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 علوم تجربي ي رشته 1392آزمون سراسري  7 ي رتبه، پوريعل احسان

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

 نحوه بر خورد با آن ها  يريادگيو متفاوت و  ديجد يبا ادم ها ييآشنا، مستقل تر شدن  پاسخ:

 ت؟اس آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -16

 از خانواده يدور   پاسخ:

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -17

 ندارم فعال يكنم اما برنامه ا يخودم حفظ م يرا برا نهيگز نيا   پاسخ:

 جا ماندگار شويد)؟ چرا؟ تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد (در آن آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -18

 از خانواده هم سخت است. يمشكل دارم، دور يچون با فرهنگ خارج از كشور كم اد،يز يليخ نه   پاسخ:

. 

 دانشجوي عكاسي، دانشگاه تهران(هنرهاي زيبا): – هنر ي رشته 1392 يآزمون سراسر 10 ي رتبهپور  ييفاطمه مصال

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

اي بزرگتر، آشنا شدن با افراد با زندگي ها و تفكرات گوناگون، واضح تر شدن چشـم انـداز آينـده و بـه      تن به جامعهراه ياف  پاسـخ: 
 طور كلي كمك به ادامه ي مسير زندگي و ترسيم راه هاي درست آن

 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17

اصطالح توي ذوق  كننده است و  و به ديگر، دانشجو شدن و به دانشگاه رفتن هم نااميد ي آرزوهاي متأسفانه بله؛ مانند همه  پاسخ:
ي  كنـد. دوره  تر هـم مـي   تر بلكه دشوار را آسان ايم كه دانشگاه نه تنها آن بينيم تازه به ابتداي مسيري پا گذاشته زند؛ وقتي مي مي

ي زيادي  ي مفيدي تبديل شود، انرژي و اراده راي اينكه به دورهي زماني معمولي از زندگي است و ب دانشجويي هم فقط يك بازه
 كند. تنهايي هيچ گرهي را باز نمي طلبد و صرف دانشجو بودن به مي

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

اي گـرفتن بورسـيه را فـراهم آورم و فـوق     كنم و در تالشـم كـه شـرايط الزم بـر     هاي امريكا  فكر مي .بله، اخيرا به دانشگاه پاسخ:
 هاي ايران نيست. اي در دانشگاه هاي علمي و حرفه ليسانس را در آنجا بگيرم. دليل آن هم چيزي به جز برآورده نشدن نياز

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

توانم  كنم اينجا بهتر مي ي من گرفتن فوق ليسانس از آمريكا و بازگشتن به ايران است. فكر مي عالً چشم انداز آينده.خير، ف پاسخ:
 )ام همين است ي اصلي ام كه كمك به ايران و مردم آن است بپردازم.( شعار نمي دهم و واقعاً دغدغه به دغدغه

. 
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 :علوم تجربي ي رشته 1392آزمون سراسري  54 ي رتبهمهسا رستمي، 

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

هـا را   ماندم ،فرصت آشـنايي بـا آن   هايي برخورد كردم كه اگر در مدرسه يا خانواده خودم مي خب وقتي وارد دانشگاه شدم با آدم
وعي الگوي من شده .كمي كـه بـه آنهـا نزديـك     اي از شخصيتشان هست كه به ن ها يك جنبه كردم. هركدام از اين آدم پيدا نمي

ها در مورد خودشون  ي قبلي ام كه حتماً آنها با من خيلي تفاوت دارند، شكسته شد و ديدم كه چطور طرز تفكر آدم شدم عقيده
 تونه  كالً مسير زندگيشون رو عوض كنه.  مي

 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17

 ه هنوز نه.خوش بختان

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

كنم كه در اين مورد  شده براي اين كار داشته باشم، اما خب سعي مي بندي ي مدون و زمان نه به اون صورت كه برنامهپاسخ:  
  دست بيارم . اطالعات بيشتري به

 جا ماندگار شويد)؟ چرا؟ ارج از كشور مهاجرت كنيد (در آنتان به خ آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -19

