 7راز موفقیت در کنکور
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شرط استفاده از این کتاب این است که:
این کتاب را حداقل با یک نفر به اشتراک بگذارید.
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من چه کسی هستم؟
سالم
از شما ممنونم که این کتاب الکترونیکی رو دانلود کردین.
من دکتر علی کاویانی ،دانشجوی پزشکی و مدیر تیم کنکوری مکتبستان هستم.
طبیعتا اکثر مخاطبان این کتاب دانش آموزان کنکوری هستند و من را می شناسند،
ولی خب اگه با من و مکتبستان آشنایی ندارین ،شاید بد نباشد که در گوگل
جستجو کنید:
<< مکتبستان >>
و یا اینکه به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.maktabestan.ir

دوستدار شما
دکتر علی کاویانی
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دوست خوب کنکوری من  ،سالم
خیلی خوشحالم که امروز کسی مشغول مطالعه این کتابچه هست که اهداف بزرگی
برای کنکور و آینده خودش داره.
دوست خوبم ،من دکتر علی کاویانی  ،مشاور و برنامه ریزی کنکور  ،سخنران
انگیزشی و مدیر موسسه کنکوری مکتبستان هستم .طی سال های زیادی که با شما
عزیزان ارتباط دارم با طیف مختلفی از دانش آموزانی که مسیر موفقیت رو طی
کردند رو به رو شدم .من تصمیم گرفتم بررسی هایی رو انجام بدم که ببینم چه
عناصری باعث موفقیت برخی از دانش آموزان در کنکور میشه .من تو این کتاب
میخوام مهم ترین نکاتی که باعث موفقیت دانش آموزان موسسه مکتبستان در
سال های متمادی شده رو به شما عزیزان بگم.

من به یک اصل بسیار مهم معتقدم و اون اینه که اگه کسی مسیری رو رفته  ،پس
بدون شک تک تک ما هم میتونیم همون مسیر رو بریم! اگه کسی توی کنکور
موفق شده ،پس تک تک ما هم اگه کلیت کارایی که اون انجام داده رو انجام بدیم،
ما هم میتونیم به همون حد از موفقیت دست پیدا کنیم.

هر ساله صدها هزار نفر کنکور میدن ،شاید هزاران نفر از اونا رویای بزرگی برای
کنکور دارن ،ولی فقط تعداد معدودی به هدفشون میرسن .به راستی چرا؟ مگه
همه هدف ندارن؟ مگه همه نمیدونن کنکور اونا رو به آینده زیباتری میرسونه؟
مگه خیلیا عاشق پزشکی و دندون و  ..نیستن؟ پس چرا فقط تعداد معدودی به
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رویاشون میرسن و جشن موفقیت خودشون رو بر پا میکنن؟ این سوال باعث شد
که من این کتاب رو بنویسم و به  7عاملی بپردازم که تاثیر زیادی بر موفقیت
دوستان شما که در سال های گذشته به رویاشون رسیدن بپردازم.

از شما میخوام تا انتهای این کتاب همراه من باشین .شاید این کتاب مسیر زندگی
شما رو تغییر بده .ما میخوایم رازهای موفقیت کنکوری های موفق رو در این کتاب
به شما هم بگیم 

