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 یارویسي نام خانوادگي: مبیننام: 

 کشور 180منطقه سه و  19سراسري: ي آزمون رتبه

 ((پزشکي) 1در زیرگروهکشور  170و  3منطقه17)
 

 پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ایران: و دانشگاه ي دانشگاهيرشته

 علوم تجربينوع دیپلم:  علوم تجربيدانشگاهي: ي پیشرشته

 

 دانید؟  )سال چهارم( را به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست مي دانشگاهيي پیشدوره  -1

کیردم کیک کیارم    بینی میی چون پیش ،تا حدودي تصمیم سختی بود حضوري گذراندم.غیر دانشگاهی را تقریباًپیش يدوره پاسخ:

 ا با این وجود بر تصمیم خودم ثابت قدم ماندم.امّ ،تر شدم طوالنیهایمراحل یادگیري درس. گونک هم شدتر شود و همینسخت

قیید حضیور در    منیاط  بیک االی مح محیروم نبیود،      وزندگی من جز شرایط موجود گرفتم و شاید اگر محلّ این تصمیم را بنابر

ممکن  بهترین کارِ ،ک بک شرایطچون با توج ،حال از تصمیم خودم پشیمان نیستمهرا بکامّ زدم.دانشگاهی را نمیهاي پیشکمس

 بود.

 ید؟ دآورتر، چه تغییراتي به وجود ميهاي قبلي سال کنکور یا حتي سالدوباره کنکور بدهید، در برنامه -خداي نکرده! -اگر قرار بود  -2

 سختک... فکر کردن در این مورد واقعاً پاسخ:

اهمییت  دادم این بود کک هیی  مبحییی رو کیم   لین کاري کک انجام میاوّقرار باشک دوباره بک دوران قبل از کنکور برگردم،  کا اگامّ

ط بیک تسیلّ   هیا حثکردم بر روي تمام مبدر واقع سعی می دادم.کمی انجام می در حدّ ور هاحثبندي مبتو اولویّ کردمنمیتلقی 

 برابر برسم. تقریباً

کنکیور   هیاي ؤالو سی  هیا سدر مورد چگونگی و س ح دشواري درعنوان هی بکدادم این بود کک انجام می مین کاري کک حتماًدوّ

 خاطر این کار ضرر کردم.ي بکچون تا حدّ کردم،رهاي چند سال قبل قضاوت نمیک بک کنکوبا توجّ رو،پیشِ

 توانید از آزمون خاصي نام ببرید یا خیر(مي)کنید؟ هاي آزمایشي را چگونه ارزیابي ميشرکت در آزمون  -3

حضیور در کنکورهیاي مزمایشیی رو ییت امتییاز میبیت محسیوب         دادم،میال رو چهار یا پنج سال پیش جوابؤس اگر این پاسخ:

هیاي مزمایشیی   ها بک یت ضرورت تبدیل شده وکسانی کک بیدون حضیور در مزمیون   شرکت در این مزمون ن واقعاًا اآلامّ، کردممی

 شمارند.ي انگشتتاحدّ ،گیرندنتیجک م لوبی می

چیک  ؛ ناپذیرییک اشیتباه جبیران   من، کیردن یاهمیت تلقّی یا کم ست و حذفایادگیري  فرمیندبسیار مهم و جدانشدنی  ءارزیابی جز

هیاي مزمایشیی   حضور در مزمون شخصاً شده.م العک  هايحثدرس خواندن و چک ارزیابی میزان یادگیري در مب ِيبرنامک ارزیابیِ

 دونم.رو بسیار مفید می

 طالعه و آهنگ تغییر آن در طول سال کنکور چه سفارشي دارید؟  هاي مي ساعتدرباره  -4

ت اسیت و قبیل از هرکیاري بیک ننیر مین بایید کمیّی        یت امر بدیهی  ،م لوب يباال بودن ساعت م العک براي کسب نتیجک پاسخ:

اینجاسیت کیک افیزایش    ا نکتیک  امّی حلک بر روي کیفیت م العک کار کیرد؛  م لوبی برسد و بعد از این مر م العک بک حدّهاي تساع

الیورت  ایین افیزایش بایید بیک     عکس نیز خواهید داشیت.   يبلکک نتیجک بخش نیست،م العک با شیبی تند نک تنها ثمر هايتساع
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 من تقریباً الورت هفتگی یا ماهانک نبود.بک ،افزایش خودم، يدر مورد برنامک. هاي شخص انجام پذیردمن قی و من ب  بر توانایی

بک توجکبا ماهک،هاي زمانی چندشکل کک در بازهاینبک دادم.اي انجام میالورت دورهبهتر بکعبارتالورت فصلی یا بک این کار را بک

ام ییت حیداکیر   م العیک  يبراي برنامیک  و فشردگی برنامک، هاسدر يهاي مزمایشی و زمان الزم براي م العکبندي مزمونبودجک