يك چيزي كه من در اين مورد تازه متوجه شدم يه عزم همگاني براي مهاجرته! تا قبل اينكه چنـد روز رو تـوي كتابخونـه      پاسخ:
چند روز با يـك كـم دقّـت    دونستم كه تمايل بقيه براي مهاجرت دقيقاً چقدره ولي در اون  بيمارستان طالقاني درس بخونم نمي

هـاي   ها هست... . چند وقت پـيش هـم بـين بچـه     ديدم يكي از كتابهايي كه دست هر رزيدنت و انترني پيدا ميشه همين كاپالن
كنن. خب دليلش هم واضـحه،   طور جدي به اين موضوع فكر مي ها هم به ورودي خودمون يك بحثي شد و من متوجه شدم اون

هاي عجيب و  ترين اطالعات و متدهاي آموزشي استفاده كرد و هم سواي اين موضوع دردسر روز از به توي اون كشورها هم ميشه
 غريب كشور خودمون مثل يه طرح هشت ساله بعد تخصص رو نداره.

ولي شخصاً موافق موندن بعد از اتمام تحصيالت نيستم و اتفاقاً الگوهايي هم كه در رشته پزشكي دارم كساني هستند كه 
 هاي درماني كشور خودمون رو پركردند. شتند وچالهبرگ

. 

 دانشجوي  پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي -يتجرب  1392 يآزمون سراسر 95 ي رتبهدالرام جعفرزاده، 

 

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

تونم به اهدافم دست پيدا كنم ... به خودم مـيگم   نم ميدو ترين تأثير دانشگاه روي من اين بوده كه مي بخش شايد لذت پاسخ:
تونم دست پيدا كنم و اين باعث  بنابراين به اهداف بزرگتر زندگي هم مي -اون هم با موفقيت -كه از سد كنكور گذشتم من

ديگه، لذت فهميدن  ي جالب يافتني ببينم. شايد نكته تري رو براي خودم دست العبور هاي صعب تر و راه هاي مرتفع ميشه قلّه
آشنا ميشم حس مفيد بودن بهم دست ميده و البته بايد ياد » انسان«تر ميره و بيشتر با  بدن انسان باشه، هر چه درسام جلو

هاي جنبي از خيريه و هنر و پژوهش تا ورزش و كار و ... كه بـا توجـه بـه عالقـه      آور بشم كه دانشگاه محليه براي فعاليت
 روي اُورد و بيشتر از زمان دانشجويي استفاده كرد.ميشه به هر كدوم 
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 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17

اي از زندگي بايد مناسب همون دوره زندگي كرد،  تأثير بد كه ... نميدونم جواب اين سوال درست يا نه اما در هر برهه پاسخ:
اختصاص ميدم بخوام نظر بدم آره دانشگاه پر از اثرات بد بوده، امـا خـارج از   اگر با توجه به زماني كه براي درس خوندن 

 اي نداشته. اين حيطه تأثير بد ديگه

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

 اي ندارم . ي تحصيليم كه تازه دومين سالش رو تموم كردم برنامه با توجه به طول دوره پاسخ:

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

هـاي   وقتـي وارد دانشـگاه شـدم كاسـتي     از خُدامه دو سال پيش پاسخ قاطع دادم خير !!! اما اآلن ميگم بله  پاسخ:
ي ايرانه به اين نتيجه رسيدم اين امكانات آموزشي، اين فراوان دانشگاهم رو ديدم و با اينكه دومين دانشگاه برتر علوم پزشك

هـا   اي تحويل جامعه بده. نميگم پزشكانمون بد هستن ... چون نسبت به سال تونه پزشك نمونه روش تدريس و تحصيل نمي
هـاي تلخـي كـه تـو      قبل هم پس رفت كرديم . فضاي كـم آموزشـي، نبـود امكانـات، كيفيـت پـايين آمـوزش و حقيقـت        

كنه كه براي رفتن و بهتر برگشتن تـالش كـنم .    اي در من اينجاد مي ي اين ها انگيزه هاي دولتي در جريانه، همه تانبيمارس
ي كشورم داره كه آيا ميشه در ايران اون زمان همـون   اينكه تمايل دارم ماندگار بشم يا نه واقعاً  بستگي به وضعيت آينده