قبل از اینکه به این هفت راز بپردازم دوست دارم جبهه گیری ها رو کنار بذارین.
اینکه مثال اونایی که اومدن و پزشکی قبول شدن ،پولدار بودن؟ یا معلم های
بهتری داشتن؟ یا دی وی دی های زیادی داشتن؟ و یا شهرای بزرگ درس میخوندن
و یا  . ...این ها جبهه گیری هایی هست که معموال دانش آموزان در همایش های
من میگیرن .دوست دارم همه این جبهه گیری ها رو بذارین کنار ! چون ما تو
مکتبستان شاگردهای زیادی داشتیم که شرایط های مختلفی داشتن ،از دانش
آموزی که در یک روستای محروم بود و از ما مشاوره تلفنی میگرفت و به پزشکی
رسید ،تا دانش آموزی که در گرون قیمت ترین نقطه تهران زندگی میکرد و اونم
به پزشکی رسید! شرایط اونا درسته خیلی متفاوت بود ولی نکته جالب این بود که
در این  7راز مشترک بودن! پس دوست دارم همه چیز رو به شرایط ربط ندین و
برای شنیدن این  7راز آماده بشین 
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راز اول  :داشتن هدف های راستین
اولین راز مشترک افرادی که در کنکور موفق میشن هدف های راستین هست.
البته من اسم راز اول رو گذاشتم هدف های راستین ،چون از خیلی ها که در
مورد کنکور و  ...بپرسی خیلی رک و راست تو چشت زل میزنن و میگن هدف؟
هدفم پزشکیه دیگه ! ولی وقتی یکم سوال های ریزتر در مورد هدفشون میپرسی
میبینی ،نه این هدف یک هدف راستین نیست .فقط یک دروغ به شخص شخیص
خودشونه ! دوست خوبم ،اگه میخوای امسال به هدفت برسی همین اول کار باید
بدونی هدف چیه و هدفتم راستین باشه ! هدف راستین یعنی در هدف غرق
شدن .یعنی باهاش زندگی کردن .یعنی خودتو وقف هدف کردن .میدونی هدف
راستین رو کی داره؟ کسی که حاضره از خیلی چیزا بخاطر هدفش بگذره ،از سریال
مورد عالقش  ،از باشگاه بندنسازیش ،از خرید رفتن با دوستاش و از خیلی چیزای
دیگه .نمیخوام بگم هدف راستین یعنی اینکه اصال زندگی نکنیم و فقط به دنبال
هدف بریم! نه اصال چنین منظوری نداشته و ندارم .فقط میخوام بهت بگم که
هدفت در صورتی راستینه که حاضر باشی این یک سال بخاطرش از خیلی چیزا
بگذری .یجورایی جنبه های تفریحی زندگی رو کمتر کنی .تو قراره توی یه پیله بری
و در انتها پروانه بشی ! فقط یک لحظه تصور کن ،دوستات تو رو ببینن و بهت بگن
خانوم دکتر ما چطوره؟ شیرین نیست؟ میدونم که قند تو دلت آب شد ولی باید
بدونی واسه رسیدن به این هدف راستین باید با این هدف یک سال زندگی کنی.
تفریح غالبت باید بشه درس خوندن! زندگیت باید تا حدود زیادی باید بشه
هدفت .باید باهاش زندگی کنی تا پروانه بشی.
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تمرین  :بیاین یه تمرینی کنیم .ازتون میخوام بعد از خوندن این جمالت چشاتونو
ببندین و این موقعیت ها رو تو ذهنتون تجسم کنین .تجسم کنین دوست دارین
در یکی دو سال دیگه در چه رشته ای مشغول به مطالعه باشین؟ دوست دارین چه
لباسی رو بپوشین؟ مثال روپوش سفید؟ دوست دارین کدوم دانشگاه باشین؟
دوس دارین چی صداتون بزنن؟ خانوم دکتر؟  دوس دارین محل کار آیندتون
کجا باشه؟ دوست دارین درآمد شغلیتون چقدر باشه؟ دوس دارین چه ماشینی با
درآمدتون بخرین؟  ...خب منتظر چی هستین؟ تجسم کنین تا ادامه بدیم.

خب  .این از این .تجسم لذت بخش بود؟ تا اینجای کار ما یک هدف ظاهری رو
انتخاب کردیم .همون چیزی که وقتی اسمش میاد یا وقتی خودمون رو توی
موقعیتش تجسم میکنیم قند تو دلمون آب میشه! ولی این هنوز کامال یک هدف
ظاهریه! برای این که رنگ و بوی واقعیت بگیره باید تبدیل بشه به هدف های
راستین.

