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  معيني :نام خانوادگی  صبا: نام

  )تهراندانشگاه ( پزشكي دندان :ي دانشگاهی رشته  )١٣٩٠سال  (١٥٧ :سراسريي آزمون  رتبه

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

  

  دانید؟  صمیمتان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این ت) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1
  .کنم  هنوز هم بر درست بودن این تصمیم پافشاري می-به شکل 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
  .رفتم تر، پیش می باشد و اعتماد به نفس بیش  زیادي نداشته که نوسان-تر اي متعادل با برنامه :پاسخ

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3
ها را تنها به عنوان تمرینی براي کنترل زمان و آشنایی با شرایط محیطی در طول آزمون که تـا        شرکت در این آزمون    :پاسخ

  .دانم  مناسب میتواند شبیه به شرایط کنکور باشد حدي می

  هاي مطالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟  ي ساعت درباره  -4
 هفتـه صـورت   8 الـی  7صورت تدریجی و طی  هاي مطالعه از شروع سال تحصیلی به شاید بهتر باشد تغییرات ساعت   :پاسـخ 

 ساعت در هفته کـه البتـه ایـن سـاعات     50 تا 40د با میانگینی حدو  . (بگیرد و پس از آن روندي ثابت و منظم را طی کند           
  .)توان آن را فرمول عمومی فرض کرد مطالعاتی براي من مناسب بود، اما نمی

  ها؟ چرا؟  کالسی  هموهمراه دوست  دادید یا به را ترجیح میتنهایی  بهخواندن   درس،در سال کنکور  -5
ي  ریزي، مدت زمان درس خوانـدن، شـیوه   یی که در شیوه برنامهها هاي فردي و تفاوت تفاوت. تنهایی درس خواندن به   :پاسخ

. کنـد  اي که براي هر دو شخص مؤثر و مفید باشـد، دشـوار مـی      گونه  وجوددارد، تنظیم یک برنامه را به     ... درس خواندن و    
تواند نگرانی فرد  کند که خود هم تمرکز را کاهش داده و هم می عالوه این روش درس خواندن افراد را درگیر مقایسه می   به

  .اش را افزایش دهد هاي مطالعاتی درباره کارآیی و بازدهی ساعت

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6
در ، بهتـر اسـت فـرد بتوانـد     (!) بـازي هـست   smsاما اگر اصرار بر رفع خستگی بـه کمـک اینترنـت و      . ترجیحاً نه  :پاسـخ 
  .هاي مشخص و در چارچوب قوانینی که براي خود وضع کرده این گونه رفع خستگی کند ساعت

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7
 تواند تأثیر مثبتی در رفع خـستگی و تجدیـد    روزه در اواخر اسفند یا اوایل فروردین ماه می 3 -2رفتن به سفري    . قطعاً :پاسخ

  .باشد نیروي فرد داشته

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8
  .کمک گرفتن از مشاور براي من خیلی سودمند بود. بله :پاسخ
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. کمک گرفتن از مـشاوري مناسـب  ... هاي آزمون دادن و  هاي مناسب و شیوه ي هفتگی، استفاده از کتاب      براي تنظیم برنامه  
تر از آن کمک دادن به فرد در جهت کنترل هیجانات و اضطراب درونی     بزرگی براي فرد خواهدبود و شاید هم مهم       کمک  

  .و به کارگیري این هیجان در مسیري مثبت

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (آیا شرکت در اردوهاي مطالعاتی   -9
تر کسی است کـه بتوانـد    دانیم فضاي حاکم بر خانه در نوروز چگونه است و کم       ي ما می    همه. وروزمخصوصاً در ن  . بله :پاسخ

  .در این فضا به شیوه معمول درس خواندن خود را ادامه دهد

   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
هـاي   هـا و سـرگرمی   اي نیست که بتوان در آن نقش بزرگی بـراي بـازي   گونه  از نظر من سیستم آموزشی کشور ما به    :پاسخ

ها که باعث تقویت هوش هیجانی فرد و افزایش        مگر آن دسته از آن    . درنظر گرفت دوران کودکی براي موفقیت در کنکور       
  .شوند تمرکز می

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

  آقاي دکتر سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  تهاي نشر دریاف کتاب: کتاب

  آقاي گنجی: کالس
  زبان عربی

  گاج: کتاب

  آقاي دکتر کریمی: کالس
  دین و زندگی

  نشر الگو: کتاب

  آقاي دکتر اناري: کالس
  زبان انگلیسی

  هاي انتشارات مبتکران کتاب: کتاب

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

  آقاي دکتر هاشمی: سکال
  شناسی زیست

  مبتکران: کتاب
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  خانم علیجانی: کالس
  فیزیک

  نشر دریافت، خوسخوان، الگو: کتاب

  آقاي دکتر بابایی: کالس
  شیمی

  مبتکران: کتاب

  پور آقاي مالك: کالس
  ریاضی

  خیلی سبز: کتاب

  تان راضی هستید؟  ي دانشگاهی آیا از رشته   -13
  !ستمخیر، در حال تغییر رشته ه :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

اي کامالً خیالی که به دلیل نداشتن اطالعات کامل و درست از ایـن رشـته    هاي خانواده و شاید عالقه    ي توصیه   بر پایه  :پاسخ
  .بود کل گرفتهدر ذهنم ش

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

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
  .................................................................. :پاسخ

  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
  .هدف و به حال تعلیق بگذرانم حال باعث شد من بازه زمانی نسبتاً طوالنی را بیهر به :پاسخ

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

  چرا؟؟ )جا ماندگار شوید در آن(کشور مهاجرت کنید تان به خارج از  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19
... اجتماعی، تحـصیلی و  : اي از عوامل با درنظر گرفتن مجموعه. اما تاحدي تمایل دارم. ام گیري قطعی نرسیده  به نتیجه  :پاسـخ 

  ...!رفتن به ماندن ارجحیت دارد اما 

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

ي کمبـود آن را بـسیار ملمـوس     نفس است که شخصِ من، نتیجـه  ي این مطالب خودباوري و اعتمادبه   ي همه   خالصه :پاسـخ 
  .حس کردم