م العیک را ثابیت حفی      هیاي تکردم بک من حد از م العک برسیم و بعید از من مییزان سیاع    گرفتم و تمش میساعت در ننر می

 کردم.می

 ها؟ چرا؟ کالسيهم وهمراه دوست دادید یا بهرا ترجیح ميتنهایي بهخواندن درس ،در سال کنکور  -5

 باید بگویم کک بیشتر تماییل دارم  پرسشاین  حال در جوابهرا بکامّ؛ امت این است کک تا حاال در این مورد فکر نکردهیّعواق پاسخ:

کس در شرایط مختص بک خودش چون هر ،دلیلش هم بک ننرم واضح است ن.اآلکنکور و چک ازچک دوران قبل تنها درس بخوانم،

 در یت زمان و یت مکان شاید شدنی نباشد. ،ع همکطببابِ شدن شرایطِاتمایل بک درس خواندن دارد و مهیّ

 دانید؟بازي براي رفع خستگي را در سال کنکور درست ميsmsدن از اینترنت و کراستفاده  -6

کک در طول دوران درس خواندنم )از اینترنت  هی  اشکالی ندارد. ،الزم فراتر نرود انجام بعضی از کارها اگر از حدّ بک ننر من پاسخ:

 .اي وارد نکنید ام ل میک م العک ياي کک بک برنامکگونکبک، اماستفاده کرده الزم و معقول در حدّ ( امهمواره بک من دسترسی داشتک

 خوانیدن نیدارد.  کنم و رب ی هم بک درسیید نمیأت االمً بازي را smsشود.بازي باعث دید منفی نسبت بک من میsmsشاید لف  

 ید خواهد بود.ي مفتا حدّ ا استفاده از من بک عنوان یت ابزار ارتباطی با دوستان براي تجدید روحیک،امّ

 کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش مي  -7

 مفید خواهند بود. معقول و الزم انجام گیرند، بعضی از از کارها اگر تا حدّ کنم.باالتر را تکرار میجملکهاي چندباز هم حرف پاسخ:

ط انجیام  زمانی متوسّی  يیت یا حداکیر دوبار مسافرت در بازه ،اگر در طول سال کنکور گیرد.مسافرت هم در این دستک قرار می

 در تقویت روحیک و تجدید انرژي بسیار تاثیرگذار خواهد بود. گیرد،

 کنید؟ به چه شکلي؟ گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابي ميآیا کمك  -8

من هر هفتک یا حیداکیر هیر    کار سختی است.ر درس خواندن بدون کمت مشاور تصوّ منقدر این موضوع مهم است کک واقعاً پاسخ:

هدفمنید و   هایم کاممًعبارتی مشاورهیعنی بک؛ کردمدرسی روزهاي پیش مشورت می يدوهفتک یت بار با مشاورم در مورد برنامک

 بود. هایمپرسشگویی بک در جهت پاسخ

 کنید؟ .( را مثبت ارزیابي ميآیا شرکت در اردوهاي مطالعاتي )آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و ..  -9

 باره ندارم.اینام و ننري دربک این موارد فکر نکرده االمً ،خودم را داشتم خاصّ بنديِجمع يچون برنامک پاسخ:

   است؟ کدامشان؟تان در رسیدن به موفقیت کنوني تأثیرگذار بودهي کودکيهاي دورهها و سرگرميها، بازيآیا به نظر شما آموزش  -10

هاي از زمان کودکی در انجام محاسبات و تحلیل ش رنج بازي کردنمکنم ب فکر میا خُامّ...  سختی است  پرسشتقریبا  سخ:پا

 الورت ذهنی موثر بوده.مختلف بک هايسالزم در در

 

 است؟ گیري داشتهدر موفقیت شما تأثیر چشم هاکتابو خواندن کدام  دبیرانآموزش کدام هاي عمومي، در درس  -11
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 زبان و ادبیات فارسی

در سایت نشر دریافیت    دکتر سب ی هاي اینترنتی()کمس از کمس مجازيکمس: 

 .بهره بردم واقعاً

 نشر دریافت همایش زبان و ادبیات فارسیو امم و لغت  قرابت معنایی ،کتاب: 

 زبان عربی

 ................کمس: 

زرد  مبیی کیانون،   عربیی کامیل گیا ،    ،نشر دریافت عربی در مزمون سراسريکتاب: 

 عمومی کانون

 دین و زندگی

 ........................کمس: 

 دین و زندگی خاکستري گا کتاب: 

 زبان انگلیسی

 ....................کمس: 

 ......................کتاب: 

 است؟همي داشتهموفقیت شما نقش م ها درها یا کتابهاي اختصاصي، کدام کالسدر درس  -12
 

 شناسیزیست

 پلک مخیر زیسیت شناسیی انتشیارات     نشر دریافت**، زیست دکتر عمارلو همایشکمس: 