چند دقیقه قبل بهتون گفتم ک ه خیلیا زل میزنن تو چشتون و میگن هدف فقط
پزشکی ،ولی هدفشون دروغینه .میدونین چرا؟ چون اونا یه سری قول ها رو به
خودشون ندادن تا هدفشون راستین بشه.

بچه ها ،وقتی یک هدفی رو تجسم میکنیم باید به خودمون یه سری قول ها رو
بدیم .مثال بگیم ،پزشکی عزیز ،تو هدف منی  ،تو رویای منی  ،تو آینده زیبای منی ،
و من امروز میخوام بهت قول هایی رو بدم .پزشکی جان عزیزم ،من بهت قول
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میدم تا وقتی که بهت نرسم تسلیم نشم .پزشکی عزیز ،من بهت قول میدم هر
روز صبح با یاد تو بیدار بشم و برای رسیدن بهت تالش کنم .من بهت قول میدم
با همه مشکالت مسیر بجنگم .من بهت قول میدم هدف راستین من باشی و
بخاطرت از خیلی چیزا بگذرم .من بهت قول میدم تا ته خط پیش برم ،تا اونجایی که
همه بیان و بهم بگن آقای دکتر! خانوم دکتر ( پ.ن :دوستان خوبم ،پزشکی اینجا
یک مثال هست ،شما هر رشته ای که رویاتون هست رو بذارین جاش)

بچه ها ،هدف وقتی راستین هست که باهاش زندگی کنیم .وقتی راستین هست
که بهش قول بدیم .وقتی راستین هست که پای قول هامون بایستیم .وقتی
راستین هست که بشه بخشی از وجودمون .باید به این مرحله برسیم تا بتونیم به
هدف برسیم .اولین رمز موفقیت در کنکور این هست که یک هدف راستین
داشته باشین .هدفی که حاضر باشین یکی دو سال از زندگیتون رو واسه رسیدن
بهش بذارین!

خب ،حاال من ازتون میخوام همین االن هدفی که ازش لذت میبرین رو تجسم کنین
و به خودتون یک سری قول ها بدین .قول هایی که هدفتون رو راستین کنه.
این قول ها رو روی یک برگ کاغذ بنویسین و بچسبونین به دیوار اتاق 
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خب بریم سراغ راز موفقیت دوم؟ قبلش بذارین یه داستان شیرین و واقعی رو
بهتون بگم .داستان دختر خانومی که هدفش راستین بود .داستان مورد عالقه من.
داستان اسوه تالش و وفاداری به هدف  ،داستان معصومه :
یکی بود یکی نبود .زیر گنبد کبود و چند سال پیش معصومه خانومی بود که برای
ثبت نام مشاوره تلفنی با مکتبستان تماس گرفت .خب حاال شرایط درسیش چجوری
بود؟ اصال جالب نبود .گفت من حدودا سه چهار سالی از درس و مشق دور بودم.
هیچی هم یادم نیست .همون موقع هم خوب نخوندم .ولی دیگه میخوام به این
زندگی بی هدف خاتمه بدم .میخوام یه سال با همه وجودم تالش کنم و به رویام
برسم ! میدونین رویاش چی بود؟ میخواست خانوم دکتر شه  شاید االن شما هم
میگین چه دل خوشی داشت این خانوم نه؟ چند سال دوری از درس و اوضاع
درسی ضعیف و چیزی هم که یادش نیست و پزشکی هم میخواست؟ باید بگم آره.
دقیقا همینجوری بود .ولی خب واقعا کوتاه نمیومد! میگفت من آسمونم به زمین
بیاد این یک سال با همه وجود میخونم و به هدفم میرسم .خالصه جونم واستون
بگه که معصومه خانوم این مسیر رو طی کرد .فراز و نشیب زیاد داشت .خیلی
زمین خورد و خیلی وقتا هم دلسرد شد .ولی مگه دکتر کاویانی و مکتبستان
میذارن کسی تسلیم شه؟ تسلیم شدن تو مرام ما مکتبستانی ها نیست .به
معصومه خیلی کمک کردیم و واقعا هم تالشش تحسین برانگیز بود .خوند و خوند و
خوند و پیش رفت تا همون سال شد یه اسطوره ! معصومه با همه مشکالتی که
داشت به پزشکی رسید ! پزشکی سراسری ! میدونین چرا ؟ چون هدفش راستین
بود 
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راز دوم  :باورهای صحیح
دوستان خوبم  ،همه ما باورهایی در مورد خودمون و کارهامون و دنیا و  ...داریم.
بعضی هاشون خوبن ،بعضیاشونم اصال خوب نیستن .اصن یکی از عوامل فوق
العاده تاثیرگذار روی عملکرد ما همین باورهای صحیح و غلط هستن.

