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با سالم. در ابتدا  به خاطر رتبه ی خوبی که بدست آوردید  به شما تبریک می گویم و از وقتی که برای مصاحبه اختصاص دادید  .1

 تشکر میکنم. در درس های مختلف چه درصدی کسب کردید؟

 72/57درصد و استعداد تحصیلی  8/75درصد ، زبان  2/22 با عرض سالم و تشکر. دروس تخصصی

 در کنکور سراسری مقطع دکتری مجموعه مدیریت شدم. 22درصد. با این درصدها موفق به کسب رتبه 

 

از چه زمانی شروع به درس خواندن کردید و در روز چند ساعت مطالعه داشتید؟)اگر در بازه های مختلف میزان مطالعه شما  .2

 ت، به تفکیک زمانی میزان مطالعه را بفرمایید(متفاوت اس

های زیادی که داشتم به هیچ وجه نتوانستم بود. اما به دلیل مشغلهی من از اواسط آبان شروع مطالعه

-روز به درس خواندن اختصاص بدهم. ساعات مطالعهساعات مطالعه مشخص و منظمی را در طول شبانه

آمد چندین روز متوالی هیچ که بعضاً پیش میرسید، در حالیمیساعت هم  2ام در بعضی از روزها به 

ام بر این بود تا بر کیفیت شدم سعیای نداشته باشم. با اینحال هرچه به زمان کنکور نزدیک تر میمطالعه

ساعت  5ام در دو ماه اول حدود روزانه ام بیافزایم. در مجموع متوسط میزان مطالعهو کمیت میزان مطالعه

 ساعت. 2د و در دو ماه آخر منتهی به کنکور حدود بو

 

 را بیان کنید و بفرمایید مهم ترین عامل را چه عاملی می دانید؟  33عوامل موفقیتتان در کنکور  .3

 ام به دروس تخصصی رشته مدیریت،توانم به : عالقهعوامل زیادی در موفقیتم دخیل بودند که از جمله می

اشاره کنم )این امر سبب شدد تدا مطالعده  ام به زبان انگلیسیتسلط نسبی انتخاب صحیح منابع درسی و 

خاصی برای درس زبان نداشته و با توجه به کمبود زمانی که داشتم، وقت بیشدتری را بده مطالعده دروس 

ی بسدیار ترین عامل مدوفقیتم را انگیدزهتخصصی اختصاص دهم(. اما از همه این عوامل که بگذریم، مهم

ای که شروع به مطالعه برای کنکور کردم، هددفم فقدط و فقدط ادامده تحصدیل در از لحظهدانم. زیادم می

ی ی کسدب یدک رتبدهمقطع دکتری در یک دانشگاه تراز اول بود و با علم بر اینکه این مهم جز در سدایه

    شد. چشمگیر میسر نیست، روز به روز بر انگیزه و تمرکزم افزوده می

 

 

 



مام شده و شما هم رتبه خوبی کسب کردید، آیا اگر برگردید به عقب، کسب رتبه یک رشته خود را دست یافتنی حاال که کنکور ت .4

 می بینید؟ اگر بله، برای کسب این رتبه چه کارهایی می کردید که امسال نکردید؟ 

دکتدری نفدر اول کنکدور در این خصوص اجازه دهید به یک نقل قول از به هیچ وجه دست نیافتنی نیست. 

اینکه من نفر اول کنکدور شددم بده ایدن  "سال گذشته اشاره کنم. ایشان گفته بودند :  مجموعه مدیریت

صرف نظر از فروتنی ایشان،  . "تواند به این موفقیت دست یابد معنی است که هر شخص دیگری هم می

هدای سراسدری عمددتاً های برتر کنکوراظهار نظرش یکبار دیگر مهر تأییدی است بر این مطلب که رتبه

های خیلی خاص و نادری نیستند. بلکه با تکیه بر تالش و پشتکار و همچندین یدک یا ویژگی دارای موهبت

  هایی دست یابند.شوند به چنین موفقیتریزی همه جانبه موفق میبرنامه

 

بیفتد و نتواند رتبه ی خوبی بدست  به نظرتان مهم ترین عواملی که باعث می شود داوطلب کنکور در رشته شما از رقابت عقب .5

