ارشيا زاهدي پور خامنه ؛ نفر اول گروه زبان

سما معيري ،نفر اول گروه هنر:

ارش���يا زاهدي پور خامنه هستم .يك خانواده چهارنفري هستيم .برادر يزرگترم چهار
سال پيش رتبه سه رقمي كنكوررا داشتند و دندانپزشكي قزوين مشغول به تحصيل
باشند .پدرم ليسانس بيولوژي و مادرم فوق ليسانس ادبيات ودبير ادبيات هستد.
مي
*چند درصد فكر ميكرديد كه نفر اول كنكور شويد؟
گرفتم .احتمال تک رقمی را زیاد
 به دليل نتايجي كه در آزمونهاي دبيرس���تان ميمی دادم .ولی كسب رتبه  ۱كشوري را مطمئن نبودم.
ايد؟
اي تحصيل كرده
*دبيرستان درچه رشته
 در رش���ته تجربي تحصيل كرده ام .سالهاي اول ودوم دبيرستان حلي  3و سال آخرمدرس���ه انرژي اتمي با معدل نهايي  19/80تحصيل كردهام .از جمله شرايط ورود به
باشد.
مدرسه انرژي اتمي داشتن معدل ديپلم باالي  19/40مي
اي گرفتيد؟
* دررشته تجربي چه رتبه
 در كنكور تجربي هم رتبه  39كشوري وسهميه رتبه  13را گرفتهام.اي باعث شدتا به زبان عالقمند شويد؟
*چه انگيزه
از بچگی به ياد گرفتن زبان عالقه داشتم .از سن  6سالگي هم به كانون زبان ميرفتم.
در ضمن اهمیت ياد گيري زبان انگلیسی هم این انگیزه را در من بیشتر کرد.
*زمانيكه خبر قبوليتان را شنيديد چه احساسي داشتيد؟
 چون تصور نفر اول ش���دن را نداشتم یک حس بسیار خوب داشتم،كه برای اولینتجربه می کردم!
بار
*درصد نمراتتان در كنكور زبان چقدر بود؟
ادبي���ات 88درصد ،عربي ودين���ي  94درصد ،زبان عموم���ي  100درصد و زباناختصاصي را  85درصد زدم.
*قصد داريد درچه رشتهاي ادامه تحصيل دهيد؟
ام رشته پزشكي
 البته رش���ته اصلی من چون تجربی است ورتبه خوبي هم گرفتهرا ادامه ميدهم ودوس���ت دارم كه تا فوق تخصص چشم ويا قلب درسم را ادامه دهم.
رشته زبان راهم چون از ابتدا
به آن عالقه داش���تم ادامه
خواهم داد.
*ب��راي موفقي��ت در
كنكور چه برنامهريزياي
داش��تيدودر روز چند
ميكرديد؟
ساعت مطالعه
 هر كس���ي كه ميخواهددر كنك���ور ويا زندگي موفق
باش���د بايد هدف وبرنامه
ريزي منظم���ي در زندگي
داشته باش���د .من هم چون
هدفم موفقي���ت در كنكور
بود با جدي���ت تمام درس
ميخواندم .حدود  ۶ساعت
های���ی که مدرس���ه
در روز
میرفتم درس ميخواندم و
حدود  12ساعت هم روزهايي
كه ب���ه مدرس���ه نميرفتم
مطالعه ميكردم.
*نظرتان در مورد كالسهاي كنكور چيست؟
به نظر من اگر خود مدرسه برنامه ريزي و آزمونهاي ّمنظمي داشته باشد ديگر نيازي
به كالسهاي كنكور نيست .اما در صورت نداشتن برنامه ريزي منظم وخوب كالسهاي
كنكور براي موفقيت در كنكور مؤثر است.
كنيد چرا توانستيد در كنكور موفق باشيد؟
*فكر مي
ف! البته حمايت و پشتيماني پدر
 -هدف،هدف،هدف؛ و تالش برای رسیدن به این هد 
ومادرم در اين موفقيت تأثير فراواني داشته است.
*براي جواناني كه امسال در كنكور موفق نشدهاند چه صحبتي داريد؟
خواهند برسند.
 این که ناامید نش���وند و باور داشته باشند که میتوانند به آنچه میسعی کنند اش���تباهات خود را تکرار نکنند و س���خت تالش کنند .مطمئناً جواب
زحمتهایشان را خواهند دید.
*با وجود دنياي مجازي و س��رگرمي بيشتر جوانها با اين فضا؛ رابطه شما با
دنياي مجازي چگونه است؟
با برنامه ریزی حتی در سال کنکور هم میشود وقتی برای استفاده از فضای مجازیکنار گذاش���ت؛ اما باید بسیار کنترل شده از آن استفاده کنند .من آخر شب مدتی را
برای این کار اختصاص داده بودم.