بذارین یک مثال بزنم .مثال دیوید بکهام یک باور عجیب داشت ،اون باور داشت که
هر وقت با کتونی های سفید مخصوص خودش ضربه ایستگاهی بزنه ،توپ هاش
گل میشه! جالبه بدونین که در اکثر مواقع هم همین اتفاق میفتاد؟ خب بنظرتون
کفش هاش جادویی بودن؟ خدا رو شکر من مطمئن هستم که شما خرافاتی نیستین
و میدونین کفش های بکهام ویژگی عجیبی نداشتن و فقط یک چیز باعث میشد این
اتفاق بیفته ،نیروی باور دیوید بکهام که حاال در این مثال به یک جفت کفش
معمولی گره خورده بود! فقط و فقط یک باور !

دوستان خوبم  ،باورها معجزه میکنن .یکی مثال باور داره که هر تست ریاضی رو که
بهش بدن میتونه به جواب درستش برسه ،این باور بهش کمک میکنه که در مسیر
حل تست ها ناامید نشه ،تمرین و تکرار کنه و پیش بره و به جواب برسه .باور کار
خودشو میکنه  .راستش منم ازین دانش آموزا زیاد دیدم ،اعتماد به نفس باال ،
باورهای مثبت قوی ،جوری میرن سراغ حل یه تست انگار انیشتین میخواد تست
فیزیک بزنه و جالبه همیشه همین اعتماد به نفس و باور قویشون به کارشون میاد
و معموال این دانش آموزا موفق هم میشن.
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خب برگردیم به بحثمون ،حاال مشکل چیه؟ مشکل اینه که خیلی وقتا ما باورهای
اشتباهی داریم و این باورها مثه سدی باعث شدن که ما هیچ وقت نتونیم اونی که
باید میبودیم باشیم .بذارین مثال بزنم :مثال یکی باور داره که ریاضی خیلی سخته،
خب این باور باعث چی میشه؟ باعث میشه به ریاضی عالقه نداشته باشه ،تالش
نکنه ،تست نزنه ،تمرین نکنه و  ...و همه این ها باعث میشه اون برسه به همون
باور اشتباه که ریاضی سخته ! حاال بذارین صورت مسئله رو برعکس کنیم .مثال
مریم باور داره که ریاضی آسونه .خب مریم وقتی به سوالی برمیخوره که بلد
نیست ،میگه ای بابا ریاضی که آسونه ،االن چند دقیقه تمرین میکنم و به جواب
میرسم .یا مثال مریم میگه خب ریاضی تمرین میخواد دیگه  ،یکم بیشتر تمرین
میکنم تا به جواب برسم و ...
و واقعا هم همینطوره بچه ها .مشکل خیلیاتون باورهای اشتباهتونه ! باور دارین
این درس سخته  ،باور دارین اون درس تست های عجیب ازش میاد ،باور دارین
هوشتون پایینه و هزار تا باور اشتباه دیگه ! دوست گل من  ،کنکور المپیاد بین
المللی که نیست .یه آزمون هست با چند تا تست .منابعشم که مشخصه .کافیه
بخونی و تمرین و تکرار کنی  .کافیه واسش وقت بذاری و موفقیتت رو جشن
بگیری ! همین !
باورهاتو درست کن قهرمان 
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تاثیر باورها رو دیدین؟
حاال تمرین :
-1من ازتون میخوام همین االن یک برگ کاغذ بگیرین و یک سری از باورهای
اشتباهی که دارین رو بنویسین.
مثال :
 ریاضی سخته
 درس خوندن سخته
 افزایش تراز آزمون کار من نیست
 من اصال زیست شناسی رو نمیفهمم
 و ....

