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مرزهاي دانش را بشكنيد
توليد علم كنيد
به سراغ مرزهاي دانش
برويد،
فكر كنيد ،كاركنيد.
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پيام مشاور
آخرین گام را درست بردارید
تا كنكور تكرار نشود!

سال آینده همین موقع در یک رشته ،در یک دانشگاه مشغول به تحصیل خواهید شد!
بعــد از 12ســال درس خوانــدن پشــت نیمکتهــای مدرســه  ...حــاال نشســتن پشــت میزهــا و صندلیهــای دانشــگاه خیلــی جــذاب و
دلنشــین اســت!
در نیمــهی مــرداد ،نتایــج اولیــهی کنکــور  96در قالــب کارنامــهای کــه حــاوی رتبــهی کشــوری ،رتبــهي زیرگروههــا ،نمــرهي کل و
درصدهــای خــام اســت ،در اختیارتــان قــرار میگیــرد و شــما حــدود یــک هفتــه فرصــت داریــد تــا  150کــد رشــته محــل را انتخــاب
کنیــد و در روزهــای پایانــی انتخــاب رشــتهی سراســری نوبــت بــه انتخــاب رشــتهی دانشــگاه آزاد میرســد؛ کــه میتوانیــد  20کــد رشــته
محــل را در سیســتم تمــام وقــت و  10کــد رشــته محــل را در قالــب پــاره وقــت همــراه بــا  10کــد رشــته محــل بیآزمــون و بــدون در
نظــر گرفتــن گــروه آزمایشــی انتخــاب کنیــد .رعایــت ضوابــط پذیــرش دانشــگاهها در سیســتمهای روزانــه ،شــبانه ،پیــام نــور ،غیرانتفاعــی،
مجــازی ،بینالملل(خودگــردان) ،نیمــه حضــوری ،فرهنگیــان و ...یکــی از اصــول انتخــاب رشــته اســت و در برخــی رشــتهها دقــت در
پذیــرش متمرکــز یــا نیمــه متمرکــز بــودن کــد رشــته محــل نیــز حائــز اهمیــت اســت .تعــدادی از داوطلبــان بــه اشــتباه انتخــاب رشــته بــه
صــورت تعقیبــی انجــام میدهنــد یعنــی یــک رشــته را در تعــدادی دانشــگا ه محــدود دنبــال میکننــد ،و برخــی بــاز هــم بــه اشــتباه ،جهــت
فــرار از تكــرار کنکــور ،تمــام رشــتهها را دوســت دارنــد و بــه تمــام نقــاط ایــران میرونــد!!!
ســوال مهــم ایــن اســت ،کــف قابــل قبــول کجاســت؟! یعنــي تــا چــه حــد حاضریــد شــهر قبولــی خــود را از محــل ســکونت خــود دور
کنیــد؟! تــا چــه حــد حاضــر میشــوید بــه انتخــاب رشــتههایی کــه تــا االن جــدی نمیگرفتیــد فکــر کنیــد؟! پیشــنهاد دیبــازر بــه شــما
ایــن اســت ،تــا حــد امــکان از شــهر محــل ســکونت خــود فاصلــه نگیریــد و شـبها در خانـهی خــود در کنــار خانــواده بخوابیــد! بــه ایــن
ترتیــب در کنــار تحصیــل میتوانیــد از امکانــات دیگــری بــه صــورت فــوق برنامــه مثــل نقاشــی ،موســیقی و ...هــم اســتفاده کنیــد .کالسهــا
و برنامههایــی کــه تــا امــروز فرصــت شــرکت در آن هــا را بــه دلیــل حجــم زیــاد درسهــای دورهي دبيرســتان و کنکــور نداشــتید!
رشــته را بــه دانشــگاه ترجیــح دهیــد ،چــون شــما در زمــان ادامـهی تحصیــل ،رشــتهی قبولــی خــود را ادامــه میدهیــد ،نــه دانشــگاهی کــه
در آن تحصیــل میکنیــد!
هــر چنــد میدانیــم ادامــهی تحصیــات تكميلــي از طريــق دانشــگاههای سراســری روزانــه بــه مراتــب راحتتــر از دانشــگاههای ســایر
اســت! امــا بــاز هــم اولویــت خــود را قبولــی در رشــتهی مــورد نظــر در شــهر محــل ســکونت خــود قــرار دهیــد و تــا حــد امــکان سیســتم
پذیــرش خــود را تغییــر دهیــد! ایــن رونــد تعييــن رشــته در زمــان انتخــاب رشــتهای کــه بــرای شــما انجــام خواهیــم داد لحــاظ میشــود.
