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 مهدوی :ينام خانوادگ محمد حسين  نام: 

 1زيرگروه  186 -سهميه 188: يسراسرآزمون ي  شته و ر  رتبه

  
دندان پزشکی شهيد : و دانشگاه يدانشگاه ي رشته

 بهشتی روزانه

 تجربیپلم: يد نوع تجربی: يدانشگاه شيپ ي رشته

 

 د؟  يدان يمتان را درست مين تصميا هنوز هم اي؟ آيرحضوريا غيد يگذراند ي(سال چهارم) را به شكل حضور يدانشگاه شيپ ي دوره  -1

دادم، بنابراين به صورت غيرحضوري گذراندم، ولـي چنـد كـالس بيـرون شـركت       مي بود كه كنكور ميبنده سال دو  پاسخ:
) كه بله فكر مي كنم درست بود، زيادي در خانه ماندن هم خوب نيست! بـراي  در آموزشگاه هدف كردم (زيست و شيمي

 روحيه بد است!

 د؟ يدآور يبه وجود م يراتييتر، چه تغ قبل يها سال يا حتيسال كنكور  ي د، در برنامهيدوباره كنكور بده -نكرده! يخدا -اگر قرار بود  -2

كردم داشتم رها كـردم   طي كه احساس ميادبيات و زيست را به دليل تسلّ هاي رسد بنده در سال گذشته بعد از عيد پاسخ:
يك اشتباهي هـم كـه سـال     ل تا آخر بايد خوب خواند.ها را از او ه كار اشتباهي بود، اين درسو كمتر مطالعه كردم كه البتّ

بيش از حد از گوشي تلفن همراه بود! اين اولي كه كنكور مي دادم انجام دادم ولي در سال بعدي مرتكب آن نشدم استفاده 
نظـر مـن را   اگـر  آيـد.   هاي جديد و بهتر برايشان مـي  نهايت سرگرمي هستند و هر روز برنامه هاي امروزي منبع بي گوشي

ن بعـد از  دم گوشـيم رو بـه مـادرم دادم، و اآل   خواهيد به داوطلبان كنكوري بگوييد گوشيشان را كنار بگذارند ، من خـو  مي
 كنم. از آن با خيال راحت (!!!) استفاده مي كنكور

 د؟  يكن يم يابيرا چگونه ارز يشيآزما يها شركت در آزمون  -3

دادم و معلم  كه سال دوم كنكور مي روند كه براي من با يك برنامه مشخصي جلو مي هاي آزمايشي معموالً اين آزمون پاسخ:
آزمون هاي آزمايشي هست كه بايد  ي ي ديگه در مورد مقايسه مدرسه نداشتم از جهت برنامه ريزي خيلي خوب بود، نكته

!! كنكور به دليل وقـت و انـرژي   لبته همشون از كنكور خيلي عقب تربگم خيلي فرق ندارن ، همشون تو يه سطح هستند و ا
ـ     (در آزمون العاده آن گيرد و البته امنيت فوق زيادي كه براي طراحيش صورت مي كنـد و   يهاي آزمايشـي تقلـب بيـداد م

هاي آزمايشي چيز بدي نيستند،  . ولي آزمونهاي آزمايشي دار؛ كند) سطح باالتري از آزمون بقيه را كمي خراب مي ي نتيجه
 خوب و داراي نكته هستند. هايشان واقعاً الؤهم تمرين سر جلسه نشستن هستند هم برنامه دارند و هم بعضي س

 د؟  يدار يدر طول سال كنكور چه سفارش ر آنييمطالعه و آهنگ تغ يها ساعت ي درباره  -4

ساعت در روز شروع كردم ،  بعد از مدتي احسـاس كـردم كـه كمـي زيـاد اسـت و كـردمش         11من تابستان را با  پاسخ:
. ام پايين آمد (نه خيلي ! فقط كمـي)  تا اسفند طي كردم ولي بعد از عيد كمي ساعت مطالعه ! و اين روند رو تقريباًساعت10

سـاعت خـوب    2سـاعت بخـوانيم و روز بعـد     15ي خيلي خيلي مهم استمرار هستش، اينكه يـك روز   نكته در هر صورت
ساعت عادت كرده بودم و ديگر اجراي آن برايم خيلي  10ريزي هفتگي با همان  ساعت در روز و برنامه 10نيست. بنده به 

خـواد زيـاد بخـوني!     ل نمـي شود كـه او  گفته ميدر مورد آهنگ تغيير ساعت مطالعه در سال كنكور اين جمله  سخت نبود.
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يد آخـرا  هخوا ثابتي رو طي كنيد آره اگه مي آخرش زياد بخون. ولي به نظر من خيلي كار غلطيه ، سعي كنيد يه روند نسبتاً
از  هاي اول رو ل سال كم بخونيد و آخرش جبران كنيد. در هر صورت فرصتبيشتر بخونيد خوبه ولي نه به اين معني كه او

