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 -1دورهي پیشدانشگاهي (سال چهارم) را به شكل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست ميدانید؟
پا سخ :پیشدان شگاهی رو به صورت ح ضوری تو مرکز ا ستعدادهای درخ شان علامه جعفری گذروندم .بعد عید مدر سه نرفتم که این
مورد رو درست نمیدونم باید تا آخر با مدرسه میموندم چون دوری از مدرسه باعث آشفتگی در برنامههام شد.
 -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؟ پاسخخخ :از همون سخخاا اوّا دبیرسخختان دروس کنکور مثل فیزیک سخخاا اوا رو پایهای میخوندم و تحت تأثیر دبیران قرار
نمیگرفتم .تو انتخاب کتب کمک آموز شی منا سب هم خیلی دقت میکردم ،امری که باعث شد سااهای اوّا و دوّم رو از د ست بدم و
ساا کنکور فشار مضاعفی رو تحمّل کنم.
 -3شااركت در آزمون هاي آزمایشااي را چگونه سااودمندتر ميدانید؟ (هفتگي ،دوهفتگي ،ماهیانه و یا فقط چند آزمون جامع بعد از
نوروز؟) پاسخ :دوهفتهیکبار فاصلهی مناسبی باید باشه آخرها هم آزمون جامع برای جمعبندی مفید خواهد بود.
 -4آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال كنكور سفارش ميكنید؟ پاسخ :اتالف وقت میدونم .بهتره مسافرت صورت نگیره؛ نگه
داشته بشه برای بعد کنکور بهخصوص ایّام عید که برای جبران عقبموندگیها فرصت طالیی هست.
 -5آیا به نظر شما آموزشها ،بازيها و سرگرميهاي دورهي كودكيتان در رسیدن به موفقیت كنوني تأثیرگذار بودهاست؟ كدامشان؟
پاسخ :کدام موفقیت؟! رفتن به دانشگاه؟ ر شته؟! اینها همش مقدّمهی مسیر هست .موفقیت در انتهای این مسیر چشمبهراه ن شسته
هنوز.
 -6در درسهاي عمومي ،آموزش كدام دبیران و خواندن كدام كتابها در موفقیت شما تأثیر چشمگیري داشتهاست؟
پا سخ :عمومی ها رو با دبیر مدر سه خوندم و کتابهای وزارتخونه .ت ست هم ت ستهای سرا سری و سنجش کار کردم که تو همهی
کتابها هست ... .کتاب خط ویژهی دینی گاج موقع جمعبندی در حداقل حجم بیشترین کمک رو بهم کرد.
 -7در درسهاي اختصاصي ،كدام كالسها یا كتابها در موفقیت شما نقش مهمي داشتهاست؟ پاسخ :اختصاصی ضعف پایهای ریاضی
شیمی و حتی بع ضی مباحث فیزیک دا شتم  .هرچند از اوا هدفم پز شکی بود امّا حجم مطالعه و شیوهی مطالعه منا سب نبود چیزی که
سبب شد برخالف دوستای هم دورهای از دانشگاههای برتر دور بشم .مجبور شدم ریاضی ،فیزیک و شیمی رو کالس خارج از مدرسه
برم .کتابهای زیادی هم بهخ صوص برای فیزیک خوندم بهویژه فیزیک سوم چون مباحث جذابی برام دا شت .نقش ریا ضی پیش گاج
تو درصد کسبشدهی حداقلی من نقش حداکثری داشت همچنین نقش دبیر ریاضی خصوصیم تو کسب درصد ریاضیم پر رنگ بود .با
تشویقی که کرد و تدریس شیرینش به ریاضی عالقهمند شدم و خودم رو راضی کردم در حدّی بخونم که حداقل  02 - 02درصد بتونم
بزنم .شیمی ساا دوّم و سوّمم ا صالا خوب نبود .همش رو به ق صد قبولی آخر ساا خونده بودم امّا درنهایت ساا آخر ،مبتکران دوّم-
س خوّم پیش و جامع مهروماه رو کار کردم .فشخخار زیادی بهم وارد شخخد .از خط ویژهی ش خیمی گاج هم تو جمعبندی اسخختفاده کردم امّا به
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دلیل ضعف شیمی پایه بهخ صوص ساا دوم  %02رو از د ست دادم .فیزیک رو ساا سوّم عا شقش شدم ،نزدیک به  02جلد کتاب
مختلف خیلی سخخبز ،نشخخر الگو ،خوشخخخوان ،بنفش کانون و ..،رو کار کردم و سخوّمم رو خوب بسخختم سخخاا پیش هم فیزیک پیش الگو و
فیزیک پایه گاج و همچنین فیزیک پایه نشخخر الگو رو تمام و کماا کار کردم و تمام درصخخدهای آزمونهای آزمایشخیم رضخخایتبخش و
باالی  02درصد می شد ولی سر جلسه سؤاالت وقتگیر زیادی طرح شده بود که باعث شد از پاسخگویی به خیلی سؤاالت چشمپوشی
کنم.
 -8ر شتهي دانشگاهیتان را بر چه پایهاي انتخاب كردید؟ (عالقهي شخصي ،فشار خانواده ،مشورت با دیگران ،كالس اجتماعي و حرف
مردم! و  )...پاسخ :از ساا دوّم که انتخاب رشته داشتیم بر اساس عالقه به پزشکی و پژوهش در پزشکی رفتم تجربی.
 -9اگر به شما یك بار دیگر فرصت انتخاب رشته دادهشود (با همان رتبهي قبلي) آیا به همان شكل عمل ميكنید؟ پاسخ :قطعاا
 -11آیا مایل هستید به كمك مدرك تحصیليتان به خارج از كشور مهاجرت كنید (در آنجا ماندگار شوید)؟ چرا؟ پاسخ :انصافاا نه ؛ اون
محبت و برخوردی که بین خانوادههای ایرانی ه ست رو نمیتونم رها کنم .رفت و آمد ،دو ستی ،مهمونی و  ...چیزهایی که اگه از ایران
برم شاید داشتنشون صرفاا یه آرزوی محاا باشه.
 -11آیندهي اقتصادي و اجتماعي رشتهي پزشكي (یا دندانپزشكي ،داروسازي و  )...را چگونه ارزیابي ميكنید؟ پاسخ :آیندهی اجتماعی
هر ر شته رو فارغالتح صیالن اون ر شته در شیوهی برخورد شون با جامعه رقم میزنند فکر نکنم بد با شه امّا در باب آیندهی اقت صادی
همی شه معتقد بودم شخص تح صیلکردهی دان شگاهی هیچوقت در هیچ ر شتهای نباید د ست جلوی دولت دراز کنه و طلبکار شغل
با شه؛ طیف تح صیلکرده خود شون باید زایندهی شغل و محرک اقت صادی جامعه با شند ،از این رو هیچوقت به خوب یا بد بودن درآمد
پزشخخکی فکر نکردم .اینجا خود آدم مهمّه که چه عملکردی خواهد داشخخت .هر کس که بتونه فاکتورهای طبابت و برخورد اجتماعی رو
بهخوبی یاد گرفته و اجرا کنه مراجعهی بی شتری خواهد دا شت و اقت صاد خرد خودش رو مدیریت بهینه خواهد کرد .با اجرای توری سم
سالمت و افزایش جمعیت جامعه از سویی و افزایش ضریب بهرهمندی مردم از پز شک و تمایل ا ستفاده از خدمات سالمت ،اقت صاد
خوبی برای آیندهی این رشته البته در صورت کنترا تعداد و کیفیت فارغالتحصیالن پیشبینی میکنم.
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