در زمــان انتخــاب رشــته بایــد حــرف گــوش کنیــد ،امــا قبــل از اعــام کارنامــه بایــد تمــام نظــرات خودتــان و خانــوادهی محتــرم و
دلســوزتان را در فــرم مربــوط لحــاظ کنیــد و ديبــازر بــا مطالع ـهي آن فــرم بــا افــکار و خواســتههای شــما آشــنا میشــود و بــر اســاس آن
بــا توجــه بــه نمــرهي شــما در كارنامــه ،انتخــاب رشــته خواهــد شــد .دقــت كنيــد انتخــاب رشــته بــر اســاس رتبـهی شــما انجــام نمیگیــرد
چــون یکســال رتبـهی  2000بــرای مثــال در دکتــرا پذیــرش میدهــد و یکســال خیــر! آنچــه کــه در انتخــاب رشــته مهــم اســت ،نمــرهی
کل شماســت ...منتظــر جلس ـهی حضــوری انتخــاب رشــتهی کنکــور  96بــا حضــور اولیــا ،چنــد روز بعــد از برگــزاري کنکــور15( 96و16
تیرمــاه) باشــید .ایــن جلســه ویــژهی داوطلبانــی اســت کــه تــا آن روز نســبت بــه ثبــت نــام و تکمیــل مــدارک انتخــاب رشــته اقــدام
کردهانــد .آينــده شــروع شــــد!...
سيد امير ديبازر
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دوران جمع بندي يا كم بندي؟

در هفتههــای پایانــی کنکــور ،دغدغ ـهی همــه بچههــا دوره و جمعبنــدی اســت .بــه چــه شــکلی دوره کنیــم؟ آیــا
مطلــب جدیــد بخوانیــم یــا خیــر؟ آیــا فقــط تســت بزنیــم؟ هــر هفتــه کنکــور آزمایشــی بدهیــم و...
بــرای گذرانــدن روزهــای پایانــی کار عجیبــی قــرار نیســت انجــام دهیــد فقــط بایــد زیادتــر بخوانیــد .کنکــور مســابقهای
اســت کــه الزم اســت تــا جایــی کــه میشــود باســوادتر باشــید .یــک تســت هــم یــک تســت اســت .جیبهــای شــما
هــر چــه بیشــتر از ســواد پــر باشــد آنروز آرامتــر خواهیــد بــود.
بــه هیــچ وجــه در ایــن ایــام حجمــی نخوانیــد .همــه مــواد درســی در طــول روز در برنامــه شــما بایــد قــرار بگیــرد .گــول
کتابهــای جدیــد کمــک آموزشــی بــا عناویــن جــذاب را نخوریــد ،خریــد کتــاب کمــک آموزشــی جدیــد در ایــن
هفتههــای پایانــی توصیــه نميشــود!
ازآزمــون دادن در ایــن روزهــا نترســید .هــدف مــا از آزمــون دادن شـ ِ
ـانس پیــدا کــردن نقــاط ضعــف خــود  ،هــم از
بُعــد مهارتــی و هــم از بُعــد ســواد حفظــی قبــل از روز کنکــور سراســری اســت .پــس چــه قــدر خــوب کــه بــاز هــم
میتوانیــد کشــف کنیــد! همایشهــای یــک روزه میتوانــد بــه شــما داوطلبــان کمــک زیــادی کنــد .درسهایــی را
کــه بلــد هســتید را حتمـ ًا بــه همایــش برویــد و قــوی را قویتــر کنیــد و درسهــای ضعیــف را از فالکــت خــارج کنیــد
و بــاز هــم مطالعــه کنیــد .کالس نکتــه و تســت ،کمکــی بــه ایــن درسهایــی کــه تــا بــه حــال نخواندهایــد نخواهــد کــرد ...تــا میتوانیــد خودتــان یــاد
بگیریــد .دانســتن نــکات جدیــد و حائــز اهمیــت بــرای درســی کــه پای ـهای در ذهــن شــما نــدارد و اطالعــات شــما بــه حدکافــی از آن درس نیســت
نمیتوانــد کمکــی بــه پاســخگویی بــه ســواالت کنکــور کنــد.
