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 جعفری مقدّم: ینام خانوادگ پویاننام: 

  637 یآزمون سراسر یرتبه

   15 سال  8ی منطقه  8512ی رتبه

 6387ی پزشکی دانشگاه آزاد: رتبه

 تانلرس یدانشگاه علوم پزشک یپزشکو دانشگاه:  یدانشگاه یرشته

 155754587 ی دانشجویی: شماره

 

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

 ور ندارد.ککن ینهیدر زم یمان توانمندبهبهان معلّ رایز ر،یخ. یحضور 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 وجود به   يراتییتر، 

تجربه  لم بود واصلا سال او   رایز، ره کنکور بدهماکه دوبم لیما اریبس  انتخاب رشته کردم و  یدانشگاه شیمن سال پ  پاسخ:  د؟ یآورديم

سال با   شتم و آن  ستم یاگر م شد.  یسپر  یسردرگم  ندا شروع به خواندن م   خوا ستان  ا باالتر ر هدفم کردم،یدوباره کنکور بدهم از تاب

 .کردمیرا مشخص م میمرورها خیتار دیسررس کیدر  تمااو ح کردمیرا حذف نم یاضیر درس کردم،یانتخاب م

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

سخ:  نوروز؟( س  کارنیا پا شد یسودمند و واجب م  اریب شمندانه و واقع  یمطالعه تواندین داوطلب نمبدون آزمو و با شت  یانانهیبهو ه را دا

 مهم است. اریآزمون بس یآمار یجامعه مناسب است و بارکیبه نظر من دوهفته  باشد.

 

آن را ه وجچیهبه مورد بود و نیاز اشتباهات من هم  یکی پاسخ:  د؟ یكنيالت را در سال كنكور سفارش م  یا رفتن به مسافرت و تعط یآ   -4

 الزم است. یاستراحت مختصر ،هفته در یول؛ دانمیمناسب نم

 

سودمند ارزیابي مي  آیا كمك  -5 شاوران را  سخ: كنید؟  گرفتن از م شاور باتجربه و   پا سوز و  م س  دل شته  د یقموفّ که خودش کنکور یک ا

 .دهمیآموز مشاوره مدانش یبه تعداد گانیمن به را مضر. اریرا نداشته باشد بس اتیخصوص نیکه ا یمشاور سودمند است و اریبس

 است؟ كدامشان؟ رگذار بودهیتأث يت كنونیدن به موفقیتان در رسيكودك يدوره يهايها و سرگرميها، بازا به نظر شما آموزشیآ  -6

 شدیممن خوانده ن یبرا مهتا کتاب موردعلق و خواندندیکتاب م میمن هرشب برا ندارد. یچندان ریثأبه نظر من ت یول؛ دانمینم پاسخ: 

 نشدم!!! یخوانشخص کتاب یول شدمیر ممتذکّ خواندندیکه اگر اشتباه م یجور حفظ بودم. آن کتاب را و دمیخوابینم

شما تأث یدر موفق هاكتابو خواندن كدام  رانیدب، آموزش كدام يعموم يهادر درس  -7 شم یت  شته  يریگر چ ست؟  دا سخ:  ا  سفانه أمت پا

سو     یبرا یول؛ ندارم یکاف یتجربه خوردم و یبزرگ یضربه  یمن در دروس عموم سال  ست کتاب قرابت معنا برادرم که  بان ز و ییم ا

 .گرفتم جهینت یعرب دیمن از گاج سف ن مطالعه کند.کردم که از اآل هیدرک مطلب مبتکران را ته و افتینشردر یفارس

ص    يهادر درس  -8 صا شما نقش مهم یها در موفقا كتابیا ه، كدام كالسياخت شته  يت  ست؟ دا سخ:  ا ص  یثأکلس ت پا شت و  یرخا  ندا

شتند.  حیتفر یجنبه شتر یب هاکلس ض یر سبز،  یلیخ کیزیف دا صه چند مبحث را خواندم  ،مهروماه یا س ل کتاب داو  ،ست یز .خل  و یر

س    با کهنیا یبرا اهیس سپس تخته  شوم.   ؤسبک  شنا  شجرنامه. به هایس تخته کیژنت االت آ  رایسبز خواندم ز  یلیشجرنامه را از خ  جز 

شردر  شیهما بود و یحفظ و یفرمول اهیس تخته یشجرنامه  شر در  با ادیدرآن زمان من ز .شیمبتکران وهما یمیش  .افتین شنا   افتین آ

 ز آن بخواند.ا دو را کیزیکردم که مطالب ف هیرا ته یاستادذهب کیزیبرادرم کتاب ف یسال دوم برا در ینبودم ول
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شته   -9 شگاه  ير ص   يد؟ )عالقهیانتخاب كرد ياهیان را بر چه پایتدان شورت با د  يشخ شار خانواده، م گران، كالس ی، ف

 .رومیآزاد م یو به دندانپزشک رمیگیدرنظر نم وجه علقه راچیهاگر برگردم به یول؛ علقه پاسخ: و حرف مردم! و ...( ياجتماع

شما    -11 شته داده   گر یك بار دیاگر به  صت انتخاب ر شكل عمل م ی( آيقبل يشود )با همان رتبه فر  .ریخ پاسخخخ:  د؟ یكنيا به همان 

 زیشاه را ن کرمان یمن پزشک  .کردمیت مدقّ شتر یانتخاب شهر هم ب  در و کردمیت نمفقط به رشته دقّ  .کردمیرا انتخاب م یدندانپزشک 

 .زنمیمل کرمانشاه را او  ،یاگر برگردم درسراسر آوردم و

 .هاگر بشود بل پاسخ:  د(؟ چرا؟یجا ماندگار شود )در آنیتان به خارج از كشور مهاجرت كنيلید به كمك مدرك تحصیل هستیا مایآ  -11

 لیبه دل پاسخخخ:  كنید؟پزشااكي، داروسااازي و ...( را چگونه ارزیابي ميي پزشااكي )یا دنداني اقتصااادي و اجتماعي رشااتهآینده  -12

 .شودینامناسب م اریبس یپزشک یندهیآ ،هیرویب تیظرف شیافزا زده وابشت یهایزیربرنامه
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