
   مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري  
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  برزگري :نام خانوادگی  بهناز: نام

  )١٣٩١سال  -تجربي (٣٤٥ :سراسريي آزمون  رتبه
  )١٣٩١سال  -زبان( ٢١٣  

  )دانشگاه تهران( پزشكي :ي دانشگاهی رشته

  رياضي فيزيك :نوع دیپلم  رياضي فيزيك :دانشگاهی ي پیش رشته

  

  دانید؟   غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
   بلی-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
کردم و با افراد باتجربـه در ایـن زمینـه     تري استفاده می در سال اولی که در کنکور شرکت کردم از منابع بهتر و قوي        :پاسخ

شناسـی   تـري بـراي درس زیـست    در ضمن وقت بیش   . کردم که این تغییرات را در کنکور امسال ایجاد کردم           مشورت می 
  .گذاشتم می

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
ویژه اگر آزمون  به. ي خود باشد، مفید است  اگر با هدف ارزشیابی مطالعههاي آزمایشی طور کلی شرکت در آزمون     به :پاسـخ 

  .از لحاظ سطح علمی نزدیک به کنکور باشد

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
  .عه اعداد نجومی باشدبراي موفقیت حتماً الزم نیست ساعت مطال. ساعات مطالعه باید متعادل باشد :پاسخ

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
  مراتب بازده باالتر تر بر درس و به تنهایی، به دلیل تمرکز بیش به :پاسخ

  نید؟دا بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
و مـشاهده کارنامـه   ! استفاده از اینترنت صرفاً جهت اطالع از اخبار کشوري سرك کشیدن به سـایت نـشر دریافـت     :پاسـخ 
  تر ها و نه بیش آزمون

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
  بله، مسافرت در نوروز البته به مدت کوتاه :پاسخ

  کنید؟ به چه شکلی؟  وران را سودمند ارزیابی میگرفتن از مشا آیا کمک  -8
پذیر  ریزي دقیق در دوران کنکور بسیار مهم است که با کمک مشاور باتجربه امکان برنامه. بلی، بسیار تأثیرگذار است  :پاسـخ 
  .باشد می

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
کـردم و   در این گونه اردوها شـرکت نمـی  ) هاي مختلف مطالعه با روش(آموزان  به دلیل حضور تعداد زیادي از دانش   :پاسخ

  .دادم مطالعه در محیط همیشگی را ترجیح می
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   است؟ کدامشان؟ هتان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بود ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
  )البته از نوع داستانی( خواند کتاب -تاحدودي :پاسخ

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

  هاي دکتر سبطی کالس: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  هاي ادبیات نشر دریافت ي کتاب کلیه: کتاب

  ................................................: کالس
  زبان عربی

  ، گاج سفیدOTN: کتاب

  نکته و تست دکتر کریمی: کالس
  دین و زندگی

  ، معرفت برترOTN: کتاب

  ................................................: کالس
  زبان انگلیسی

  )دکتر اناري(مبتکران : کتاب

  است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس رسدر د   -12
  

  استاد ذهبی: کالس
  فیزیک

  نشر دریافت، گاج سفید، خیلی سبز: کتاب

  دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  دکتر بابایی انتشارات مبتکران: کتاب

  دکتر عظیمی: کالس
  شناسی زیست

  تخته سیاه، خیلی سبز: کتاب
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  پور مهندس مالك: کالس
  ریاضی تجربی

  خیلی سبز، مهر و ماه: کتاب
  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  بلی :پاسخ

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

  ي شخصی ه و عالقهخانواد :پاسخ

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

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  قرارگرفتن در محیطی اجتماعی فراتر از خانواده و مدرسه :پاسخ

  است؟ دن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشتهآیا دانشجو ش   -17
  تر ایام هفته دور بودن از خانواده در بیش :پاسخ

  اي دارید؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18
  طور جدي نه به :پاسخ

  را؟؟ چ)جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
  .ام طور جدي فکر نکرده در این مورد به :پاسخ

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

  .براي رسیدن به اهداف خود با برنامه تالش کنند و در این مسیر حتماً از افراد کاردان و باتجربه کمک بگیرند :پاسخ
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