در ایــن هفتههــا رقابــت همگانــی اســت ،همــهی بچههــا درس میخواننــد .تــب کنکــور و اســترس روزهــای پایانــی یــک ســال تحصیلــی ســخت ،در
هم ـهي بچههــا نمــود پیــدا میکنــد .شــما هــم مثــل همــه تــا میتوانیــد درس بخوانیــد .شــروع مطالعــه دیرتــر از  8صبــح و ش ـبها زودتــر از  12بلنــد
شــدن از درس ،تنبلــی کــردن اســت .مبــادا بیــن مطالعــه دائمـ ًا بلنــد شــوید .همــه در حــال دویــدن هســتند .نفــس نفــس زدن بــی معناســت .اگــر بقیــه
میتواننــد شــما هــم میتوانیــد.
حتــی در ایــن هفتههــا خوانــدن مطلــب جدیــد هــم خــوب اســت چــرا کــه ممکــن اســت تســتی را کــه قب ـ ً
ا نمیتوانســتید بزنیــد االن بتوانیــد .شــانس
ـدم نکنیــد .بهتــر اســت بــا حــل تســت ایــرادات خــود
مطالعـهي مطالــب تــا روز کنکــور وجــود دارد .هیـچگاه مطالعــه را در ایــن ایــام ،بــر حــل ســوال مقـ ّ
را در بیاوریــد وآنهــا را مطالعــه کنیــد.
در روزهــای پایانــی ،کاری کــه همــهی بچههــا احتمــاالً انجــام میدهنــد ،زدن دفترچــه کنکورهــای ســالهای قبــل اســت .نیــازی بــه شبیهســازی و
پوشــیدن لبــاس و  ...نیســت .شــما یــک داوطلــب هســتید حرف ـهای رفتــار کنیــد .در جلس ـهی شبیهســازی کنکــور چیــزی کــه اهمیــت دارد ســاعت و
زمانگیــری دفترچههــا و تحلیــل بعــد از آن اســت .تنهــا توصیـهی مــا بــه شــما ایــن اســت کــه در مکانــی کــه همیشــه درس میخوانیــد دفترچــه نزنیــد
و مــکان جدیــدی را در منــزل بــرای آزمــون دادن خــود انتخــاب کنیــد.
در زمانهایــی کــه خســته میشــوید و بــه دنبــال راهــی بــرای تمــام شــدن ایــن مســیر ســخت و خســتهکننده هســتید فقــط و فقــط بــه اولیــن ناهــار بعــد
روز کنکورتــان فکــر کنیــد .دنیــای جالبــی از آن روز بــرای شــما شــروع میشــود .بعــد از کنکــور بــا دیــدن کلیــد اولیــه دفترچــه ،شــهامت درصدگیــری
را داشــته باشــید تــا بتوانیــد در ایــن فرصــت کافــی کــه در اختیــار داریــد بــا توجــه بــه بــازهای کــه بــرای نتیجهتــان پیشبینــی میکنیــد در مــورد
رشــتههای مــورد عالقــه خــود در ایــن بــازه تحقیــق و بررســی کنیــد.
کمبندی یعنی کم کردن حاشیهها و پرداختن به اصل کنکور و موارد ضروری!
همیشــه دورهــای آخــر مســابقه ســختترین دورهاســت .چــرا کــه همــهی افــراد در حــال تــاش کــردن هســتند و در ثانیههــا موفقیــت معنــی پیــدا
میکنــد .قــدر ثانیههــا را بدانیــد و خــوب اســتفاده کنیــد و بعــد از روز کنکورتــان زمــان زیــادی داریــد کــه روزهایتــان را بــاب دلتــان ســپري كنيــد.
امیــدوارم ایــن روزهــا بعــدا ً طعــم خوشــی پیــدا کنــد .انشــاا...
