کیانا تدبیر ـ رتبهی  ۲کشور ـ کنکور تجربی
میانگین مطالعه شما در سال کنکور چقدر بود ؟
هفته عادی مدرسه  05یا  05بود و در بعد از عید  05یا  05ساعت و حتی بیشتر و در تابستان هم  05یا  05بود چون مدرسه می رفتم .
برنامه شما برای مطالعه چی بود ؟
برنامه کلی من قلم چی بود ولی چون مدرسه بیشتر اوقات از قلم چی جلوتر بود در طول سال با مدرسه پیش می رفتم و قلم چی مرور بود ولی در تابستان با قلم چی
پیش می رفتم چون نگاه به آینده داشت
در آزمون ها غیبت داشتید ؟
نه همیشه شرکت می کردم و تراز م  0055بود
خودتوت فکر می کردید رتبه تک رقمی کنکور باشید ؟
بله بر اساس قلم چی بله ولی بعد از کنکور نه
درصد های خودتون رو بعد از کنکور حساب کردید ؟
حساب کردم ولی چون مطمن نبودم روش حساب نکردم
شما اولین نفری بودید که در آزمون های ماز ثبت نام کردید از کجا آشنا شدید ؟
در سایت قلم چی سواالت ماز قرار داده می شد با سایت آشنا شدم و چون دیدم در سال گذ شته رتبه های برتر مثل شایان پورمیربابایی ا ستفاده می کردند و بچه
های دیگر مثل خانم فاضلی فر منم تصمیم گرفتم شرکت کنم
نظرت در مورد آزمون های ماز چی بود و اینکه شما در اولین آزمون ماز شرکت کردید و بعد دومی و بعد سومی و هین طور تا آخر در تمام
آزمون ها شرکت کردید ؟ همون چیزی که فکر می کردید ؟
سطح سواالت خیلی سخت بود  ،و برای من پاسخ تشریحی خیلی ارزشمند بود و نکته هایی که در کتاب درسی امکان داشت به آن ها دقت نکرده باشم و یا مباحث
ترکیبی برای ماه های آخر خیلی بهم کمک کرد و این سطح باالی سواالت برای کنکور امسال خوب بود من در اوایل سال از نظر روحی و درسی با سواالت سخت
ماز آشننا شندم و در کنکور این آمادگی خوب بود من با همین دید پیش رفتم که کنکور امسنال  ،کنکور سنختی خواهم داشنت ا اگر دانش آموز همان اول سنال با
سواالت سخت کار کند آماده تر می شوند.
مشاور داشتید ؟
مشاور تخصصی نداشتم و که به من برنامه بدن و من اجرا کنم
نظر شما در مورد مشاور داشتن دانش آموزا چیه کسی که از کنکور خبری نداشته باشه و تحصیالت خوبی نداشته باشه می تونه مشاور
خوبی باشه ؟
به نظر من نه اما باز ممکنه بعضیا نظر دیگهای داشته باشن اما به نظر من نه
از استادانتون میخواید تشکر کنید
از مدیر مدرسه امون خانم کامکار  ،از دبیر ریاضی خانم سعیدی و آقای حکت و آقای صلواتی و دبیرهای دیگرهم آقای دوست جاللی و آقای حسینی
کدام کتاب های کمک آموزشی موثرتر و مفید تر بود ؟
فیزیک  :نشر دریافت
ادبیات نشر دریافت
نشر مهر و ماه هم خوب بود
کتاب های گاج هم خوب بود
صحبت آخر
برای همه ی بچه هایی که زحمت کشیدن امیدوارم به هدفشون برسم و یادشون نره که هر هدفی داشته باشن با تالش می تونن به هدفشون برسن
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