انجـام   و انجام نـدادين كـه بعـداً    ي وجود نداره كه اگر يه كاري»بعداً«ن رو عقب نندازين چون هيچ دست ندين و كارهاتو
 !تر و استرس هم بيشتر ون در آينده سرتون شلوغ تر ميشه و وقت تنگچينكه بتونين موفق بشين خيلي كمه بدين احتمال ا

 ها؟ چرا؟  يكالس هم وهمراه دوست  ا بهيد يداد يح ميترج را ييتنها بهخواندن  درس ،در سال كنكور  -5

تنهـايي درس   من هميشه در اتاق و به كنيم ! درسي در ميان نيست !!! وقتي با دوستان باشم هي صحبت مي  تنهايي! به پاسخ:
 .خواندم مي

 د؟يدان يرا در سال كنكور درست م يرفع خستگ يبرا يبازsmsنترنت و يكردن از ا استفاده  -6

همين مورد بـود ولـي خوشـبختانه بـا خـودم       گي كه من رو يك سال از زندگي عقب انداخت دقيقاًزراصال !!! اشتباه ب پاسخ:
البته من يك گوشي خيلي خيلي سـاده بـراي   يست و مشكل را حل كردم. م و براي سال دوم فهميدم ايرادم چراست بود رو

 .ن و كار هاي ضروري استفاده مي كردمكه براي زنگ زد داشتم دادم ي كه كنكور ميسال دوم

 د؟  يكن يالت را در سال كنكور سفارش ميا رفتن به مسافرت و تعطيآ  -7

لـوس بـازي در    !اين ديگر چيسـت ؟  »روحيه ام خراب است بروم مسافرت خوب شوم«! به درستان بچسبيد !!!  خير پاسخ:
نظر  تونم خيلي اظهار و نكردم. نمير . ولي من اين كارنباشد روز خيلي بد 3-2ن هم در حد نياوريد!! البته فكر كنم يك بار آ
 .اندازد و آدم رو عقب مي استكنم ولي به نظرم رقابت سنگين 

 ؟ يد؟ به چه شكليكن يم يابيگرفتن از مشاوران را سودمند ارز ا كمكيآ  -8

در  نم. اگر كسي در ايـن زمينـه  كردم مي توانم خيلي خوب براي خودم برنامه ريزي ك من مشاور نداشتم. احساس مي پاسخ:
 انجام دادم.را  ريزي و مشاوره نداشتم خودم تنهايي كار ها ! من مشكلي با برنامهبينه مراجعه كنه خودش ضعفي مي

 د؟ يكن يم يابيش از كنكور و ...) را مثبت ارزي(آخر تابستان، نوروز، پ يمطالعات يا شركت در اردوهايآ  -9

خـوب نيسـتن يـا در     روزي اصـالً  اردوهاي شـبانه  باشند خوب است. مثالً ،مدنظر من هست اگر با شرايط آرماني كه پاسخ:
در سال كنكور ! بنده در هيچ كدوم شركت  دها سكوت كافي نيست و شوخي و خنده جو غالب است. كمي جدي باشي بعضي
  دهم(!!!) مي نازنين و ساكت خودم رو ترجيح چيزهاي بدي هستن! ولي اتاق گم كالً البته نمي .نكردم

   است؟ كدامشان؟ رگذار بودهيتأث يت كنونيدن به موفقيتان در رس يكودك ي دوره يها يها و سرگرم يها، باز ا به نظر شما آموزشيآ  -10

) بشـه يـه   فكر كنم درك هندسي كه شما بايد تو فيزيك داشته باشين (سينماتيك و ديناميك خصوصـاً  !چي بگم والال پاسخ:
كرد كه آره مثال فالن بازي درك من رو قوي كرد! ولـي دروغ چـرا ؟! چيـزي خاصـي بـه ذهـنم        صحبتايي در موردشون

 .رسد نمي

 است؟  داشته يريگ ر چشميت شما تأثيدر موفق ها كتابو خواندن كدام  رانيدبآموزش كدام ، يعموم يها در درس  -11

 :باشه نداشتم "چشم گير"اون هايي كه خالي گذاشتم يعني موردي كه پاسخ : 
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 يات فارسيزبان و ادب
 ...........................................................................كالس: 

 ادبيات موضوعي گاج -قرابت معنايي نشر دريافتكتاب: 

 يزبان عرب

آقاي استاد مهدي زاده(خدا بود) من عربي قدر جلبك هم بلد نبودم تـو  كـالس:  
 بقيه اش درست)(يه غلط 95كنكور زدم 

 ...........................................................................كتاب: 

 ين و زندگيد
 ...........................................................................كالس: 

 ...........................................................................كتاب: 

 يسيزبان انگل
 ...........................................................................كالس: 

 ...........................................................................كتاب: 

 است؟ داشته يشما نقش مهم تيموفق ها در ا كتابيها  ، كدام كالسياختصاص يها در درس  -12
 