ش .جوادپور

بســیاری از افــراد درگیــر روزمرگــی در شــغل خــود میشــوند و دائم ـا ً از شــاخهای بــه
شــاخهی دیگــر میپرنــد ،متاســفانه ایــن افــراد اســتعداد خــود را کشــف نکردهانــد و
از ویژگیهــای شــخصیتی خــود آگاه نیســتند در نتیجــه در رســیدن بــه تصویــری کــه از
آینــدهی شــغلی خــود دارنــد دچــار يــأس و ســرخوردگی خواهنــد شــد و ایــن شکســت
زمین ـهای بــرای تغییــر شــغلهای مکــرر اســت.
همين امروز به سايت  www.dibazar.irمراجعه كنيد.
ـت بــا یــک تســت ســاده ابتــدا ویژگیهــای فــردی خــود را بشناســید و ببینیــد
بهتــر اسـ ٌ
آیــا بــرای شــغلی کــه انتخــاب کردهایــد مناســب هســتید یــا شــغل بهتــری بــرای شــما
وجــود دارد؟!

آزمون استعداديابي
تحصيلي  -شغلي ديبازر

ضرورت مشاوره تحصيلي براي والدين:
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همانطــور كــه ميدانيــم ،عالقــه و انگيــزه بــه ادامــه تحصيــل در خانــه شــكل
ميگيــرد .خانوادههايــي كــه تحصيــل فرزنــدان برايشــان مهمتــر بــوده و بيشــتر در جريــان
وضعيــت تحصيلــي آنهــا بودهانــد ،فرزنــدان آنهــا بــه مراتــب از ســطح علمــي باالتــري
برخــوردار هســتند.
والديــن نقــش انكارناپذيــري در موفقيــت فرزندانشــان دارنــد .هــر دانشآمــوز در جريــان
تحصيــل و رونــد تحصيلــي خــود بــا مشــكالتي مواجــه ميشــود .در ايــن شــرايط ،والديــن
دو راه پيــش روي خــود دارنــد؛ يــا بــا آزمــون و خطــا ســعي در حــل مشــكالت فرزنــد خــود
داشــته باشــند و يــا از يــك مشــاور و برنامــه ريــز تحصيلــي كمــك بخواهنــد.
از آنجــا كــه شــرايط مطالعــه بــراي كنكــور و مســائل مربــوط بــه آن بــا ســالهاي گذشــته
بســيار متفــاوت اســت؛ و از طرفــي زمــان اوليــا هــم محــدود اســت و نميتواننــد بــا آزمــون
و خطــا در ايــن مــورد عمــل كننــد ،راه حــل دوم منطقيتــر بــه نظــر ميرســد .زيــرا
برنامهريــزي تحصيلــي موجــب بازدهــي و كارامــدي بيشــتري بــراي دانشآمــوز ميگــردد.
خانوادههايــي كــه اطالعــي از وضعيــت تحصيلــي فرزنــد خــود ندارنــد ،بــا بيتوجهــي بــه مســئلهي تحصيــل فرزندشــان و يــا بــا راهنماييهــا و
نتيجهگيريهــاي شــخصي از شــرايط درســي آنهــا ،باعــث كاهــش ســرعت پيشــرفت دانشآمــوزان بــا استعدادشــان ميشــوند .بــه هميــن دليــل
ضــروري اســت كــه اطالعــات كافــي از ويژگيهــا و اســتعداد فرزنــدان خــود داشــته باشــند تــا در زمين ـهي تحصيلــي تــا حــدي بتواننــد فرزنــدان خــود
را راهنمايــي كننــد.
والديــن ميتواننــد بــا كمــك مشــاور و برنامهريــز تحصيلــي فرزنــد خــود ،نقــاط قــوي و ضعيــف فرزنــدان خــود را شفافســازي كــرده و طبــق نظــر
برنامهريــز ،بــه همــراه فرزندشــان تمركــز بيشــتري روي ايــن نقــاط داشــته باشــند .همچنيــن بــا راهكارهايــي كــه مشــاور تحصيلــي در اختيــار والديــن
قــرار ميدهــد رونــد پيشــرفت فرزندشــان را ســرعت بخشــند.
اوليــاي عزيــز؛ بــراي كمــك بــه فرزندانتــان ،بايــد از شــيوههاي برنامهريــز تحصيلــي او آگاه باشــيد تــا هماهنــگ بــا او عمــل كنيــد .در غيــر اينصــورت
اگــر بــه شــيوهي خودتــان عمــل كنيــد ممكــن اســت باعــث ســردرگمي و اســترس در فرزندتــان شــويد.