سما معیری هس���تم فرزند سوم
خانواده .از اول راهنمایی تا س���وم
دبیرستان در دبیرستان فرزانگان
یک ته���ران تحصيل كردم و پیش
دانش���گاهی را در آموزشگاه میدیا
درس خواندم.
* مطمئن بوديد كه جزءنفرات
اول كنكور ميشويد؟
 به دليل تالش���ي که كرده بودموآزمونهايي كه داده بودم،تا حدی
انتظار داش���تم .اما رقابت در رشته
هنر مثل بقیه رش���تهها تنگاتنگ
اس���ت .براي رس���يدن به هدفم ؛
درس���های خالقی���ت تصویری و
ترس���یم فنی را در اختصاصیها
درصد باالتري زدم.
*چه زماني احساس كرديد كه
به هنر عالقمند هستيد؟
 البته من در دبیرس���تان رشتهریاضی فیزیک خواندم .اما عالقه ام به
هنر را از سوم راهنمایی میدانستم.
دانيد،تحصیل در
همانطور كه مي
رشته ریاضی فیزیک برای قویتر
هاي درسی خيلي خوب است ،به همين خاطربا انتخاب خودم ومشورت والدینم
ش���دن پایه
تصميم گرفتم رياضي بخوانم .اما در رش���ته هنر به این دلیل اينكه عناوین درسی کنکور با
ها به کلی متفاوت است ،به آموزشگاه رفتم .البته عزيزاني كه به هنر
عناوین درسی هنرستان
عالقه دارند براي موفقيت در كنكور حتماً بايد از كالس���هاي كنكور وآموزشگاهها استفاده
كنند.
* چه انگيزهاي باعث شد كه به هنر عالقمند شويد؟
انگیزه ام برای تحصیل در رش���ته هنر اول از همه عالقه و بعد از آن احساس نیازی بود کهها به این رشته
در جامعه نسبت به آن حس ميكنم. در واقع سعی داشتم با این کار بتوانم توجه
را بیشتر کنم و از مشکالت آن بکاهم.
شويد ،چگونه اين
* با توجه به اينكه در كشور ما به معقوله هنر توجه زيادي نمي
رشته را انتخاب كرديد؟
های ریاضی و تجربی توجه میشود به باقی
 -بله متاسفانه در کش���ور ما آنقدر که به رشته
رشتهها اهمیت داده نمیشود در حالی که
کشور ما برای پیشرفت بیشتر به هنرمندان و کارشناسان در حوزه علوم انسانی ،نیاز بیشتری
تواند در بقیه تأثیر گذار باشد و در راه پیشرفت این رشته،
دارد .با این حال تالش یک نفر می
نخبگان بیشتری را جذب کند.
* ب��راي كنكور چ��ه برنامه ريزيهايي داش��تيد ودر روز چند س��اعت مطالعه
ميكرديد؟
 من برای کنک���ور از برنامه ای منظم پیروی میکردم اما به دلیل حفظیات زیاد در کنکورهنر ،درس خواندن به تنهایی کافی نیس���ت بلکه باید ب���ه همراه آن چندی از عناوین را به
صورت تجربی یاد میگرفتم تا بهتر در ذهنم بمانند.
برای مثال بازدید از موزهها ،سینما و ..هم در برنامه من نقش عمده ای داشت .در كل به نظر
من بدون تالش وهمت هيچ انساني موفق نخواهد بود!
اي درستان را ادامه دهيد؟
* برنامه آينده تان چيست وقصد داريد تا چه مرحله
 -تصميم دارم كه در رش���ته گرافیک یا نقاشی تحصیل كنم .به همين خاطر برنامه ام این
است که در رشته ام تا حدی پیش���رفت کنم بتوانم تاثیرگذار باشم .دلم ميخواهد شرکت
گرافیکی خودم را تأسیس کنم و برای افراد با استعداد کار آفرینی کنم.
* چه صحبتي با جواناني كه ميخواهند كنكور بدهند داريد؟
... البته
 -صحبتم این اس���ت که کنکور بخشی از زندگی است و سعی کنند از آن لذت ببرند
های زیادی دارد.
قطعاً سختی
پیشنهادم این است که به خود تلقین نکنند و تحت تاثیر جوهای منفی قرار نگیرند .به هدفي
كه دارند فكر كنند و از تالش و پشتكار دست نكشند.
* در پايان اگر حرف ديگري داريد بفرماييد.
خواهم از پدر و مادر عزیزم تش���کر کنم و همچنین اساتیدم در آموزشگاه و نکته
-فقط می
کنم که فرزندانش���ان را مجبور نکنند تا در
آخر اینک���ه از همه پدر و مادرها خواهش می
رشتهای غیر از عالقه شان درس بخوانند چرا که موفقیت وقتی حاصل میشود که خود فرد
رغبت و انگیزه آن را داشته باشد.

تالش براي رسيدن به هدف!
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دلم ميخواهد دررشتهام كار آفرينيكنم!

