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 زرگرزاده  نام خانوادگي:  كانيننام: 

 كشوري 10سراسري: ي آزمون  رتبه
 منطقه 2رتبه و 
 

 پزشكي تهران: و دانشگاه ي دانشگاهي رشته
 

 تجربينوع ديپلم:  تجربيدانشگاهي:  ي پيش رشته

 

دانشگاهي (سال چهارم) را به شكل حضوري گذرانديد يا غيرحضوري؟ آيا هنوز هم اين تصميمتان را درسـت   ي پيش دوره  -1
 دانيد؟  مي

بله حضوري با بچه هاي مدرسه و جو مدرسه خيلي بهتر است البته اين بستگي به رقابت بچه ها و درس خواندن مدرسه  ؛ حضوري . پاسخ:
 دارد 

تر، چه تغييراتي به وجـود   هاي قبل ي سال كنكور يا حتي سال دوباره كنكور بدهيد، در برنامه -خداي نكرده! -اگر قرار بود  -2
 يد؟ دآور مي

بيشتر با   .سعي مي كردم منظم تر درس بخوانم و برنامه ريزي براي درس خواندنم را سريع تر (ترجيحا از تابستان) شروع مي كردم پاسخ:
   م رو هماهنگ مي كردم تا بهتر خودم رو در ازمونها بسنجمها خود زمونآهاي  برنامه

 توانيد از آزمون خاصي نام ببريد يا خير) (ميكنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي شركت در آزمون  -3

هاي زماني  در فاصلهمان را رقابتي مي دهد و نوع درس خواندن ماري باال ديد خيلي خوبي از شرايطآ ي زمونهايي با جامعهآشركت در  پاسخ:
  داشت! زمونها حساسيت ويژهآماريست ولي نبايد روي نتيجه اين آهاي خوبي از نظر جامعه  زمونآي كانون  ها زمونآ !كوتاه تصحيح مي كند

 هاي مطالعه و آهنگ تغيير آن در طول سال كنكور چه سفارشي داريد؟  ي ساعت درباره  -4

ايـن شـيب و افـزايش هـم تـابع عـادات        .بايد يك شيب نسبتا تند ولي قابل اجرا داشته باشدساعت مطالعه در سال پيش دانشگاهي پاسخ:
هاي تعطيل باشد يا روز هاي مدرسـه   اين كه افزايش ساعات درسي در  روز مثالً ؛موز در طول سال هاي تحصيلش مي باشدآ شخصي دانش

  ي شخصي هر فرد دارد. بستگي به برنامه

 ها؟ چرا؟  كالسي هم وهمراه دوست  داديد يا به را ترجيح ميتنهايي  بهخواندن  درس ،در سال كنكور  -5

درس  .فردي دارد به تر بودم چون فكر مي كنم هر فرد عادات تحصيلي و مطالعاتي منحصر من خودم با درس خواندن تنهايي راحتپاسخ:
   .وردآهاي جمعي از نظر من سطح كيفي را پايين مي  خواندن

 دانيد؟ بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsن از اينترنت و كرد استفاده  -6

امـا ايـن    نـد ك كردم درگيري ذهني بااليي ايجاد مـي  من خودم سعي مي كردم تا حد ممكن از اينترنت دور باشم  چون احساس مي پاسخ:
 دارد.يزان تمركز و عدم تمركز فرد له هم به نظر من شخصي است و بستگي به مئمس

 كنيد؟  آيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفارش مي  -7

اعات هـاي ديگـه تفـاوت زيـادي داره و سـ      براي استراحت تعويض فضا خيلي خوب است ولي بايد يادمان باشد سال كنكور با سـال   پاسخ:
 است.اول سال چهارم  مطالعه باال و با تمركز رمز
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 كنيد؟ به چه شكلي؟  سودمند ارزيابي ميگرفتن از مشاوران را  آيا كمك  -8

مشاوره براي نظم خوبي كه در سال كنكور مي دهد و به دليل حجم باالي مطالعاتي و مهم تر از همه به دليـل فشـارهاي درسـي و      پاسخ:
 غير درسي سال تحصيلي به نظر من مهمترين ابزار بيروني امسال بود 

 كنيد؟  تان، نوروز، پيش از كنكور و ...) را مثبت ارزيابي ميآيا شركت در اردوهاي مطالعاتي (آخر تابس  -9

 .دادممي  حها را بيشتر ترجي من خودم تنهايي درس خواندن در اين بازه  پاسخ:

اسـت؟   تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگـذار بـوده   ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي آيا به نظر شما آموزش  -10
  كدامشان؟

 مطالعه كتاب ها ي غير درسي و حل مساله هاي فكري كار خيلي خوبي بود. :پاسخ

 است؟  گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشم ها كتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي،  در درس  -11
 

 زبان و ادبيات فارسي
 ..................كالس: 

 ادبيات موضوعي گاج ، پنج بحث الگوكتاب: 

 زبان عربي
 .................كالس: 

 كتاب عربي كامل گاج كتاب:

 دين و زندگي
 ............................كالس: 

 كتاب نقره اي گاج و  كتاب درسيكتاب: 

 زبان انگليسي
 زبان دكتر كياساالر.كالس: 

 (دكتر كياساالر)  كتاب زبان كنكور انتشارات شبقرهكتاب:

 است؟ موفقيت شما نقش مهمي داشته ها در ها يا كتاب اختصاصي، كدام كالسهاي  در درس  -12
 

 شناسي زيست
 ]هاي همايش زيست نشر دريافت [مؤلف كتاب  هاي دكتر عمارلو كالس..كالس: 

 كتابهاي تست الگو درسي درسي درسي..كتاب: 

 ..................كالس:  شناسي زمين
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 هفت چيزكتاب: 

 فيزيك
 ..................كالس: 

 آقاي مظلومي هاي كالسي ، جزوه ...كتاب نقره اي گاج كتاب: 

 شيمي
 ....................كالس: 

 كتاب گاج نقره اي جامع و و و كتاب  درسيييييييي كتاب فار(خيلي خفن بود)كتاب: 

 تجربي رياضي
 قاي مقدم نياآكالس كالس: 

 دانشگاهي، انتشارات مهر و ماه رياضيات جامع تجربي اي پيش گاج نقرهكتاب: 

 هايي داريد؟ براي افزايش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارش  -13

 خدااعتماد به   پاسخ:

كالس اجتماعي ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگران،  اي انتخاب كرديد؟ (عالقه تان را بر چه پايه ي دانشگاهي رشته  -14
 مردم! و ...)و حرف 

 شخصيعالقه   پاسخ:

 كنيد؟  ي قبلي) آيا به همان شكل عمل مي شود (با همان رتبه بار ديگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما يك  -15

 بله پاسخ:

 است؟  بهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بوده  -16

 هنوزمن دانشگاه نرفتم   پاسخ:

 ................................ پاسخ: ؟است بدي هم در زندگي شما داشتهآيا دانشجو شدن تأثيرات   -17

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -18

 خير  پاسخ:

 چرا؟جا ماندگار شويد)؟  تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد (در آن آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -19

 خير  پاسخ:

 اند!  جا آمده ها كه به دنبال راز پيروزي شما تا اين كوچك براي اين بچه يسؤال آخر، يك راهنماي  و به جاي  -20

كنكور مثل يه دو ماراتون مي مونه مهم نيس از كجا شروع ميشه و كي تموم ميشه هيچ كسم نمي تونه بهتون خبر بده .برنـده ايـن    پاسخ:
 كسيه كه تا اخرش خسته نشه. مسابقهمسابقه كسي نيس كه سريع تر مي دود برنده 
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