 بیاورد چیست؟

امل اکتفا به اهداف کوچک است. به نظر من رسد : اولین عدر این خصوص دو عامل بازدارنده به ذهنم می

هر فرد باید هدفش راهیابی به بهترین دانشگاه کشور در گرایش مدنظرش باشد. البته پر واضح است که 

دنظرمان نرسیم، اما باید توجه داشته باشیم کسی که با عزم راسخ کسب ممکن همیشه دقیقاً به هدف م

 211ای زیر قطعاً رتبه ،گزیند، حتی در صورت عدم تحقق این امریک رتبه برتر را به عنوان هدفش برمی

 کسب خواهد کرد.

سنگینی که های . برنامهاست برای درس خواندن ی سنگین و غیرمنطقیدومین عامل نیز وضع یک برنامه 

شوند و همین امر به تدریج سبب بی انگیزگی عمدتاً تناسبی با توانایی افراد ندارند، معموالً عملی نمی

افراد خواهد شد. هر فرد با توجه به شناختی که از توان خود دارد باید یک برنامه مطالعاتی مناسب تدوین 

ود، میزان ساعات مطالعه را با شیبی مالیم شکند و به تدریج که به روزهای منتهی به کنکور نزدیک می

 افزایش دهد. 

جانبه و متناسب با این هدف مطالعاتی همه اتخاذ یک برنامهدر کنار آن بنابراین انتخاب یک هدف واال و 

 .هستند، در نیل به موفقیت در کنکور بسیار با اهمیت رود که آهسته اما پیوسته به جلو می

  

 حداکثر چقدر زمان آمادگی برای کنکور نیاز است؟ 111رتبه زیر به نظرتان برای کسب  .6

های افراد مختلف، متفاوت است. اما به نظر من اگر ساعات مطالعه دارای کیفیت این موضوع بنا بر توانایی

 کند.ماه کفایت می 7قابل قبولی باشند، حداکثر 

 

 



 نوع مصاحبه و سواالت چطور بود؟مصاحبه  کجا دعوت شدین؟ ولطفا بفرمایید برای هر دانشگاه  .7

ی بسیاری که به ام به هر پنج انتخاب اولم دعوت به مصاحبه شدم. با توجه به عالقهبا توجه به رتبه

گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه  :ها عبارت بودند ازاین انتخابعملیات داشتم،  گرایش تحقیق در

(، تحقیق در قمتهران، تحقیق در عملیات دانشگاه عالمه طباطبایی، تحقیق در عملیات دانشگاه تهران )

 عملیات دانشگاه فردوسی مشهد و گرایش منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

گان آزمون کتبی به عمل آمد، مدت زمان در دانشگاه تهران با توجه به اینکه پیش از مصاحبه از دعوت شد

 مصاحبه بسیار کوتاه و محدود به سواالتی در خصوص پایان نامه کارشناسی ارشد بود.

در دانشگاه عالمه طباطبایی و واحد قم دانشگاه تهران وقت مصاحبه بیشتر بود و عالوه بر سواالتی در 

تری و موضوع مورد عالقه برای رساله دکتری، خصوص پایان نامه ارشد، انگیزه ادامه تحصیل در مقطع دک

 سواالتی تخصصی از گرایش انتخابی، روش تحقیق و زبان انگلیسی نیز پرسیده شد.

هایی که من داشتم نیز مربوط به دانشگاه فردوسی مشهد بود که بیشترین مدت زمان در میان مصاحبه

 ارشد و دروس تخصصی پرسیده شد. سواالتی بسیار ریز و تخصصی و چالش برانگیز از پایان نامه

 

 . در انتها بفرمایید چه توصیه ای برای کسانی که داوطلب شرکت در کنکور سال های آتی هستند، دارید؟8

داشتن همت و پشتکار ، مطالعه منطقی و پیوسته ، استفاده از منابع درسی مناسب و مشورت مداوم با افراد مطلع و 

 توانم به این عزیزان داشته باشم.میای است که آگاه بهترین توصیه

 

 

 با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما 

 

 