ش .اميري
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برنامهريزي كنيد!

شــاید بــرای خیلیهــا برنامهریــزی بــرای کنکــور  97بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از یــک ســال تــا آن زمــان داریــم ،کار عاقالن ـهای نباشــد امــا
الزم ـهی بهدســت آوردن رتب ـهی برتــر ،داشــتن یــک برنام ـهی مناســب همــراه بــا یــک برنامهســاز و مشــاور مقتــدر و تواناســت.
مهمتریــن اولویــت برنامهریــزی کنکــور  97در ســال ســوم ،کســب نمــرات خــوب در امتحانــات نهایــی اســت .بــه دانشآمــوزان ســال ســوم توصیــه
میشــود پیــش از تســت زنــی بــه حــل ســواالت تشــریحی و آشــنایی بیشــتر بــا مفهــوم ســواالت بپردازنــد تــا در ســال کنکــور بــرای دروس پایــه دیگــر
مشــکل مفاهیــم را نداشــته باشــند .کســب نمــرهی بــاال در امتحانــات نهایــی نشــان میدهــد ،دانشآمــوز ،نشســتن ،وقــت گذاشــتن و یــاد گرفتــن را
میدانــد.
وقتــی حــرف از برنامهریــزی میشــود اکثــر داوطلبــان تصــور میکننــد کــه بهتریــن برنامهریــزی برنامــهای اســت کــه بیشــترین ســاعات مطالعــه را
بــه خــود اختصــاص دهــد امــا ایــن یــک تصــور کامـ ً
ا اشــتباه اســت .در یــک برنامهریــزی جامــع و اســتاندارد ،داوطلــب بایــد عــاوه بــر داشــتن ســاعت
مطالعـهي مناســب ،کیفیــت مطالعــه را هــم در نظــر بگیــرد .منظــور از کیفیــت مطالعــه ایــن اســت کــه تفــاوت برنامهریــزی کنکــور را بــا اجــرای تکالیــف
مدرســه و دبیــر متوجــه شــود.
دالیل مختلفی وجود دارد که نشان میدهد الزمهي موفقیت در کنکور و کسب رتبه برتر  ،داشتن یک مشاور تواناست از قبیل:
•شناخت داوطلب از نقاط قوت و ضعف درسی خود و توجه به نقاط قوت!
•شناخت داوطلب از روشهای غلط مطالعاتی خود که تاکنون از آنها مطلع نبوده و تصحیح آنها.
•آشنایی والدین با تواناییها واستعدادهای دانشآموز خود و تعین هدف برای آیندهی او.
•کمک در زمینه انتخاب رشت ه براساس عالقه و استعداد داوطلب.
•ارائهی راهکارها و روشهای صحیح مطالعه در جهت تسهیل مطالعه.
•پیشنهاد منابع کمک آموزشی مناسب.
•رشد داوطلب ضعیف و به ثمر رساندن موفقیت داوطلب قوی در کنکور.
امیــدوارم بــا مطالع ـهی ایــن مــوارد هــر چــه ســریعتر شــیوهی درســت درس خوانــدن بــرای کنکــور  97را بیاموزیــد و اشــتباهی کــه خیلــی از داوطلبــان
کنکــور هــر ســال مرتکــب میشــوند را شــما انجــام ندهیــد و جهــت ادامـهي تحصيــل از شــهر محــل ســکونت خــود دور نشــويد و در رشــتهای کــه لیاقــت
آن را داریــد قبــول شــوید .شــروع زود هنــگام باعــث میشــود فشــار کمتــری را در ســال آخــر محتمــل شــوید!
م .ساميزاده
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وارد ســال ســوم کــه شــدم نــا خــودآگاه احســاس کنکــوری بــودن
کــردم ،اســترس عجیبــی همــه وجــودم را گرفــت .کجــا بــرم کالس؟
مدرســه ام را عــوض کنــم؟ چــه کتابهايــي بخــرم؟ اصــا چگونــه
درسهــای  4ســال رو در یکســال جمــع کنــم کــه بتوانــم در  4ســاعت
جــواب بدهــم؟ همــهی اینــا عالمــت ســؤالهایی بــود کــه ذهنــم را از
اول ســال پــر کــرده بــود و حتــی گاهــی شــبها بــا کابــوس کنکــور
از خــواب بلنــد میشــدم! خیلــی از دوســتان و هــم کالســیهایم نیــز
مثــل مــن بودنــد و هــر کدومشــان آموزشــگاه یــا مدرس ـهای را معرفــی
میکردنــد ،امــا مــن شــناخت کافــی نداشــتم و نمــی توانســتم بــه ایــن
راحتــی اعتمــاد کنــم.