 يشناس ستيز
 كالس استاد علي محمد عمارلوكالس: 

 عمارلو ال هاي خود استادؤجزوه ها و سكتاب: 

 يشناس نيزم
 --كالس: 

 --كتاب: 

 كيزيف
 استاد علي كرميكالس: 

 كرمي جزوه هاي استادكتاب: 

 يميش

 بابايي دكتر آقايكالس: 

خيلي سبز خوبه هم مبتكران. ولي تسـت هـاي كنكـور از     خيلي فرق ندارن همكتاب: 
 (با اختالف) همه بهترن

 --كالس:  يتجرب ياضير
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 خيلي سبز(البته كتاب جديدشون نارنجيه!!)كتاب: 

 

 د؟يدار ييها در روز كنكور چه سفارش يو روح يذهن يش آمادگيافزا يبرا  -13

بايد در طـول سـال تحصـيلي خـوب      دذهني و روحي بااليي داشته باشيي براي اينكه روز كنكور آمادگي به صورت كلّ پاسخ:
و نمره هايتان هم باال باشد! ديگر استرستان كم است چون به خودتان اطمينان داريد. ولـي خـوب روز    ددرس خوانده باشي

گيرد، خيلي  تان ميموقع بخوابيد! صبحانه آبكي كمتر بخوريد (سرجلسه دستشويي شب به هايي كرد مثالًشود كار آخر هم مي
هـا و   يه كار جالب هم كه قبل از جلسه كنكور و در طول سال تحصيلي مـن كـردم، مشـخص كـردن سـاعت      شود!!) بد مي
دانستم سر كدام ساعت و دقيقه بروم درس بعد حتي اگر درس قبلي را تسـت هـايش را كامـل جـواب      كه ميها بود  زمان

 .هاي آزمايشي براي همـين هسـتند   آزمون كنيد. اصالً امتحانهاي آزمايشي ،  ونتونين در آزم اين مورد رو مي .نداده باشم
 .اين جوري استرستان كمتر مي شود

و حـرف   يكـالس اجتمـاع  گـران،  ي، فشار خانواده، مشورت با ديشخص ي د؟ (عالقهيانتخاب كرد يا هيتان را بر چه پا يدانشگاه ي رشته  -14
 مردم! و ...)

 .هيچ فشـاري از طـرف خـانواده نداشـتم    من .كنند.  مشورت با كساني كه در اين رشته تحصيل ميي شخصي و  عالقه پاسخ:
خـدا اولـين   اند بنده به اميد  مان همه مهندس خانواده هاي علوم تجربي! كالً دوست نداشتند من بيايم سمت رشته!  برعكس

 دكتر خاندان خواهم بود

 د؟  يكن يا به همان شكل عمل مي) آيقبل ي شود (با همان رتبه هگر فرصت انتخاب رشته داديبار د كياگر به شما   -15

 .به همين شكل بله ، كامالً پاسخ:

 است؟  شما چه بوده يرات ورود به دانشگاه در زندگين تأثيبهتر  -16

 .هنوز كه نرفته ام ! تازه قبول شدم. اين رو بعدا بپرسين ، اون موقع مي گم پاسخ:

 است؟ شما داشته يهم در زندگ يرات بديا دانشجو شدن تأثيآ  -17

  .هنوز دانشجو نشدم.مي گم "بعدا"اين رو هم همون  پاسخ:

 د؟يدار يا ل در خارج از كشور برنامهيتحص ي ادامه يا برايآ  -18

ام و تصميم دارم بمانم.  تصميمم عوض شود. به اين موضوع خوب فكر كرده خير . مگر آنكه اتفاق خاصي بيفتد و بعداً پاسخ:
 .پزشكي ، ايران خيلي هم خوب است! نيازي به خارج رفتن نيست ي دندان در رشته

 چرا؟د)؟ يجا ماندگار شو د (در آنيتان به خارج از كشور مهاجرت كن يليد به كمك مدرك تحصيل هستيا مايآ  -19

ام  آنكـه در آينـده برنامـه   مگر  ندارم. ام در ايران هستند. چنين تصميمي فعالً دهايران را دوست دارم و تمام خانوا نه ! پاسخ:
  .عوض شود
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 اند!  جا آمده نيشما تا ا يروزيها كه به دنبال راز پ ن بچهيا يكوچك برا ييك راهنمايسؤال آخر،   يو به جا  -20

راست بـودم.   فكر كنم راز پيروزي ام اين بود كه مشكل هاي خودم در سال اول رو خوب تشخيض دادم و با خودم رو پاسخ:
 پاك نكردم و درك درستي از كار هاي اشتباهم داشتم و در سال دوم جبران كردمله رو ئصورت مس

 

 

 طور؟) (ما كه از خواندن اينمصاحبه لذت برديم، شما چه

 

 

 

 اين هم كارنامه :

 


