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 پور نيري فرج نام خانوادگي: ميثمنام: 

 كشور 9و  2منطقه 6سراسري: ي آزمون  رتبه

 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي : و دانشگاه ي دانشگاهي رشته
 تهران

 علوم تجربينوع ديپلم:  علوم تجربيدانشگاهي:  ي پيش رشته

 

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

صورت حضوري گذراندم و معتقدم اگر به گذشته برگردم، باز هم همين كار را انجام خـواه داد.   دانشگاهي را به ي پيش دوره  پاسخ:
يفيـت يـادگيري، تـأثير    ها توسط معلم در سـرعت و ك  ويژه تدريس درس جون نفسِ حضور در كالس و بودن در جو مدرسه و به

 مثبت دارد.

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

ر بـه معنـي   كردم بيشتر تستي كار كنم. البته بيشت كردم بهتر درس بخوانم و در سال سوم سعي مي در سال دوم سعي مي  پاسخ:
 هاي جديد را همان روز بخوام. كردم درس بيشتر از گذشته. در سال چهارم هم سعي مي

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

هايي اسـت كـه بتـوان     قرارگيري در موقعيتترين كاري كه براي موفقيت در كنكور الزم است،  خواندن، مهم  بعد از درس  پاسخ:
رواني خود را در آن محك زد، مشكالت را از طريق آن پيدا كرد و به حل آن مشكالت پرداخـت  -طي آن، توانايي علمي و روحي

رهـا  چي توانستم با هاي قلم شركت در آزمونمن خودم با روز كنكور پيش از اينكه در واقعيت با آن مواجه شويم.  ي يعني تجربه
 آن مشكالتم را در مديريت آزمون و از نظر درسي حل كنم.شرايط آزمون را تجربه كنم و از طريق 

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

د؛ يعنـي بايـد طـوري    مورد، تنظـيم شـو   ساعت مطالعه بايد با ساعت حضور درمدرسه و رعايت اصول دوري از خستگي بي  پاسخ:
ي راه وجود داشته باشد. مـن خـودم در ابتـداي       ي الزم براي ادامه مورد ايجاد نكند تا كماكان عالقه تنظيم شود كه خستگي بي

ساعت در روزهاي غيرتعطيل  6تا4ساعت رسيدم. سال تحصيلي با  7ساعت شروع كردم. در آخرهاي تابستان به  5-4تابستان با 
و  را افـزايش دادم ام  هـاي مطالعـه   ساعت روز اسـتراحت؛ سـاعت   3روزهاي تعطيل ادامه دادم. در نوروز بعد از  ساعت در 9تا7و 

ي من بود. سپس در خردادماه با شيب ماليمي از آن كاسـتم تـا در    و نيم ساعت رسيد كه ماكزيمم مطالعه 11حداكثر مقدار به 
 روزهاي منتهي به كنكور، خسته نباشم.

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

ي درس خوانـدن خـودش را دارد كـه اگـر بـا يـك        شـيوه تر است. چون هركس مدل و  براي من درس خواندن تنها راحت  پاسخ:
 شود. ي مشاركتي، شكل ايجاد مي دوست يا كس ديگري منطبق نباشد، در هنگام مطالعه

 ترم!!! دوم اينكه: تنهايي باشم راحت
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 دانيد؟ بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsكردن از اينترنت و  استفاده  -6

شده باشد، چون بعضي جاهايش واقعاً اعتيادآور است؛ ولي بـاالخره بايـد باشـد. مـن خـودم       استفاده از اينترنت بايد كنترل  پاسخ:
اهي از دوستان و شرايط ضـروري بايـد   دم. استفاده از پيامك هم براي آگكر نرنت براي تفريح استفاده ميشده از اي طور كنترل به

 دارد.» ريزي برنامه«ها ضروري است، ولي نياز به كنترل و  ولي نبايد به يك عادت تبديل شود. در كل استفاده از تفريحباشد 

 كنيد؟   ش ميآيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفار  -7

نيك نيم روزه يا يك روزه براي تجديد قوا و ايجاد شادي و تفـريح بـراي انـرژي     كنم، ولي يك پيكمسافرت را توصيه نمي  پاسخ:
 وساً!!! يك نياز ضروري است.مگرفتن، واقعاً و نا

 كنيد؟ به چه شكلي؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي مي آيا كمك  -8

 ريـزي و آمـوزشِ مسـائل مربـوط بـه      ويژه در مسائلي مثل برنامه تواند سودمند باشد، به از مشاوران همواره مي بله. استفاده  پاسخ:
تـازگي دوران   ويژه مشاور بايد از بين كساني اتخاب شود كه خودشان بـه  و ... . به ي هر درس مطالعه هاي مديريت آزمون و روش

باشـد. بـه بيـان ديگـر      در نوع خـود مـي    روزترين و كاملترين تجربه ها به ي آن هاند و تجرب كنكور را با موفقيت پشت سر گذاشته
 هاي سال بعد باشند. توانند بهترين مشاوران براي كنكوري هاي برتر كنكور امسال مي رتبه

 كنيد؟  آيا شركت در اردوهاي مطالعاتي (آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و ...) را مثبت ارزيابي مي  -9

سـازي مربـوط بـه خـود را داشـته       من خودم در اين اردوهاي شركت نكردم چون معتقدم يك فرد در مطالعه بايد شخصي  پاسخ:
هـا منطبـق بـر     ريزي او براي حل ايـن مشـكل   ي خود را دارد كه بايد برنامه ها و مسائل درسي ويژه باشد. يعني هر فردي مشكل

ا اگـر    ي ديگريترجيح مي تنهايي در خانه را به هر نوع مطالعه ن بهكل درس خواندي خودش باشد. در  هاي مطالعه عادت دهم، امـ
خواندنش طوري باشد كه با حضور در جمع مشكلي نداشته باشد، شركت در اين اردوها براي او بسـيار سـودمند    كسي نوع درس

 خواهد بود.