بعــد از امتحانــات تــرم اول بیشــتر جــذب برنامههــای تلویزیــون شــدم
و تقریبــا تمــام برنامههــای آموزشــی شــبکههای مختلــف را تماشــا
میکــردم .مــن بــه دنبــال برنامــهای بــودم کــه بــه مــن یــاد بدهــد
چگونــه بخوانــم؟ بــا چــه شــیوهای بخوانــم؟ چندتــا تســت بزنــم؟
و  ...کــه بــه هدفــم برســم و در بیــن چندیــن مشــاور و برنامهریــزی
کــه در تلویزیــون برنامــه داشــتند فــردی را پیــدا کــردم کــه کالمــش
بــه خواســتهي مــن نزدیــک بــود .در اینترنــت چرخــی زدم و اطالعــات
مجموعــه را بـ ه دســت آوردم و بــا تمــاس بــا مجموعــه در اولیــن کارگاه
برنامهســازی و برنامهریــزی در اســفندماه همــراه بــا خانــوادهام شــرکت
کــردم .همــهی آنچــه مــن بــه آن نیــاز داشــتم و تمــام دغدغههــای
ذهنــی مــن در ایــن جلســه هدفــدار شــد ،چنــد کتــاب را تــا کنکــور بایــد
بخوانــم؟ چــه ســرفصل هایــی را بایــد مطالعــه کنــم؟ کــدام فصلهــا
حــذف شــدهاند؟ بــرای دوران عیــد در ســال ســوم چــه بخوانــم؟ از چــه
کتابــی تمریــن تشــریحی حــل کنــم؟ آیــا مدرسـهام را عــوض کنــم؟ آیــا
آموزشــگاه بــروم؟ در کــدام آزمــون آزمایشــی شــرکت کنــم؟
وقتــی بــه خانــه رســیدم احســاس کــردم بعــد از ماههــا کمــی آرامتــر
هســتم و بــا تمرکــز بیشــتر و هدفمندتــر میتوانــم مطالعــه کنــم و خــودم
را بــرای امتحانــات نهایــی آمــاده کنــم .حتــی پــدر و مــادرم نیــز خیالشــان
راحتتــر شــده بــود و مــن از ایــن ســوال همیشــگی توســط آنهــا کــه
بــرای ســال بعــد میخواهــی چیــکار کنــی راحــت شــده بــودم.
در اردیبهشــت مــاه در دومیــن جلســه برنامهســازی و برنامهریــزی
شــرکت کــردم و در ایــن جلســه بــا معنــای واقعــی نظــم و برنامــه آشــنا
شــدم ،چــه ماهرانــه بــا برنامــهای بــه نــام «هــم سطحســازی گارد»
خــودم را بــرای امتحانــات نهایــی آمــاده کــردم ،آقــای دیبــازر ســکان
دار کشــتی کنکــور مــن ،بــرای تــک تــک روزهــای امتحــان مــن نیــز
برنامهریــزی کــرده بودنــد و بهتریــن منابــع مطالعاتــی را بــه مــن معرفــی
کــرده بودنــد ،در تمــام ســالهای تحصیلــیام تــا بــه ایــن انــدازه از
عملکــرد خــودم راضــی نبــودم چــون بــه ســبک شــب امتحانــی درس
خوانــده بــودم و چــون از ماههــا قبــل برنامهریــزی کــرده بــودم توانســتم
خیلــی عمیــق بــه نــکات و بنــد بنــد کتــاب درســی مســلط شــوم و فــارغ
از کســب نمــرهی خــوب در امتحــان نهایــی بتوانــم تــا حــدی پایـهي خــود
را بــرای کنکــور تقویــت کنــم.

در كنكور سردرگم بودم تا اينكه...
