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  ناصري طاهري :نام خانوادگی  فاطمه: نام

  ١ :آزاد غیرپزشکی )١٣٩١سال  (٣٥ :سراسريي آزمون  رتبه
  ١٨ :آزاد پزشکی    

  )تهراندانشگاه ( پزشكي دندان :ي دانشگاهی رشته

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

  

  دانید؟  ي گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست میرا به شکل حضور) 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
هاي قبـل   ها میان داوطلبان در کنکور سال هایی که میانگین درصد آن کردم و به درس ریزي خود را اصالح می      برنامه :پاسـخ 

  .کردم چنان تأکید می دادم ولی در عین حال بر نقاط قوت خود هم تري نشان می بسیار پایین بوده، توجه بیش

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
ي  لحظـه  بـه  زیرا از وضعیت لحظه. باشند اندن در سال کنکور بسیار مهم می   ها در نظارت بر روند درس خو        این آزمون  :پاسخ

  .دهند داوطلب اطالعات مهمی ارائه می

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
در غیر این صـورت؛ حجـم مطالعـه    . پله افزایش پیدا کند صورت پله هاي مطالعه باید صعودي باشد و به       مسیر ساعت  :پاسخ

  .اي نخواهدداشت گاهی زیاد و گاهی کم خواهدبود و شکل پیوسته

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
هـا   کالسـی  ها، با هم  رفع اشکالي کلی دروس، تنهایی درس خواندن براي افزایش تمرکز بهتر است، اما در     در مطالعه  :پاسـخ 

  .کند تري به داوطلب می ها کمک بیش درس خواندن و تحلیل تست

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
اي مـدت زیـادي بـه    دهند، اما ذهن داوطلب را بر زیرا اگرچه در ظاهر فقط چند دقیقه را به خود اختصاص می    . خیر :پاسـخ 

  .کنند خود مشغول می

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
تواند بسیار مفید باشد اما نباید وقت زیادي را از  هاي کوتاه براي آرامش ذهن داوطلب و تجدید قوا می گاهی مسافرت :پاسخ

  .داوطلب بگیرد

  کنید؟ به چه شکلی؟  د ارزیابی میگرفتن از مشاوران را سودمن آیا کمک  -8
چـون  . ریزي را به او آمـوزش دهنـد   ریزي براي داوطلب، روش درست برنامه بهتر است مشاوران به جاي برنامه    . بله :پاسخ

  .باشد تواند داشته ریزي را خود داوطلب می بهترین برنامه
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  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) و آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
ام، این اردوها به شدت رانـدمان کـاري داوطلـب را کـاهش       زیرا با مواردي که در میان اطرافیان مشاهده کرده        . خیر :پاسخ
  .دهند می

   ؟ کدامشان؟است تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10
کـردن مـسیر بـراي رسـیدن بـه هـدف را        کردن و پیگیري ریزي عمل هایی که در دل خود، طبق برنامه       سرگرمی. بله :پاسخ
  .اند اند، بسیار مثبت بوده داشته

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

  هاي نکته و تست دکتر سبطی کالس: کالس
  ادبیات فارسیزبان و 

   گاج-نشر دریافت: کتاب

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

   گاج- اندیشه فائق-همایش نشر دریافت: کتاب

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

   خیلی سبز- گاج- اندیشه فائق-نشر دریافت: کتاب

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

   گاج- شبقره- اندیشه فائق- خیلی سبز- همایش 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 خانه

  هاي نکته و تست دکتر چالجور کالس: کالس
  شناسی زمین

   خیلی سبز-همایش نشر دریافت: کتاب
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  هاي نکته و تست سکال: کالس
  فیزیک

   خیلی سبز- نشر الگو- گاج-نشر دریافت: کتاب

  ..................................................: کالس
  شیمی

   خیلی سبز- تخته سیاه- نشر دریافت-مبتکران: کتاب

  ..................................................: کالس
  ریاضی

  مهر و ماه -خیلی سبز: کتاب
  

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  بله، بسیار زیاد :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

  ) مشاوران- پدر و مادر-داندانشجویان و استا( مشورت با دیگران -ي شخصی 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
  حتماً :پاسخ

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  هاي جدید ان و کسب تجربهآشنا شدن با محیط جدید و افراد جدید از اقوام مختلف ایر :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  !خیر :پاسخ

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

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
ها را در یادگیري خود بسیار  کنم و نقش آن زیرا در حال حاضر وابستگی زیادي به اطرافیان و دوستانم حس می    . خیر :پاسـخ 

  .دانم زیاد و اساسی می

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

هـاي   هاي احتمالی در آزمون  که در تمام سال کنکور و در تمام شرایط سخت و نتیجه نگرفتن       ترین نکته این است     مهم :پاسخ
  .ي خود و توکل به خدا را از دست ندهید و این مسیر را تا انتها با امید ادامه دهید آزمایشی، روحیه
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