-2بع د ازتون میخوام یکم فکر کنین و ببینین چرا این باور اشتباه رو دارین؟
مثال شاید روز اول دبستان ،وقتی نتونستی جواب جمع ساده  3+2رو درست
محاسبه کنی ،معلمت برگشته و بهت گفته تو اصال ریاضی نمیفهمی ،سمت هر
چی میخوای بری سمت ریاضی نرو! خب چی شد بعدش؟ بذر این باور اشتباه
کاشته شد و باعث این مشکل شد که االن فک کنی ریاضی سخته!
حاال ازت میخوام جلوی هر باور اشتباهی که نوشتی یک دلیل سعی کنی
بنویسی .مثال بنویس به خاطر اون قضیه سال اول دبستان این باور ایجاد شد.
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-3و حاال در مرحله سوم ازتون میخوام این برگه کاغذ رو پاره کنین و همه این
باورهای غلط رو به صورت جمالت باوری صحیح بنویسین و بچسبونین به دیوار
اتاق:
مثال :
 ریاضی سخته  >--ریاضی آسونه
 درس خوندن سخته  >--من عاشق درس خوندنم
 افزایش تراز آزمون کار من نیست  >--افزایش تراز خیلی آسونه
 من اصال زیست شناسی رو نمیفهمم  >--من زیست رو عالی میفهمم
 و ...
خب اینم از باورهایی که باعث میشه خیلی هامون اسیر این دستبندهایی بشیم که
نذارن پرواز کنیم .این باورها رو شناسایی کنین ،اصالح کنین و به دنیا نشون
بدین تا حاال نسبت به شما اشتباه فکر میکردن .شما خیلی قوی تر از این
حرفایین همه ما میتونیم آدم های بزرگی بشیم به شرط اینکه سد باورها رو
بشکنیم .این جمله هم مجدد بگم ،اگه قبل از شما کسی تونسته کاری رو انجام
بده ،شما هم میتونین 
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راز سوم  :اتاقی متناسب با هدفی بزرگ
دوست خوبم ،وقتی هدف بزرگی داری باید محیط رو هم برای رسیدن به اون
هدف آماده کنی .محیط تاثیر زیادی بر روحیه شما برای رسیدن به اهدافتون داره.
محیط به شما کمک میکنه تسلیم نشین و هر روز پیش برین و شاد و با انرژی
باشین.

فرض میکنیم هدف شما پزشکی هست .من ازتون میخوام در مرحله اول پایگاه
قدرتمند درسی خودتون رو ساماندهی کنین .خب توی اتاق خوابتون درس
میخونین؟ یکم مرتبش کنین .همه چی سری جای خودش باشه .کتاب ها یه جا،
جزوه ها یه جا ،دی وی دی ها یه جا ،کتاب های کمک آموزشی یه جا و خالصه یه
خونه تکونی اساسی باید امروز داشته باشین 