   است؟ كدامشان؟ يدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بودهتان در رس ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي آيا به نظر شما آموزش  -10

تـرين تـأثير را در سـاختن     دهـيم مهـم   هايي كـه در آن دوران انجـام مـي    كودكي و بازي هاي دوران صد در صد. سرگرمي  پاسـخ: 
ذهنـي و فكـري و   هاي كودكي از هر نوعي كه باشد، بسيار مهم و مؤثرند. چـه تفريحـات    شخصيت امروز و فرداي ما دارد. تفريح

 توجه ويژه كرد.ها  هر دو نوع اين بازي به هاي پرانرژي. براي ساختن شخصيت مناسب براي موفقيت در زندگي بايد چه بازي

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

 
 

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

 همايش زبان و ادبيات فارسي دكتر هامون سبطيكتاب: 

 زبان عربي
 ...........................................................................كالس: 

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

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

 زبان انگليسي
 ...........................................................................كالس: 

 همايش زبان انگليسي دكتر شهاب اناريكتاب: 

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

 شناسي زيست
 ...........................................................................كالس: 

 شناسي دكتر عمارلو همايش زيست كتاب: 

 شناسي زمين
 ...........................................................................كالس: 

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

 فيزيك
 ...........................................................................كالس: 

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

 شيمي
 ..................................................كالس: 

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

 تجربي رياضي
 ...........................................................................كالس: 

 همايش رياضيات تجربي مهندس موئينيكتاب: 

 

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

روز قبل كنكور به گردش و تفريح با خانواده و دوستان بپردازند و از درس خواندن پرهيز كنند،  يك دوش گـرم بگيرنـد و     پاسخ:
 شب را زود بخوابند و شام سنگين نخورند.
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و حـرف   كـالس اجتمـاعي  ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگـران،   اي انتخاب كرديد؟ (عالقه تان را بر چه پايه ي دانشگاهي رشته  -14
 مردم! و ...)

اي است كه از  ي پزشكي، حرفه ي شخصي و كالس اجتماعي آن انتخاب كردم. رشته ي دانشگاهي را با توجه به عالقه رشته  پاسخ:
نوعان خود كمك كرد؛ به سطح بااليي از دانش رسيد؛ به كالس و ارزش اجتماعي سطح بـااليي دسـت    توان به هم طريق آن مي

توان زندگي خوبي ساخت كه بتواند تا حدودي نيازهاي يك فرد را چه از نظر روحـي و چـه از نظـر مـادي      مييافت و در نهايت 
 برطرف كند.

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

 م.كن دقيقاً به همين شكلي كه رفتار كردم، عمل مي  پاسخ:

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

شك اين  بخش است. بي ها در نوع خود هستند، همواره لذّت ها و بهترين حضور در اجتماعي كه اكثر افراد دور و برت بزرگترين
و علمي بهترين دانشـگاه ايـران و   حضور تأثير زيادي بر باال بردن سطح شعور و رشد فردي من دارد. به نظرم قرار گرفتن در ج

 تواند داشته باشد. بودن در كنار اين افراد بهترين تأثير را در زندگي من از جانب دانشگاه مي

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

اش را بگويم همان  ترين هم شاخصآيد ولي اگر بخوا قدر ريز است كه حاقل به چشم نمي تأثيرهاي بد... اگر هم داشته باشد، آن
كه در ابتداي راه ممكن است هر كسي را گرفتار كند تا حدودي به سمت من آمده است. البته از سختي » دانشجويي خيالي بي«

 ام.  شود گذشت. من آن دوران را گذرانده كشد تا به شرايط خوابگاه عادت كنم نيز نمي هاي مدت زماني كه طول مي

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه هآيا براي ادام  -18

ي تحصيل وجـود داشـته باشـد،     براي ادامه مناسبياي ندارم.، اما اگر فرصت  ي خاص و ازپيش تعيين شده درحال حاضر برنامه
مبر براي آموختن علم و استفاده از آن براي كمك به همنوعانم بهـره ببـرم. سـخن معـروف پيـا      كنم از آن به درستي سعي مي

ها نيز اگر فرصت آموزشـي مناسـبي وجـود     فرمايند: دانش را بياموزيد حتي اگر در چين باشد. يعني در دوردست هست كه مي
 داشته باشد، بايد از آن فرصت استفاده كرد.

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

ايـم و بـه نـوعي پيشـرفت خـود را       كانات آموزشي كشور خودمان براي پيشرفت و رسيدن به مدارج باال اسـتفاده كـرده  ما از ام
مادري كرده است، پس اولويتمان در استفاده از دانش خويش بايد كشور خودمان و مردم مديون سرزميني هستيم كه برايمان 

تر باشد، حكـم عقـل و انسـانيت ايـن      يگر نياز به حضور ما بيشتر و ضروريو سرزمين مادريمان باشد. اما اگر زماني در جايي د
ي كاري  توان امكانات زندگي بهتر و شرايط بهتر براي پيشرفت در حوزه است كه بايد به كمك آن مردم شتافت. در ضمن نمي

 شود ناديده گرفت. را كه در كشورهاي بزرگ فراهم مي

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

ريزي خودشان اعتمـاد داشـته    سازند اميدوار باشد و آن را روشن ببينند. به تالش و برنامه اي كه با تالش خود مي به آينده  پاسـخ: 
 باشند.   محور برنامهو  اميدوار، منظمباشند و همواره 
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