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 های پزشكی به كنكوریآموخته: رهنمودهای یك دانشمصاحبه        
 

 گلدوست: ینام خانوادگ رضا نام: 

 4931، سال:  یآزمون سراسر یرتبه

 کشوری 1399ی رتبه

 8ی منطقه  8822ی رتبه 

 زیآزاد تبر -پزشكیو دانشگاه:  یدانشگاه یرشته

 312928889 : دانشجوییی شماره

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

سخ:   شگاه شیپ پا ضور   هرو ب یدان ستعدادها  یصورت ح شان عل   یتو مرکز ا سه نرفتم که ا  دیع بعد .گذروندم یامه جعفردرخ  نیمدر

 .هام شددر برنامه یاز مدرسه باعث آشفتگ یموندم چون دوریتا آخر با مدرسه م دیبا دونمیمورد رو درست نم

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، 

رار ق رانیدب ریثأو تحت ت خوندمیم یاهیسخخاا اوا رو پا کیزیدروس کنکور مثل ف رسخختانیا دبهمون سخخاا اوّ از پاسخخخ:د؟ یآورديم

ش  .گرفتمینم سب هم خ  یتو انتخاب کتب کمک آموز ساا   یامر ،کردمیت مدق  یلیمنا شد  م رو از دست بدم و  ا و دوّاوّ یهاکه باعث 

 .ل کنمرو تحمّ یساا کنکور فشار مضاعف

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

 .خواهد بود دیمف یبندجمع یها هم آزمون جامع براباشه آخر دیبا یمناسب یبار فاصلهکیهفتهدو پاسخ: نوروز؟(

 

نگه ره؛یمسافرت صورت نگ   بهتره. دونمیاتالف وقت م پاسخ:   د؟ یكنيفارش مالت را در سال كنكور س  یا رفتن به مسافرت و تعط یآ   -4

 .هست ییها فرصت طالیموندگجبران عقب یکه برا دیع امیّخصوص اهبعد کنکور ب یبشه برا داشته

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

شسته   راه نبهچشم  ریمس  نیا یدر انتها تیقموف  .هست  ریمس  یمههمش مقدّها نیا! رشته؟  رفتن به دانشگاه؟  !ت؟یکدام موفق پاسخ:  

 .هنوز

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

سخ:   سه خوندم و کتاب  ریها رو با دب یعموم پا ست    .خونهوزارت یهامدر ست هم ت سر    یهات سنجش کار کردم که تو همه  یسرا  یو 

 .کمک رو بهم کرد نیشتریدر حداقل حجم ب یندبگاج موقع جمع ینید یژهیکتاب خط و . ... ها هستکتاب

 یاض یر یاهیضعف پا  یاختصاص   پاسخ:   است؟ داشته  يمت شما نقش مه یها در موفقا كتابیها ، كدام كالسياختصاص   يهادر درس  -7

ض  یو حت  یمیش  شتم   کیزیمباحث ف یبع ش بود امّ یهرچند از اوا هدفم پزشک . دا سب نبود چ  یوهیا حجم مطالعه و  که  یزیمطالعه منا

و کالس خارج از مدرسه  ر یمیو ش  کیزیف ،یاض یمجبور شدم ر  .برتر دور بشم  یهااز دانشگاه  یاهم دوره یسبب شد برخالف دوستا   

ض ینقش ر .برام داشت  یابون مباحث جذ چسوم   کیزیف ویژههخوندم ب کیزیف یخصوص برا ههم ب یادیز یهاکتاب .برم گاج  شیپ یا

با  .گ بودپر رن میاض یتو کسب درصد ر   میخصوص   یاض یر رینقش دب نیداشت همچن  یمن نقش حداکثر یحداقل یشده کسب تو درصد  

درصد بتونم  02 - 02بخونم که حداقل  یکردم در حدّ یخودم رو راض ومند شدم عالقه یاضیبه ر نشیریش سیتدر که کرد و یقیتشو

سوّ ساا دوّ  یمیش  .بزنم صالا م و  صد قبول  .خوب نبود مم ا ساا خونده بودم امّ  یهمش رو به ق  -ممبتکران دوّ ،ساا آخر  تینهاا درآخر 