سپس باید یکم سلیقه به خرج بدین .معموال دختر خانوما تو این کارا خیلی حرفه
ای هستن ،اگه مثال هدفتون پزشکی هست باید یک سری پوسترهای خوشگل
بچسبونین به دیوار اتاق .یک سری جمالت انگیزشی بنویسین و بچسبونین به
کمدتون .همراه پکیج شتاب که شامل دی وی دی های تدریس کنکوری اساتید
مکتبستان هستن ،ما همیشه کلی از اینجور عکسا و جمالت انگیزشی واسه بچه ها
میفرستیم که دانش آم وزامون به دیوار اتاقشون بچسبونن و همشونم بارها گفتن
که هر بار چششمون به این عکسا افتاده به خودشون گفتن نباید تسلیم بشن!
من خودم وقتی کنکوری بودم کلی عکس دکترها رو دانلود کرده بودم و پرینت
گرفته بودم و چسبونده بودم به دیوار اتاق .کلی بهم روحیه میداد 
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آها میگین عکس دکتر حاال از کجا گیر بیاریم؟ کاری نداره که ،من به گرافیست
موسسه مکتبستان میگم یک سری عکس های زیبا واستون آماده کنه و بذاره توی
لینک زیر:
http://maktabestan.ir/puster

تمرین دوست داشتنی :یه دستی به اتاقتون بکشین .اتاق باید مرتب باشه که
باعث تشویش ذهن شما نشه .باید بهتون انگیزه بده .پوسترای خوشگل اهدافتون
رو به دیوار بچسبونین تا هر بار که اونا رو میبینین فول شارژ بشین .ببینم چیکار
میکنین 
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راز چهارم  :از فردا شروع نکن!
بذارین این قانون رو با یک مثال واستون توضیح بدم .چند سال پیش بود که یه
آقایی برای مشاوره تلفنی مکتبستان ثبت نام کرد .این آقا فوق لیسانس مهندسی
نفت داشت و اومد سایت مکتبستان و گفت که میخوام از همین امشب شروع کنم!
نمیخوام زمان رو از دست بدم .از همین االن که تابستون هست و از همین امروز
میخوام استارت بزنم و به رویام برسم! اون قدر مصمم بود که ما از همون روزی
که بهمون پیام داد مشاورشو شروع کردیم .دقیقا فرداشم اول صبح مسئول
مرسوالت موسسه پکیج دی وی دی ها رو با پست پیشتاز واسش فرستاد که در
کوتاهترین زمان ممکن بهش برسه! ایشون تا روز آخر مصمم بود و هر کاری که
مشاورین ما ازش خواستن رو انجام داد و هیچ کاری رو به فردا و سال بعد و ...
موکول نکرد و به رویاش که پزشکی بود رسید .فک میکنم االن سال چهارم
پزشکی باشن 

باورتون میشه؟ با اراده شروع کرد و به رویاش رسید .حاال خیلی از ماها ،فقط
منتظر فردای ایده آل هستیم .بذار فردا بشه از فرداااا عالی میخونم و  . ...ولی
باید بدونیم فردا هیچ وقت نمیاد .فردا همین امروز هست.

تمرین  :بیاین از همین امروز یک قدم برداریم .از همین امروز واسه رسیدن به
رویامون قدمی برداریم  موفق ها امروز فردا نمیکنن ،موفق ها از هر جایی و با
هر شرایطی شروع میکنن.
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راز پنجم  :دوستان مناسب
بچه ها ،شاید واستون عجیب باشه ولی تاثیر حرف دوستان و کاراشون بر ما غیر
قابل اجتناب هست .بذارین بازم مثال بزنم .مثال شما تصمیم میگیری به رشته
دندون پزشکی برسی .عزم خودتو جزم میکنی ،اتاقتو آماده میکنی ،همه شرایط رو
مهیا میکنی و به خودت قول میدی تا تهش پیش بری .یک ساعت دیگه دوستت
تماس میگیره و میگه ،عزیزم حاال دو ساعت بیخیال درس شو بیا بریم خرید و . ...
خب چی میشه؟ همه زحمت های این کتاب سکه یه پول میشه  اونا دوستای ما
هستن ،درسته ،ولی باید ازشون بخوایم این سال مهم ترین سال زندگی ما هست
و باید ما رو درک کنن و با وسوسه هاشون ما رو از رویامون دور نکنن!

