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برایموفقیتدرکنکورازچهسالیبهطورجدی
شروعبهدرسخواندنکردید؟

از ســال یازدهم دبیرســتان به صورت جدی شروع به درس 
خواندن کردم. قبل از آن خیلی درس خوان نبودم. 

روزیتقریبًاچندساعتدرسمیخواندید؟
روزهای تعطیل هفت تا هشت ساعت، و روزهایی که به مدرسه 

می رفتم، حدود چهار تا پنج ساعت درس می خواندم. 

مهمترینکلیدموفقیتشمادرکنکورچهبود؟
مهم تریــن کلید موفقیتم در کنکور تالش بود؛ البته تالشــی 
ساختاریافته. همچنین برنامة خوبی داشتم. به طور کلی تالش 
ساختاریافته و  برنامه ریزی خوب در کنار هم باعث موفقیت هر 

کسی می شود. 

دردوراندبیرستانبهورزشوتفریحاتدیگر
هممیپرداختیدیاخیر؟

در سال یازدهم در کنار درس، تفریحات خودم را هم داشتم. اما 
در سال دوازدهم تفریح کمتری داشتم و مثاًل هر دو هفته یک 

بار شاید با دوستانم فوتبال بازی می کردم. 

خانوادهشماچقدردرموفقیتشماتأثیرگذار
بودهاست؟

مهم ترین کاری که خانواده ام کــرد، ایجاد فضای آرام در خانه 
بود. خانواده ام به من آزادي دادند. این آزادی شاید برای برخی 

از بچه ها منفی باشد، اما برای من مثبت بود. 

دردوراندبیرستان،هدفشماقبولیدررشتة

رایانهبودیااینکهصرفًامیخواســتیددردانشگاه
قبولشوید؟

یادم می آید، زمانی که رشتة ریاضی را انتخاب کردم، به رشتة 
»هوافضا« عالقه داشتم. اما به تدریج در این دو سال نظرم تغییر 

کرد و تصمیم گرفتم رایانه بخوانم.

آیافکرمیکردیدروزینفراولکنکورشوید؟
نه فکر نمی کردم. رتبة اول قابل پیش بینی نیست، چرا که هر 
قدر هم خوب کار کنید، ممکن اســت یک نفر از شــما بیشتر 

تالش كرده باشد. 

مسير شريف
در این شــماره با علیرضاشاطری، رتبة اول رشتة ریاضی کشور در سال 1۳97 به گفت وگو نشسته ایم تا از 
مسیری که برای موفقیت طی کرده است، با خبر شویم. علیرضا اهل بابلسر است و این روزها در رشتة مهندسی 

رایانه »دانشگاه شریف« درس می خواند. 
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الگویخاصیبرایموفقیتداشتید؟آیااصًالبه
الگوداشتناعتقادیدارید؟

الگوی خاصی نداشــتم، اما سعی می کردم از روش های کسانی 
استفاده  کنم که این راه را رفته اند و موفق شده اند. 

بــرایموفقیــتدرکنکورچــهتوصیهایبه
دانشآموزاندارید؟

مهم ترین توصیة من این است که قبل از شروع درس خواندن و 
برنامه ریزی، عالقه و هدف خود را مشخص کنند. در مسیری که 
بچه ها پیش می روند، چون حجم درس ها زیاد است، وقت هایی 
پیش می آید که خســتگی سراغشان می آید؛ به ویژه اینکه جو 
رقابتی کنکور این فضا را ایجاد می کند. بنابراین تنها هدف است 

که در این راه انگیزه می دهد. 

مضرترینتفکریکهبچههــادردورانکنکور
دارند،چیست؟

مضرترین تفکر این اســت که فکر می کنند، کنکور یک غول 
بزرگ اســت. خیلی ها از آن بتی می ســازند که فکر می کنند 
نمی توانند آن را بشکنند. از من می پرسیدند که چه کار کردی 
یــا برنامة  غذایی ات چه بوده اســت؟ من به آن ها می گفتم که 
برنامة  غذایی خاصی نداشتم یا کار عجیب و غریبی انجام ندادم. 

مدرسهمحلتحصیلشماچقدردرموفقیتتان
اثرداشت؟

به نظر من فضای مدرســه می تواند باعث ایجاد انگیزه در دیگر 
دانش آموزان شود. از این نظر خیلی مؤثر بود. 

بــهنظرشــما،کالسهایخارجازمدرســهو

کالسهایفوقالعادهمیتواننددرموفقیتدرکنکور
مؤثرباشند؟

کالس خصوصی رابطة مســتقیمی با احساس نیاز دارد. کسی 
که به کالس خصوصی احســاس نیاز نمی کند، منطقی نیست 
بــرای این کالس ها هزینه کند. نباید این گونه باشــد که فقط 
چون کسی می گوید فالن اســتاد خیلی خوب است، این کار 
را انجام دهد. اگر واقعًا احساس نیاز می کند و کالس خصوصی 
مشــکلش را حل می کند، می تواند  استفاده کند، در غیر این  

صورت فایده ای ندارد.

درحالحاضراهلورزشوسفرهمهستید؟
در حال حاضر اصاًل فرصت این کار را ندارم.

دردوراندبیرستانمطالعةغیردرسیهمداشتید؟
کتاب های زیادی می خواندم که بیشتر شامل کتاب های فلسفی 

و رمان بود. 

برایهمسنوسالهایخودتانوعالقمندانچه
توصیهایدارید؟

هر کسی باید دنبال عالقه هایش برود و کنکور هم می تواند یکی 
از مسیرها باشد. 

خانوادههابــرایموفقیتفرزندانچهکارهایی
بایدانجامدهند؟

اول اینکه فرزندشان را در مسیری که عالقة شخصی خودشان 
است، هدایت نکنند. آن ها را به اجبار به رشته ای نفرستند که 
خودشــان دوست دارند. بچه ها را در مســیر درست هدایت و 

همیشه آن ها را حمایت کنند. 
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