مصاحبه :رهنمودهاي دانشآموختگان پزشكي به كنكوريها

نام :پویان
رتبهی آزمون سراسری 637
رتبهی  8512منطقهی  8سال 15
رتبهی پزشکی دانشگاه آزاد6387 :

نام خانوادگی :جعفری مقدّم
رشتهی دانشگاهی و دانشگاه :پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
شمارهی دانشجویی155754587 :

 -1دورهي پیشدانشگاهي (سال چهارم) را به شكل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست ميدانید؟
پاسخ :حضوری .خیر ،زیرا بهبهان معلّمان توانمندی در زمینهی کنکور ندارد.
 -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 :من سال پیشدانشگاهی انتخاب رشته کردم و بسیار مایلم که دوباره کنکور بدهم ،زیرا سال اولم بود واصلا تجربه
ندا شتم و آن سال با سردرگمی سپری شد .اگر میخوا ستم دوباره کنکور بدهم از تاب ستان شروع به خواندن میکردم ،هدفم را باالتر
انتخاب میکردم ،درس ریاضی را حذف نمیکردم و حتماا در یک سررسید تاریخ مرورهایم را مشخص میکردم.
 -3شااركت در آزمون هاي آزمایشااي را چگونه سااودمندتر ميدانید؟ (هفتگي ،دوهفتگي ،ماهیانه و یا فقط چند آزمون جامع بعد از
نوروز؟) پا سخ :اینکار ب سیار سودمند و واجب میبا شد و بدون آزمون داوطلب نمیتواند مطالعهی هو شمندانه و واقعبینانهای را دا شته
باشد .به نظر من دوهفته یکبار مناسب است و جامعهی آماری آزمون بسیار مهم است.
 -4آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال كنكور سفارش ميكنید؟ پاسخ :یکی از اشتباهات من همین مورد بود و بههیچوجه آن را
مناسب نمیدانم؛ ولی در هفته ،استراحت مختصری الزم است.
 -5آیا كمكگرفتن از م شاوران را سودمند ارزیابي ميكنید؟ پا سخ :م شاور باتجربه و دل سوز و ک سی که خودش کنکور موفّقی دا شته
بسیار سودمند است و مشاوری که این خصوصیات را نداشته باشد بسیار مضر .من به رایگان به تعدادی دانشآموز مشاوره میدهم.
 -6آیا به نظر شما آموزشها ،بازيها و سرگرميهاي دورهي كودكيتان در رسیدن به موفقیت كنوني تأثیرگذار بودهاست؟ كدامشان؟
پاسخ :نمیدانم؛ ولی به نظر من تأثیر چندانی ندارد .من هرشب برایم کتاب میخواندند و تا کتاب موردعلقهم برای من خوانده نمیشد
نمیخوابیدم و آن کتاب را حفظ بودم .جوری که اگر اشتباه میخواندند متذکّر میشدم ولی شخص کتابخوانی نشدم!!!
 -7در درسهاي عمومي ،آموزش كدام دبیران و خواندن كدام كتابها در موفقیت شما تأثیر چ شمگیري دا شتها ست؟ پا سخ :متأ سفانه
من در دروس عمومی ضربهی بزرگی خوردم و تجربهی کافی ندارم؛ ولی برای برادرم که سال سوم ا ست کتاب قرابت معنایی و زبان
فارسی نشردریافت و درک مطلب مبتکران را تهیه کردم که از اآلن مطالعه کند .من از گاج سفید عربی نتیجه گرفتم.
 -8در درسهاي اخت صا صي ،كدام كالسها یا كتابها در موفقیت شما نقش مهمي دا شتها ست؟ پا سخ :کلس تأثیرخا صی ندا شت و
کلسها بی شتر جنبهی تفریح دا شتند .فیزیک خیلی سبز ،ریا ضی مهروماه ،خل صه چند مبحث را خواندم .زی ست ،اول کتاب در سی و
سپس تخته سیاه برای اینکه با سبک سؤاالت آ شنا شوم .ژنتیک تخته سیاه بهجز شجرنامه .شجرنامه را از خیلی سبز خواندم زیرا
شجرنامهی تخته سیاه فرمولی و حفظی بود و همایش ن شردریافت .شیمی مبتکران وهمایش .درآن زمان من زیاد با ن شر دریافت آ شنا
نبودم ولی در سال دوم برای برادرم کتاب فیزیک استادذهبی را تهیه کردم که مطالب فیزیک دو را از آن بخواند.
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 -9ر 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 :علقه؛ ولی اگر برگردم بههیچوجه علقه را درنظر نمیگیرم و به دندانپزشکی آزاد میروم.
 -11اگر به شما یك بار دیگر فر صت انتخاب ر شته داده شود (با همان رتبهي قبلي) آیا به همان شكل عمل ميكنید؟ پاسخخخ :خیر.
دندانپزشکی را انتخاب میکردم .فقط به رشته دقّت نمیکردم و در انتخاب شهر هم بی شتر دقّت میکردم .من پزشکی کرمان شاه را نیز
آوردم و اگر برگردم درسراسری ،اول کرمانشاه را میزنم.
 -11آیا مایل هستید به كمك مدرك تحصیليتان به خارج از كشور مهاجرت كنید (در آنجا ماندگار شوید)؟ چرا؟ پاسخ :اگر بشود بله.
 -12آیندهي اقتصااادي و اجتماعي رشااتهي پزشااكي (یا دندانپزشااكي ،داروسااازي و  )...را چگونه ارزیابي ميكنید؟ پاسخخخ :به دلیل
برنامهریزیهای شتابزده و افزایش ظرفیت بیرویه ،آیندهی پزشکی بسیار نامناسب میشود.
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