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خودم را به صورت اتفاقی فهمیدم 96زمانی که جریان موفقیت یکی از شاگردان کنکوری 
ررسی بمثل هر استاد دیگری از موفقیت شاگردم بسیار خوشحال شدم،اما زمانی که با 
دقیق تر پرونده آن دانش آموز متوجه شدم که با چه شرایطی توانسته بود آن

و شور ! جای خودش در می آمدموفقیت بزرگ را کسب کند تقریبا قلبم داشت از 
وانید و اشتیاق فراوانی داشتم تا این داستان انگیزشی را برای شما بنویسم تا بخ

ی لذت ایمانتان برای موفقیت در کنکور قوی تر بشود،امیدوارم از این داستان شنیدن
ببرید

دی ماه،روز شنبه خانم 18، در 95دقیقا در شب یکی از روز های سرد زمستان سال 
ند احمدی همکار من طبق معمول لیست دانش آموزانی که قرار بود با من تماس بگیر

دانش آموز از دانش آموزان قبلی بودند و یک 2برای من ارسال کرد،در بین آن ها 
ه دانش آموز جدید هم به چشم میخورد،مثل همیشه آن عکس را در موبایل خودم ذخیر

کی کردم و یک برگه پرونده جدید برای تشکیل پرونده شاگرد جدیدم خانم هدیه تر 
آن شب سرد موبایلم 22:30را روی آن حک کردم،ساعت 95/10/19آماده کردم و تاریخ 

زنگ خورد و گوشی را برداشتم،طبق معمول پس از احوال پرسی های عادی با سوال 
وز هایی سعی کردم سابقه درسی آن دانش آموز را در بیاورم،متوجه شدم این دانش آم

!  سومین کنکورش هست96نیز شرکت کرده و در واقع کنکور 95و 94تجربی در کنکور 
را کسب کرده بود، به نظرم عادی آمد 4000رتبه 95و در کنکور 7500رتبه 94در کنکور 

را زیرا از نظر من هر دانش آموز و داوطلبی با هر رتبه ای استحقاق موفقیت در کنکور
سی دارد،پس از آن راجب منابع و کتاب ها با هم صحبت کردیم و پرسیدم که آیا در کال
ک دی شرکت میکند یا دی وی دی ای دارد که از ان استفاده کند؟ متوجه شدم که فقط ی

ی آزمون ایشان برا! بله هیچ کالسی! وی دی فیزیک دارد و هیچ کالسی شرکت نمیکند
دی هیچ کار خاصی انجام نداده بود و از آزمون 24قلم چی درس میخواند و برای آزمون 

دی که چند روز 24آبان استارت زده بود،من تصمیم گرفتم به جای امادگی برای آزمون 7
بهمن حاضر بشویم،روز ها ادامه پیدا کرد و ما هم مثل هر 15دیگر بود برای آزمون 

دانش آموز و مشاور دیگری افت و خیز هایی داشتیم،حتی در یکی از آزمون ها ایشان
را کسب کرد که عکس آن را در ذیل مشاهده میکنید5900نتیجه خیلی نا مناسب تراز 

اسفند انتظار موفقیت و 6فکر نمیکنم هیچ مشاوری با دیدن این تراز از دانش آموزش در آزمون 
اما من یک آدم غیر منطقی هستم و هیچوقت برای دانش ! از او داشته باشدپزشکی روزانه 

حال آموزان خودم منطقی فکر نکردم که اگر غیر منطقی فکر میکردم چیز دیگری میشد،به هر
6300 جلسه تحلیل آزمون را با ایشان برگزار کردیم و ایشان یک آزمون بعد توانست به تراز 

!برسد
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روز ها از پی هم میگذشت و بازهم من همراه با همه دانش آموزانم چشم به راه کنکور 
آموزانمبودیم،راستش را بخواهید این کنکور در حکم یک امتحان نه تنها برای دانش96

انهبلکه برای من نیز بود و من باید توانایی های خودم را هم میسنجیدم،خوشبخت
دایشان دانش آموز بسیار خوبی بود و گزارشاتش را هم مرتب برای من ارسال میکر

در مجموعه ما هر دانش آموز موظف هست عملکرد هفته خودش را برای من ارسال
بکند،برای نمونه یکی از گزارش های هفتگی ایشان را بررسی میکنیم