بچه ها ،اگه هدف بزرگی دارین باید اطرافتون رو با کسایی پر کنین که به شما در
مسیر رسیدن به رویاتون کمک کنن ،نه کسایی که سد راه پیشرفت شما باشن.
مثال به این فک کنین که با کسی دوست بشین که همه هم و غمش رسیدن به
پزشکی باشه .خب ناخودآگاه رفتار و هدف این دوستتون بر شما هم تاثیر میذاره.
مثال تا میاین تنبلی کنین یاد این دوستتون میفتین و به خودتون میگین زهرا حتما
االن سخ ت مشغول مطالعست .منم نباید تنبلی کنیم و باید واسه رویام تالش کنم


تمرین  :همین امروز تصمیم بگرین خودتون رو بیشتر به کسایی نزدیک کنین که
اهل تالش هستن و رویاهایی مشابه شما دارن .سعی کنین باهاشون دوست شین.
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راز ششم  :شکرگزاری
این قانون معجزه میکنه! بچه ها خیلی از ماها چشم هامون رو به روی داشته هامون
بستیم و دائم از نداشته هامون میگیم .مثال میگیم من چرا باید تو این شهر
زندگی کنم و تهران نباشم؟ من چرا ن باید معروفترین اساتید کنکور رو داشته
باشم؟ من چرا خونوادم پولدار نباشن که فالن دی وی دی ها رو تهیه کنم و ...

ولی میخوام حقایقی رو که خیلی وقتا ندیدیم رو یادآور بشم .بچه ها شما چشم
دارین؟ من داوطلب کنکوری رو میشناسم که نابیناست و برای موفقیت در کنکور
تسلیم نمیشه! بچه ها شما پا دارین؟ من کسی رو میشناسم که با ویلچر هر روز
میره مدرسه و هیچ بهونه ای نمیاره .بچه ها ما خیلی چیزا داریم که ندیدیم.

بذارین فقط چند تاشو با هم بگیم و از خدا سپاسگزاری کنیم .خدایا شکرت که
خونه ای دارم که توش درس میخونم ،خیلیا این نعمت رو ندارن .خدایا شکرت که
پدر و مادری دارم که دارن تالش میکنن که من به رویام برسم .خیلی ها پدر و
مادراشون االن توی بهشتن ...خدایا شکرت که میتونم برم مدرسه ،خیلی از
کودکان کار ،همین االن که این کتاب رو میخونیم توی خیابونا درگیر یک لقمه نون
واسه شام شبن!

وقتی ببینین چقدر نعمت های زیادی توی زندگیمون هست ،دیگه اجازه نمیدیم
نداشته ها واسه ما تبدیل به یک سد بزرگ بشن .هر چیزی که نداری  ،با لطف خدا
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نبودش واست حس نمیشه ،به شرط اینکه شکرگزار داشته های بیشمارت باشی.
ما هیچ کمبودی نداریم ،چون خدا رو داریم .فقط باید تالش کنیم ،پیش بریم و
موفقیتمون رو جشن بگیریم.

تمرین :بچه ها ،یک کاغذ بگیرین و داشته هایی رو که دارین روش بنویسین.
بهتون قول میدم که هرچقدر که بنویسین تموم نمیشه .خدا رو شکر کنیم به خاطر
همه داشته هامون و ازش بخوایم نداشته هامونو خودش واسمون جبران کنه .از
خدا بخوایم که تو این سال کمکمون کنه تا به رویامون برسیم .خدا صدامونو
میشنوه ،منتظره که ازش بخوایم 
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راز هفتم  :برنامه و ابزار صحیح
بدون داشتن یک نقشه صحیح به هیچ گنجی نخواهیم رسید .باید برای رسیدن به
گنج و طی کردن مسیر کنکور یک نقشه درست در دست داشته باشیم .باید برای
تک تک لحظات این سال برنامه دقیق داشته باشیم.
باید بدونیم در هر جایی چی باید بخونیم ،چقدر بخونیم و چطور بخونیم و  . ...باید
بدونیم برای هر درسی به چه منابعی نیاز داریم ،شاید برای ریاضی نیاز به DVD
باشه  ،برای دین و زندگی باید با کتاب پیش بریم یا مثال برای زیست یک جزوه
خوب نیاز داشته باشیم و . ...