 ي حــاكم بــر سيســتم درمــاني اينجــا باشــم. تــابع قــوانين نانوشــتهجــوري طبابــت كــنم كــه دوســت دارم يــا مجبــورم 
الزم به ذكره  دوستان كنكوري به خاطر هيچ مشكلي انگيزه و آرزوتون رو از دست نديد، فقط هـدف زيبـاي خودتـون رو    

يه زماني  گيره. پيش چشمتون تصور كنيد و مطمئن باشيد بعد از رسيدن به هر هدف، هدف بزرگتري پيش روتون قرار مي
 ها.    پر انگيزه و كوشا باشيد  ها وكاستي رشته ي پزشكي هدفم بود اما اآلن پزشك خوب شدن!، باوجود تمام كمبود

. 

 

 زبان خارجي ي رشته 1392آزمون سراسري  7 ي رتبه و تجربي  1392آزمون سراسري  129 ي آوا فرخي، رتبه

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

  تر از درس وجود داره! اينكه متوجه شدم توي زندگي خيلي چيزا مهم  پاسخ:

 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17

 سختي دارد نه تأثير بد. اوايل موجب سردرگمي در هماهنگي بين زندگي و درس خواندن ميشه   پاسخ:

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

 ي پزشكي در خارج از كشور خيلي سخت است. ي تحصيل در رشته دانم. چون ادامه هنوز نمي   پاسخ:

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

 نه!!! چرا ندارد!!!   پاسخ:

. 
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 يتجربرشته   93سال كشور 464و  منطقه188 ي تبهرمهدوي،  حسين محمد

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

 ندهيآ ي احساس دغدغه نيو خوب همچن ديدوستان جد پاسخ:

 است؟ دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته آيا -17

 ريثأت يا عده ياست و ممكن است رو اديز واقعاً انيدانشجو نيو ... ب يو مال يتديو عق ياختالف فرهنگ يكنم، ول يمن فكر نم يرو :پاسخ
 .بگذارد

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

 ريخ :پاسخ

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

 .فتديممكن است ب يهر اتفاق ستيمعلوم ن ندهياما آ ،ندارم يو قصد ستمين ليما فعالً :پاسخ

  

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

 ريال غؤ(معلم و كتاب و س گرانيو گردن د ديكن يياشتباهاتون رو شناسا باز دوباره ميگم:] يتو فرم پارسال جواب داده بودم ول[ :پاسخ
زد و منتظر درست  ديصورت درجا خواه نيا ريدر غ نيو بهتر بش نيعوض بش ديكه خودتون با نيشيمتوجه م ينجوريا نياستاندارد) ننداز

 بود ! ديخواه گرانيشدن د

 يعلوم تجرب ي رشته 1392 يسراسر 253 ي رتبه يميكر هيعط

 

 است؟  به دانشگاه در زندگي شما چه بوده بهترين تأثيرات ورود  -20

آمـوزي و   هاي مهم و بزرگ، وسعت ديد در مقايسه با دوران دانش ريزي ها و تصميم آزادي فردي بيشتر براي برنامه پاسخ:
 اجتماعي-روابط علمي ي گسترش دايره

 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -21

 هاي اداري تاثير بدي باشد، بله! ه براي ايجاد تحول در سيستماگر ايجاد انگيز : پاسخ

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -22

 فعالً نه پاسخ:

 جا ماندگار شويد)؟ چرا؟ تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد (در آن آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -23

ين باورم كه براي دسترسي به مرزهاي علم پزشكي نيازي به مهاجرت نيست، حتا اگر به نه. چون در حال حاضر بر ا  پاسخ:
 مهاجرت نياز باشد، با اقامت كامالً مخالفم.