 شناسی نشر الگوزیست فار، علمی

 هاي منمین مقاي پناهی شای )قلمچی(کمسکتاب: 

 شناسیزمین

 ..................کمس: 

 .....................کتاب: 

 فیزیت

 ..................کمس: 

 خیلی سبز خاکستري گا ، فیزیت رمزینک،کتاب: 

 شیمی

 ..................کمس: 

 و شیمی مزمون انتشارات علمی فار 3شیمی  مبتکران در تمام پایک ها،کتاب: 

 ........................کمس:  تجربی ریاضی
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 ریاضی جامع مهروماهکتاب: 

 

 هایي دارید؟ذهني و روحي در روز کنکور چه سفارشبراي افزایش آمادگي   -13

توانش از فرالت استفاده کند تیا   فرد باید تا حدّ حالت درونی در روز کنکور وابستگی شدیدي بک دوران قبل از کنکور دارد. پاسیخ: 

مین  ننیرِ ا بیک امّی ؛ رفتک را نخیورد و دچیار اضی راب نشیود    دستروز کنکور حسرت روزهاي از ویژهبکدر روزهاي نزدیت کنکور و 

ل بیک خداسیت کیک    و پشتکار زیاد در کنیار توکّی  تمش  کنکور، يذهنی براي حضور در جلسک ترین عامل رسیدن بک ممادگیِمهم

  استرس است.( !)ترین راه درمانِمعتقدم مهم

کرالس اجتمراعي و حرر     دیگرران،   ي شخصي، فشار خانواده، مشورت بااي انتخاب کردید؟ )عالقهتان را بر چه پایهي دانشگاهيرشته  -14

 مردم! و ...(

ل بیا خیانواده و   اوّ يدر درجیک  با افراد زییادي مشیورت کیردم.    ،انتخاب رشتک ا در زمانِامّ ،ت بودلین اولویّخودم اوّ يعمقک پاسیخ: 

 پزشکی ویژهبکهاي مختلف مشاورم و بعد هم با چند نفر از دانشجوهاي رشتک

 کنید؟  ي قبلي( آیا به همان شکل عمل ميشود )با همان رتبهصت انتخاب رشته دادهبار دیگر فر اگر به شما یك  -15

الیورت عمیل   همیین باز هم بک راضی هستم و اگر قرار باشد دوباره انتخاب رشتک کنم، ت و شرای م کاممًشکر خدا از موقعیّ پاسخ:

 کرد.خواهم

 ت؟ اسبهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بوده  -16

ا امّ ،خیلی برایم محسوس نباشد گذرد،زیادي کک از حضورم در دانشگاه میچندانزمان نکتاز مدّبعد پرسششاید پاسخ این  پاسخ:

کیاري کیک    ؛یادگیري بدون دلیل م الیب بیوده   اکردن و حتّپرهیز از حف  ام،کردهترین تغییري کک در درس خواندنم حسااللی

 ام!شده «جودانش» دانشگاه، با قرار گرفتن در جوّتوانم بگویم در کل می دادم.ور انجام میدر دوران کنک هاوقتبعضی 

 است؟آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17

اي در زنیدگی هسیتم و   تیازه  هیاي روز شیاهد اتفیا   انگیز است و هربسیار هیجان زندگی دانشجویی در شهري چون تهران، پاسخ:

 ام.کنون حس نکردهبدي تا هايثیرأت

 اي دارید؟ي تحصیل در خارج از کشور برنامهآیا براي ادامه  -18

 کار را خواهم کرد.این حتماً ،ا باشدشاءاهلل اگر شرایط مهیّهایی براي این کار دارم و انذهنیت پاسخ:

 چرا؟جا ماندگار شوید(؟ تان به خارج از کشور مهاجرت کنید )در آنآیا مایل هستید به کمك مدرك تحصیلي  -19

ایین   نیک مانیدگاري بیراي همیشیک.     ،تحصیل خواهید بیود   يفقط براي ادامک اگر قرار باشد بک خار  از کشور مهاجرت کنم، پاسخ:

 ننرم نشود.ام و امیدوارم شرایط باعث تجدیدِتصمیمی است کک گرفتک

 اند! جا آمدهنبال راز پیروزي شما تا اینها که به دکوچك براي این بچه يسؤال آخر، یك راهنمای و به جاي  -20

 اي دارد و من هم سپردن نتیجک بک خداست...ي خیلی سادهنیست و نکتکراز و رمز پیروزي و موفقیت خیلی پیچیده  پاسخ:

و  دست ندهید کار و امید خود را ازو پشتِ هدفمند( ک با برنامک و کاممً)البتّ توانید زحمت بکشید و درس بخوانیدتا جایی کک می

 کس را بدون نتیجک نخواهد گذاشت.خدا زحمت هی  ،دیم مئن باش
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