حــاال رســیده بــودم بــه آغــاز مهمتریــن ســال زندگــیام؛ در
کارگاههــای برنامهســازی و برنامهریــزی کــه در تابســتان ماهــی یکبــار
و از مهرمــاه بــه بعــد هــر هفتــه تشــکیل میشــد ،شــرکت میکــردم و
قــدم بــه قــدم مســیر کنکــور را ســپری میکــردم ،آزمونهــای پایــش
مرکــز بــرای مــن اهمیــت بســیاری داشــت و همـهي تالشــم را میکــردم
تــا بــه نتیج ـهي مطلــوب برســم ،طبــق نظــر آقــای دیبــازر در مدرس ـهي
خــودم مانــدم و فقــط در یــک کالس ،آن هــم ریاضــی چــون بــه شــدت
ضعــف داشــتم ثبــت نــام کــردم ،آزمونهــا را همــان طــور کــه مجموعــه
خواســته بــود همــان ابتــدای ســال طبــق برنامــه ثبــت نــام کــردم ،
پــروژهای بــودن برنامههــای آقــای دیبــازر کمــک بســیاری بــه مــن
میکــرد تــا بــا هدفهــای کوچکتــر ،بــه هــدف بزرگتــرم نزدیــک شــوم
و کمتــر خســته شــوم  ...اردوی نــوروز نقطــه عطــف مطالعــه مــن بــود و
توانســتم بــا شــرکت در ایــن کارگاه مطالعاتــی ســاعت مطالعـهی مــداوم
خــودم را افزایــش دهــم ،امــروز کــه بــرای شــما مینویســم هنــوز چنــد
هفتـهای تــا کنکــور باقــی مانــده اســت و مــن امیــدوارم مثــل آزمونهــای
آزمایشــی کــه تــا امــروز دادم و نتایــج آزمونهــای پایــش خــودم را
در کنکــور نیــز اثبــات کنــم و بــه قــول آقــای دیبــازر انتخــاب رشــته
داشــته باشــم نــه اجبــار رشــته! و بتوانــم بــا رتبـهی خوبــم بــرای انتخــاب
رشــتهی مــورد عالق ـهام اقــدام کنــم.
راســتی! دوســتان خوبــم کــه در شهرســتان هســتید ،غمگیــن نباشــید!
مــن یــك دختــر خالــه و پســرخالهي دو قلــو در خــرم آبــاد دارم کــه
همزمــان بــا مــن از سیســتم برنامهریــزی مکاتبــهای آقــای دیبــازر
اســتفاده میکننــد و هــر هفتــه مثــل مــن برنامــه بــه دستشــان میرســد
و همــون آزمونــی کــه مــن میدهــم را میدهنــد و حتــی بــا مــن مقایســه
میشــوند ،از طریــق رابــط هــم بــا آقــای دیبــازر در ارتبــاط هســتند و
تمــام راهنماییهــای الزم توســط «جــزوهی راهــکار» یــا «فیلــم» برایشــان
ارســال میشــود ....
ایــن تجربـهي مــن بــود تــا امــروزی کــه هنــوز کنکــوری هســتم و ایمــان
دارم بــا تــاش ،ســخت کوشــی ،اجــرای دقیــق برنام ـهی آقــای دیبــازر
بــه نظــم و هدفتــان میرســید و توصیــه میکنــم بــا تحقیــق و بررســی
دقیــق همــه جوانــب بــرای کنکورتــان برنامهریــزی کنیــد و مثــل خیلــی
از دوســتان مــن پــول را جایگزیــن تــاش نکنیــد تــا پشــیمان نشــوید و از
االن کــه هنــوز کنکــور ندادیــد بــه فکــر ســال بعــد باشــید.
در ضمــن تــا یــادم نرفتــه ایــن مــورد را بگويــم کــه بعضــی از بچههــا
بــه جــای یــک «برنامــه ریــز» در ســال کنکــور یــک «مشــاور» انتخــاب
میکننــد کــه فقــط بــه آنهــا روحیــه و انگیــزه دهــد و دائم ـ ًا بــه آنهــا
تاکیــد کنــد کــه شــما میتوانیــد ،شــما بهتریــن هســتید و ....
ایــن اشــتباه اســت چــون اعــداد و نمــرات شــما تعییــن کننــده هســتند نــه
توهــم قبــول شــدن! بــه قــول آقــای دیبــازر ،بــا «قانــون راز» دانشــگاه
نمیشــود رفــت!!
گ .ابراهيمي
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