. 
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  :يعلوم تجرب ي رشته 1392 يسراسر 276 ي رتبهامير عبدي، 

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

. ي پزشكي براي تحصيلم بوده انتخاب رشته ،هايي كه تو زندگيم انجام دادم كنم يكي از بهترين انتخاب فكر مي !صد در صد پاسخ:
 .عاشق اين رشته شدم گذره واقعاً ن كه حدود دو سال از تحصيل تو اين رشته مياآل

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

قبل از اينكه وارد دانشگاه بشم هميشه  و بيشتر شناختم، چون مثالً هاي خودم كنم مهمترينش اين بوده كه توانايي فكر مي پاسخ:
هم متوجهش شد،  ماه خوند و كامالً  دو امكان نداره يه درسي رو با اين حجم زياد بشه در عرض يكي كردم كه اصالً فكر مي

از تأثيرات قبول شدن دانشگاه اين بوده كه به نظرم نگاه مردم به آدم يه كم عوض ميشه، باالخره ديگه به  شايد يكي ديگه
 چشم يه دانشجو بهت نگاه ميشه نه يه دانش آموز.

 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته -17

هاي زياد، يا  خوابي بي آموزه خيلي مثبت نباشه ، مثالً يه دانش يه سري تأثيراتي داشته كه شايد از نظر كسي كه خب قطعاً  پاسخ:
ها تأثير  كم شدن يه سري تفريحات معمول كه به دليل حجم زياد درس نميشه به اونا پرداخت، ولي از نظر من هيچكدوم از اين

در واقع شايد اين چيزي كه   .كنه نها رو جبران ميوي ا تي كه درس خوندن تو اين رشته بهم ميده همهمنفي نيست، چون لذّ
برم از همين  لذت مي مي تونم بگم چون از درس خوندن تو اين رشته كامالً گونه باشه ولي واقعاً خوام بگم يه خورده شعار مي
 هاش  ها و تفريح نكردن خوابي بي

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

 .كوتاه تخصص شايد.. ي جيحم به اينه كه تو همين كشور باشم ولي براي يه دورهدونم ولي تر شايد ، نمي پاسخ:

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

كوتاه تصميم به رفتن به  ي راي يه دورهكنم ، عرض كردم شايد ب به هيچ وجه ، لذت بودن در كنار خانواده رو با هيچ چيزي عوض نمي پاسخ:
 !اي بگيرم ولي براي مهاجرت هرگز كشور ديگه

. 

. 

. 

 :علوم تجربي ي رشته 1392آزمون سراسري  803 ي رتبهدرسا صفري، 

 است؟  بهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بوده  -24

 آشنايي با افراد مختلف در جامعه      •

 و آداب معاشرت   تقويت اعتماد به نفس •

 ي زندگي  ي كنكور در آينده پي بردن به اهميت نتيجه •

 افزايش انگيزه براي درس خواندن  •

 ريزي در زندگي  احساس نياز بيشتر به داشتن برنامه •



  )پس از دانشجو شدن!( مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري 

)6( 

 كسب مهارت درست درس خواندن  •

 ها  افزايش استقالل در بسياري از زمينه •

 ثبات و هدفمند  ايجاد فرصت براي كسب هويت با •

 است؟ دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته آيا  -25

 خير  •

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -26

 بله به احتمال زياد براي دريافت مدرك فلوشيپ.

 جا ماندگار شويد)؟ چرا؟ تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد (در آن آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -27

 هر كسي دوست دارد به سرزمين خودش خدمت كند. خير.

. 

 عليرضا مؤمني، رتبه تجربي و دانشجوي پزشكي

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

  ي جديد آشنا شدن بيشتر با محيط اجتماعي، بيشتر فكر كردن به آينده، پيدا كردن يك سري دغدغه  پاسخ:

 است؟ ثيرات بدي هم در زندگي شما داشتهآيا دانشجو شدن تأ  -17

 خير   پاسخ:

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

 كنم. ي خاصي ندارم ولي بهش فكر مي برنامه   پاسخ:

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

 اگر كشوري باشدكه مدركم را قبول كند بله، چون موقعيت و پيشرفت علمي در كشورهاي خارجي بيشتر است.   پاسخ:

 

 


