
   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  
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  احمدي :نام خانوادگی  آرزو: نام

  )١٣٩١سال  (٣٥٠٠ :سراسريي آزمون  رتبه
  )١٣٩١سال ( ٤٢١ :آزاد  

  )تهران  آزاددانشگاه( پزشكي :ي دانشگاهی رشته

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

  

  دانید؟  ضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرح) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
   بله-حضوري :پاسخ

  ید؟ دآور تر، چه تغییراتی به وجود می هاي قبل ي سال کنکور یا حتی سال  دوباره کنکور بدهید، در برنامه-!خداي نکرده -اگر قرار بود  -2
  .خواندم  را کنکوري میهاي پایه دروس دادم و در سال تابستان سال کنکور را از دست نمی :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
  .ي مطالعاتی را اجرا کنیم و سؤاالت نیز بررسی شوند مفید به شرطی که برنامه :پاسخ

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
  .مان تابستان آرام آرام بر ساعات مطالعه افزوده شودنظرم بهتر است از ه به :پاسخ

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
افتـادیم و هـم سـاعاتی را بـه      تنهایی، چون وقتی همراه دوستان بودیم هم ریتم خواندنمان یکی نبود و عقب یا جلو می      :پاسخ
  .دادیم و هدر میگفتگ

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
شـده   شود ولی اینترنت اگـر حـساب   اس ام اس بازي فقط باعث پرت شدن حواس مخصوصاً موقع درس خواندن می    :پاسـخ 

  .کند نمیمثالً هر دو روز یک ساعت در زمانِ مشخص باشد، به نظرم خللی وارد 

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
  بله، مخصوصاً قبل از عید و قبل از شروع مهر :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
  .کنند ها تأکید می روي آنتر  ي بیش کنند و به مطالعه ضعف و قوتمان را پیدا می که نقاط بله، این :پاسخ

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
هاي خـانوادگی و کنـار    آموز به حضور در بحث ها در خانه هستند و گرایش دانش بله، زیرا ایام تعطیالت اکثراً خانواده   :پاسخ
  .شود تر می ها بودن بیش آن

   است؟ کدامشان؟ تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
  .است ام شده کردم و باعث تقویت حافظه بله، در کودکی قرآن حفظ می :پاسخ
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  است؟  گیري داشته موفقیت شما تأثیر چشمها در  ها و خواندن کدام کتاب هاي عمومی، شرکت در کدام کالس در درس   -11
  

   دکتر سبطیآقاي: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  زبان فارسی دو جلدي نشر دریافت: کتاب

  آقاي گنجی: کالس
  زبان عربی

  کتاب عربی منشور دانش: کتاب

  آقاي کریمی: کالس
  دین و زندگی

  الگو، کتاب تألیف خودشان: کتاب

  آقاي اناري: کالس
  زبان انگلیسی

  نشر دریافت، مبتکران: کتاب

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

  ..................................................: کالس
 - تـست قرمـز  - خیلـی سـبز  - گـاج - مبتکـران -دو جلد همایش نشر دریافت  : کتاب  شناسی زیست

  شناسی ي زیست نهخا

  هاي نکته و تست دکتر چالجور کالس: کالس
  شناسی زمین

   خیلی سبز-همایش نشر دریافت: کتاب

  خانم علیجانی: کالس
  فیزیک

   خیلی سبز-نشر دریافت: کتاب

  آقاي دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  مبتکران: کتاب
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  پور آقاي مالك: کالس
  ریاضی

  خیلی سبز: کتاب
  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی تهآیا از رش   -13
  !بله :پاسخ

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

  .)ایشان مهاجر افغان هستند(ي خودم بعد نیاز جامعه  اول عالقه :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  گر فرصت انتخاب رشته دادهبار دی اگر به شما یک   -15
  !بله :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  .است و خودکارتر شدم تر فشار روي خودم بوده خب بیش :پاسخ

  ت؟اس آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  کنم ولی در زندگی اجتماعی و خانوادگی خیر کاري می ها در بعضی دروس کم وقت بله، بعضی :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
  !شاید براي تخصص :پاسخ

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  .ام ي خودم تالش کرده ماندگار شدن خیر ولی براي ادامه تحصیل بله، زیرا من براي جامعه :پاسخ

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

  !گران موفقند مطمئن باشید تالش :پاسخ
نبایـد ناامیـد شـوید و    . کنید، حتی ممکن است در بعضی موارد افت هـم بکنیـد            درس خواندن می  وقتی با برنامه شروع به      

حتماً شب قبل از کنکور درس خواندن را کنار بگذارید و از خانواده و آشنایانتان بخواهید که کنارتان . تان را رها کنید    برنامه
همـان  . هایتان ظـاهر شـوید   توانید مناسب با توانایی  هنی نمی باشند تا حواستان را پرت کنند، وگرنه روز کنکور با خستگی ذ           

  !ماجرایی که براي من در روز کنکور سراسري اتفاق افتاد
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