یشه هم!این گزارش مال اردیبهشت ماه است،مالحضه میکنید که هیچ سختی ای در کار نیست
من ! در عجب بودم از دانش آموزانی که رمز موفقیت را تراکتور وار درس خواندن میدانستند

وفق هیچوقت به دانش اموزان خودم نگفتم هرچقدر میتوانید تا سر حد مرگ درس بخوانید تا م
اال بردن و اعتقاد دارم به جای باال بردن ساعت مطالعه با ب! هیچوقت! بشوید و نتیجه بگیرید

ه تعداد تست میشود موفقیت را به دست آورد،یادتان باید تعداد تست شما معیار است ن
ساعته 4ساعتی که درس میخوانید،بر طبق عادت هر ساله در خرداد ماه یک دی وی دی آموزشی 

ضبط کردم و برای همه دانش آموزان پست کردم،ایشان نیز از آموزش های ان دی وی دی 
فاینال بود که شامل آموزش هایی برای دوران جمع بندی بود  DVDاستفاده کرد،آن دی وی دی 

تا دانش آموزانم بتوانند بهتر و بهتر جمع بندی کنند
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ارم و دوست د! انتخاب رشته هم تمام میشود! جلوتر که میرویم کنکور تمام میشود

ر سومین سریع برسیم به جای خوب داستان،ایشان توانست با ایمان خلل ناپذیر خود د
در ضمن شایان ذکر هست که ایشان ! برسدپزشکی روزانه کنکورش به رشته 

3و با سهمیه منطقه درصدی یا شهدا نداشته 5درصدی یا 25هیچ سهمیه ِی 
د کهزیست بوو دوست داشتنی درصدش هم درصد ! توانسته به این موفقیت برسد

عکس قبولی انتخاب رشته ایشان را در ذیل ! درصد زده بود70 این درس سخت را 
مشاهده  میکنید

ای که بار سومش هست دارد کنکور میدهد شاید از 18پزشکی روزانه برای یک داوطلب با معدل 
منتظر نظر  شما نتیجه خوب و عالی ای باشد اما من حتی انتظار های بیشتر از این هم داشتم و

؟ مهم ولی به هر حال چه فرقی میکند پزشکی را در کجا بخوانی! قبولی در یک جای بهتر بودم
مهم تر از آن در! این است که دکتر بشوی و بروی برای نجات جان افراد جامعه و لذت ببری

!دانشگاه روزانه درس بخوانی و همه چی برایت رایگان باشد

گانی به نظرم این یک داستان تاثیر گذار است،خود من وقتی با کمک همسرم پرونده های بای
بار را استخراج و مطالعه کردم واقعا چند لحظه شوکه شده بودم،و نمیدانستم ایشان95سال 

ته سومش هست که دارد کنکور میدهد و بارهای قبلی نتیجه ای میگرفته که در خورد سه رش
شاگرد آنقدر که برای این دانش آموز من تعجب کردم و اشتیاق داشتم حتی برای! اصلی نبوده

کسب کرد اشتیاق نداشتم و واقعا اتفاق خوبی 96را در کنکور 7خودم خانم پور احمد که رتبه 
دی ماه تا روز کنکور شاگرد خصوصی 19الزم به ذکر هست که ایشان از همان روز برای من بود، 

،و انتخاب رشتش را هم با مشورت من انجام داد،جا دارد ماه6من و خانم احمدی بوده،تقریبا 
اینجا از تالش های بی وقفه خانم احمدی هم تشکر کنم چون ایشان وظیفه مهم پیگیری

دین و وضعیت درسی این دانش آموز را عهده دار بودند و با پیگیری هایشان انگیزه ایشان را چن
ما قوی تر این یک کار تیمی بوده است،این داستان را نوشتم تا ایمان ش! چندین برابر میکردند

شود پزشکی می! تا شما هم به این باور برسید که میشود در کنکور نتیجه گرفت و موفق شد! شود
نی هرچه را که باور ک! حتی اگر بار سوم و چهارمی باشد که داری کنکور میدهی! روزانه قبول شد

ک به آن دست پیدا میکنی و به آن میرسی،این داستان هم برای من و هم برای همه میتواند ی
دی که در داستان انگیزشی فوق العاده باشد و ایمان مارا به خداوند و لطفش قوی تر بکند،خداون

!پیشگاه او هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد
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