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  عباسي حاجي :نام خانوادگی  آنيتا: نام

  )تهراندانشگاه ( پزشكي :ي دانشگاهی رشته  )١٣٨٩سال  (١٧٢ :سراسريي آزمون  رتبه

  علوم تجربي :نوع دیپلم  علوم تجربي :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟  تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این ) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
ریزي خود  گذراندم و طبق برنامه صورت غیرحضوري می بودم حتماً به اگر به عقب بازگشته. به شکل حضوري گذراندم :پاسخ

  .گذارندم دانشگاهی را می هاي بیرون پیش نام در کالس و ثبت

  ید؟ دآور تر، چه تغییراتی به وجود می هاي قبل نکور یا حتی سالي سال ک  دوباره کنکور بدهید، در برنامه-!خداي نکرده -اگر قرار بود  -2
کـردم و درس ریاضـی را در حـد     هـاي کنکـور متمرکـز مـی     تر وقت خود را روي سوال هاي تألیفی بیش  جاي تست  به :پاسخ

  .خواندم ي ریاضی می دیفرانسیل رشته

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
شد ولی  رفتم خوب بود زیرا باعث افزایش اعتماد به نفس می کردم و جلو می ریزي می ي آزمون برنامه ر طبق برنامهاگ :پاسخ

  .کردم هاي کلی و آخر را شرکت می رفتم آزمون ها و خودم پیش می ي کالس اگر طبق برنامه

  ید؟ هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دار ي ساعت درباره  -4
  .ها تمام شود آموز دارد ولی تا قبل از عید باید درس نفس دانش بستگی به تمرکز فرد و میزان اعتمادبه :پاسخ

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
ریزي قبلـی بـه    لبته با هم خواندن از راه دور و طبق یک برنامها. زنند ها با یکدیگر حرف می مسلماً چون بچه . تنهایی  به :پاسخ

  .پذیر نباشد آید به نظرم خوب است البته به دلیل جو منفی کنکور شاید امکان وجود می دلیل رقابتی که به

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
  !موبایل خاموش درس خواندن بهتر است و آخر شب روشن شه. کند آموز را پرت می  حواس دانشاصالً چون واقعاً :پاسخ

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
  .کننده است دو یا سه روز کوتاه کمک :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
به هیچ وجه بهترین مشاوران نفرات برتـر کنکـور و خـود معلمـان در هـر درس هـستند و فقـط مـشاور وقـت           . یرخ :پاسخ

  .ریزي حتماً باید وجود داشته باشد من کامالً مخالفم البته دفتر برنامه. کند آموز را تلف می دانش

  کنید؟  ا مثبت ارزیابی میر...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
شـود در غیـر    آموز؛ حتماً چند روز اول شرکت شود اگر مناسب بـود ادامـه داده   بستگی به جو اردو دارد و خود دانش  :پاسخ
  .صورت مطالعه در منزل بهتر است این
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   است؟ کدامشان؟ به موفقیت کنونی تأثیرگذار بودهتان در رسیدن  ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
  .گذاري شود از نظر من زندگی مانند ساختمان است و از ابتدا باید پایه. اند گذار بوده یقیناً پایه. بله :پاسخ

  است؟  گیري داشته ها در موفقیت شما تأثیر چشم ها و خواندن کدام کتاب هاي عمومی، شرکت در کدام کالس در درس   -11
  

  دکتر سبطیآقاي  کالس: کالس
  ن و ادبیات فارسیزبا

  قرابت معنایی و زبان فارسی دو جلدي نشر دریافت: کتاب

  آقاي فیلی: کالس
  زبان عربی

  هاي سر کالس خودشان تست: کتاب

  ................................................: کالس
  دین و زندگی

  کتاب درسی فقط، آیات: کتاب

  دکتر اناري: کالس
  انگلیسیزبان 

  مبتکران: کتاب

  است؟  موفقیت شما نقش مهمی داشتهها در ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  معلم خصوصی: کالس
  شناسی زیست

  کتاب درسی، سؤاالت کنکور: کتاب

  .شنیدم کالس استاد ذهبی خوب است: کالس
  فیزیک

  الگو توسعه نمونه: کتاب

  دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  مبتکران: کتاب
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  در حد دیفرانسیل کار شود: کالس
  ریاضی

  ..................................................: کتاب
  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  .هاي خاص خودش را دارد البته سختی. تقریباً بله :پاسخ

کـالس اجتمـاعی و حـرف    ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران،  عالقه(اي انتخاب کردید؟  هتان را بر چه پای ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! مردم

  .ي خانواده هم تأثیر داشت عالقه :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15
  .کردم ا انتخاب میبله همین رشته ر :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  .است تر شده است اما کار ما خیلی سخت تأثیر خاصی نداشته :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  .تر است فشار کار بیش. نظرم از دبیرستان بدتر است به. بله :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه براي ادامهآیا    -18
  براي تخصص :پاسخ

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  !خیر :پاسخ

 ! اند جا آمده ا اینها که به دنبال راز پیروزي شما ت  کوچک براي این بچهی سؤال آخر، یک راهنمای و به جاي   -20

االن که بـه  . هایم نتیجه گرفتم تر از توانایی عدم اضطراب که واقعاً مخرب است و اعتماد به نفسی که من داشتم و کم           :پاسخ
  .دانشگاه رفتم متوجه شدم