ا به اسخختفاده کردم امّ یبندعگاج هم تو جم یمیشخخی ژهیو از خط  .بهم وارد شخخد یادیفشخخار ز .و جامع مهروماه رو کار کردم شیم پسخخوّ
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ش    لیدل ساا دوم    هب هیپا یمیضعف  صوص  ست دادم  %02خ سوّ    کیزیف .رو از د ساا  شدم،   رو  شقش  جلد کتاب  02به  کینزد م عا

لگو و ا شیپ کیزیهم ف شیمم رو خوب بسخختم سخخاا پوّسخخبز، نشخخر الگو، خوشخخخوان، بنفش کانون و،.. رو کار کردم و سخخ یلیمختلف خ

و  بخشتیرضخخا میشخخیآزما یهاآزمون یالگو رو تمام و کماا کار کردم و تمام درصخخدها نشخخر هیپا کیزیف نیچنگاج و هم هیپا کیزیف

 یپوش االت چشم ؤس  یلیبه خ ییگوطرح شده بود که باعث شد از پاسخ    یادیز ریگاالت وقتؤسر جلسه س    یول شد یدرصد م  02 یباال

 .کنم

 و حرف يگران، كالس اجتماعی، فشار خانواده، مشورت با د  يشخص   يد؟ )عالقهیانتخاب كرد ياهیان را بر چه پایتدانشگاه  يشته ر  -8

 .یرفتم تجرب یو پژوهش در پزشک یبر اساس عالقه به پزشک میم که انتخاب رشته داشتاز ساا دوّ پاسخ:  مردم! و ...(

 قطعاا پاسخ:   د؟ یكنيا به همان شكل عمل می( آيقبل يشود )با همان رتبهگر فرصت انتخاب رشته دادهیبار دك یگر به شما ا  -9

اون  نه ؛ انصافاا پاسخ:   د(؟ چرا؟یجا ماندگار شود )در آنیتان به خارج از كشور مهاجرت كنيلید به كمك مدرك تحص یل هست یا مایآ  -11

ست رو نم  یانریا یهاخانواده نیکه ب یمحبت و برخورد ست  تونمیه  رانیکه اگه از ا ییزهای... چ و یمهمون ،یرها کنم. رفت و آمد، دو

 .محاا باشه یآرزو هی داشتنشون صرفاا دیبرم شا

 یاجتماع یندهیآ پاسخ:   كنید؟پزشكي، داروسازي و ...( را چگونه ارزیابي ميي پزشكي )یا دنداني اقتصادي و اجتماعي رشتهیندهآ  -11

شته  ص رو فارغ هر ر ش    النیالتح شته در  شون با جامعه رقم م  یوهیاون ر شه امّ یبرخورد صاد  یندهیا در باب آزنند فکر نکنم بد با  یاقت

ص    شه یهم شخص تح شگاه  یکردهلیمعتقد بودم  شته  چیوقت در هچیه یدان ست جلو  دینبا یار شغ دولت دراز کنه و طلب ید ل کار 

شه؛  صاد شغل و محر   یندهیزا دیبا خودشون کرده لیتحص  فیط با شند  یک اقت بد بودن درآمد  ایوقت به خوب چیرو ه نیاز ا ،جامعه با

رو  یطبابت و برخورد اجتماع یهر کس که بتونه فاکتورها .خواهد داشخخت یه که چه عملکردخود آدم مهمّ نجایا .فکر نکردم یپزشخخک

صاد خ    یشتر یب یگرفته و اجرا کنه مراجعه ادی یخوببه شت و اقت  سم یتور یبا اجرا .خواهد کرد نهیبه تیریرو مدرد خودش خواهد دا

سو  تیجمع شیسالمت و افزا  شک و تما  یمندبهره بیضر  شیو افزا ییجامعه از  سالمت    لیمردم از پز ستفاده از خدمات  صاد   ،ا اقت

 م.کنیم ینیبشیپ النیحصالت فارغ تیفیه در صورت کنترا تعداد و کرشته البت  نیا یندهیآ یبرا یخوب
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