

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

 کننده بود.مکک یلیمن خ یبرا نییاز سن پا یسیزبان انگل یریادگیعنوان مثال به ،بوده رگذاریثأها تیها و بازآموزش مطمئناً پاسخ: 

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

 یدرس یکتاب ها یمدرسه و مطالعه رانیآموزش دب پاسخ: 

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

 تست مختلف یهاو کتاب یدرس یهاکالس 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

 داشتم و دارم. یپزشک یبه رشته یادیز اریبس یعالقه. یشخص یعالقه پاسخ:

 د؟ یكنيا به همان شكل عمل می( آيقبل يشود )با همان رتبهانتخاب رشته داده گر فرصتیك بار دیاگر به شما   -9

 .کنمیبه همان شکل قبل عمل م بله کامالً پاسخ: 

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

سخ:   شد در  شرفت یکه امکان پ یتا زمان پا شد عالقه      و ر شته با شور خودم وجود دا ه بمانم و ب دهمیم حیبه مهاجرت ندارم و ترج یاک

 مهاجرت کنم. دیوجود نداشته باشد شا شرفتیامکان پ نجایدر ا گرید یلیبه هر دل یاما اگر روز ،مردمم خدمت کنم

 كنید؟گونه ارزیابي ميپزشكي، داروسازي و ...( را چي پزشكي )یا دنداني اقتصادي و اجتماعي رشتهآینده  -11

 .ستیرو ن شیپ یروشن یندهیسفانه از نظر من آأمت پاسخ: 
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