امروز باید برای طی کردن مسیر کنکور نقشه بکشین .نقشه ای که شما رو به گنج
زندگیتون برسونه.

نمیدونم نسبت به کنکور چه حسی دارین ولی من مسیرش رو طی کردم و االن که
این کتاب رو مینویسم در انتهای مسیر شیرین پزشکی هستم .این مسیر برای من
فراز و نشیب زیادی داشت ،ولی اگه قرار باشه هزاران بار دیگه هم این مسیر رو
طی کنم بازم میگم ،پزشکی عشق زندگیم هست .پزشکی و لحظات شیرینش رو
دوست دارم .بین خودمون بمونه ولی برای هر پزشکی وقتی بهش میگن آقای
دکتر ،خانوم دکتر ،شیرین و لذت بخش هست  چون یک روزی اونا هم مثه شما
بودن ،همین جایی که االن شما ایستادین ایستاده بودن ،ولی اونا پیش رفتن،
تالش کردن ،زحمت کشیدن و االن از شنیدن اسم دکتر لذت میبرن .نمیدونم آیا
واقعا لذتی فراتر از کمک به ادامه حیات زندگی مادری که دختر کوچیکش با چشم
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های گریون ازتون میپرسه ،دکتر مامانم خوب میشه وجود داره یا نه؟ پزشکی
شیرین است دوستان.

نمیدونم رویاتون چی هست و شما کی هستین و االن کجایین که این کتاب رو
میخونین .ولی میدونم رویای بزرگی دارین که تا اینجای این کتاب همراه من بودین،
پس ازتون میخوام همین امروز نقشه راه پر فراز و نشیب رسیدن به رویاتون رو
ترسیم کنین.

اگه میخواین در سال کنکور همراه مکتبستان باشین و از مشاوره ها و پکیج های
مکتبستان استفاده کنین و ترسیم نقشه راه کنکورتون رو به ما بسپارین ،کافیه
عدد  7رو به شماره  91110191990ارسال کنید .ما باهاتون تماس میگیریم و
راهنماییتون میکنیم .ما همه اون چیزی رو که برای کنکور نیاز داشته باشین در
اختیارتون قرار خواهیم داد .مشاوره  ،جزوات مختلف DVD ،کنکوری و  ...

خب اینم از هفت راز موفقیت در کنکور
ولی یادتون باشه این تازه شروع این راه هست
باید از امروز تالش کنین این  7گام رو در زندگی پیاده کنین
ارادتمند شما  ،دکتر کاویانی  ،مدیریت مکتبستان
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دوستان خوب کنکوری من
ما مکتبستانی ها ،در کانال تلگرام زیر هر روز یک فایل مشاوره رایگان قرار
میدیم که شما میتونین عضو بشین و استفاده کنین 
http://telegram.me/maktabestan
ما مکتبستانی ها ،در پیج اینستاگرام زیر هر روز دو توصیه کنکوری منتشر میکنیم
که در مسیر کنکور بهتون کمک زیادی می کنه 
http://instagram.com/maktabestan.ir
توی سایت ما هم که کلی فایل های مشاوره و جزوه و  ..هست 
http://maktabestan.ir

شماره تماس زیر هم پاسخگوی شما هستند:
92121117290 - 91110191990
راستی بچه ها ،اگه از صفحه  http://land.maktabestan.ir/7razاین کتاب رو
دانلود کردین ،ما هر یک هفته  ،یک جلسه مشاوره عالی هم واستون ایمیل
میکنیم .اگه هم از آدرس فوق دریافت نکردین میتونین االن به آدرس فوق برین
و آدرس ایمیلتون رو وارد کنین و جلسات رایگان مشاوره مکتبستان رو به
صورت هفتگی در ایملتون دریافت کنین.
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