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 محمودزاده دربندي نام خانوادگي: مهديهنام: 

 كشوري 81و  1منطقه  33سراسري: ي آزمون رتبه

 
 پزشكي دانشگاه تهران :و دانشگاه ي دانشگاهيرشته

 تجربينوع ديپلم:  تجربيدانشگاهي: ي پيشرشته

 

 دانيد؟  هنوز هم اين تصميمتان را درست مي دانشگاهي )سال چهارم( را به شكل حضوري گذرانديد يا غيرحضوري؟ آياي پيشدوره  -1

ها سودمند است و منن در   غيرحضوري، بله، چون وقت بيشتري براي درس خواندن داشتم، البته به نظر من ارتباط با بچه  پاسخ:

 ها ارتباط داشتم.ها با آنكالس

 يد؟ دآورتر، چه تغييراتي به وجود ميهاي قبلحتي سالي سال كنكور يا دوباره كنكور بدهيد، در برنامه -خداي نكرده! -اگر قرار بود  -2

ها را فراموش كرده بودم. اگر طوركامل مطالعه كردم ولي در سال چهارم خيلي از آنمن شيمي و زيست را در سال سوم به  پاسخ:

ي ي دوبناره نشنوند و مطالعنه   كردم تا فرامنوش گاهي مرور ميچندخواندم را هرازهايي كه ميدوباره قرار بود كنكور بدهم، درس

 ها وقت زيادي از من نگيرد.آن

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

وانندن  خرينزي در  كرد و كمي هم براي برنامهها به من كمك ميبندي و تعيين ترتيب درسمايشي در زمانهاي آزآزمون  پاسنخ: 

 ي من تأثير نداشت.وقت در روحيهها هيچولي نتايج آنها مفيد بود درس

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

م كمني  ساعت رساندم و با نزديك شدن به كنكنور هن   14-13را به تدريج آنساعت شروع كردم و به 10من در تابستان با   پاسخ:

 ي من كم شد.ميزان مطالعه

 ها؟ چرا؟ كالسيهم وهمراه دوست داديد يا بهرا ترجيح ميتنهايي بهخواندن درس ،در سال كنكور  -5

 تنهاي، چون تمركز بيشتري داشتم.به  پاسخ:

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

 دهم.خواندن از دست ميكند و تمركزم را موقع درسرها خيلي ذهن من را درگير ميين كاخير. ا  پاسخ:

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

 كنم كمي استراحت الزم است و البته يكي دو روز!من در تابستان و تعطيالت عيد به مسافرت رفتم و فكر مي  پاسخ:

 كنيد؟ به چه شكلي؟ رفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي ميگآيا كمك   -8

 ريزي نبود.خواندم و به نظر خيلي سودمند بود؛ چون ديگر ذهنم درگير برنامهي مشاورم درس ميبله، من طبق برنامه  اسخ:پ

 كنيد؟ ميآيا شركت در اردوهاي مطالعاتي )آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و ...( را مثبت ارزيابي   -9
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 چون محيط خانه براي من مناسب بود. ،من در اين اردوها شركت نكردم  پاسخ:

   است؟ كدامشان؟تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بودهي كودكيهاي دورهها و سرگرميها، بازيآيا به نظر شما آموزش  -10

 ها خيلي تأثيرگذار بود.كردن براي حلّ برخي پرسشها در ايجاد خلّاقيت و بهتر فكر بله، به نظرم اين بازي  پاسخ:

 است؟ گيري داشتهدر موفقيت شما تأثير چشم هاكتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي، در درس  -11

 

 زبان و ادبيات فارسي

 دكتر هامون سبطيكالس: 

و ، قرابت، امال و لغتت نشرتر دريافتت  غ لغتت     2و1زبان فارسي، همايشكتاب: 

 سياه تاريخ ادبيات مصوّر نتخته

 زبان عربي

 نمؤلّف كتاب همايش شرر دريافت دكتر پيمان بوذري كالس: 

 آزمون گاج و همايش شرر دريافت60شرر الگو،  كتاب: 

 دين و زندگي

 آقاي فردي كالس: 

 ايگاج شقره كتاب: 

 زبان انگليسي

 ش شرر دريافت ي كتاب هماينشويسندههمايش دكتر اشاري  كالس: 

 اي غ از متن شترسيمزبان جامع، سوم و درك متن دكتر اشاري غ گاج شقره كتاب: 

 است؟موفقيت شما نقش مهمي داشته ها درها يا كتابهاي اختصاصي، كدام كالسدر درس  -12
 

 شناسيزيست

 ...........كالس: 

 ايشرر الگو، گاج شقره كتاب: 

 شناسيزمين

 .......................كالس: 

 ......................كتاب: 

 فيزيك

 ي كتاب همايش شرر دريافت نشويسندهمهندس ميرحسيني  كالس: 

 فائقشناسي اشديرهر دريافتغ حركتاي پيش و پايه غ همايش شرگاج شقره كتاب: 
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 شيمي

  كالس:  

 آزمون شيمي پايه اشترارات علمي فار -همايش دريافت –فيل شيمي  كتاب: 

 تجربي رياضي

 شيامهندس مقدم كالس: 

 داشرگاهي و هندسه و ميكروباشك گاجاي پيشگاج شقره كتاب: 

 

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

 ها و نقاط قوّتتان را در روز كنكور به خودتان يادآوري كنيد.بايد تالش  پاسخ:

كالالس اجتمالاعي و حالر     ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگران، اي انتخاب كرديد؟ )عالقهتان را بر چه پايهي دانشگاهيرشته   -14

 مردم! و ...(

 ي شخصيعالقه  پاسخ:

 كنيد؟  ي قبلي( آيا به همان شكل عمل ميشود )با همان رتبهبار ديگر فرصت انتخاب رشته داده كاگر به شما ي  -15

 بله  پاسخ:

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

............................. 

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

......................... 

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

 خواهم براي تخصص )پاتولوژي( به فرانسه بروم.بله، من مي

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

 خير 

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

 مند شوند تا بهتر آن درس را ياد بگيرند.باشند كه كمي به آن درس عالقهاي داشتهبراي هر درس روش مطالعه  پاسخ:
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