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از مقدمه رد نشوید!
از آن جایی که آدم ها همیشــه عالقه دارند زودتر بدانند 
کثر اوقــات از خیر خواندن  اصل مطلب چیســت، در ا
مقدمه ها می گذرند و کتاب را از آغاز فصل یک شــروع 
می کنند. به احتمال قریب به یقین شمای کنکوری هم 
برَحَسب عجله می خواستید از این مقدمه رد شوید!!! اما بهتر است بمانید تا 
بــا هم برویم! این مقدمه به انــدازۀ همۀ بخش های کتاب می تواند مهم و 
کاربردی باشــد.  می بینید که من از آن سختگیرهایش هستم. پس سِر 
انگشــت خیس کرده تان برای ورق زدن کتاب را کمی فوت کنید تا خشک 

شود و اول خوب مقدمه را بخوانید.

کنکور و اصال چرا کنکور؟
کنکور از آن دغدغه هایی است که تا به سال های آخر دبیرستان نرسیده اید 
و تا به طور واقعی و تمام وقت درگیرش نشده اید، نمی توانید درک درستی 
از فضا و حاالت آن داشته باشید. خصوصا در روزهای اول اغلب مان شوق 

مقدمه
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و ذوق فراوانی داشته ایم. کتاب های تست نو، برنامه ریزی های درسی دقیق 
و منظم، کالس ها و ساعات طوالنی درس خواندن و ترسیم هدفی به نام 
»قبولی در دانشگاه« و یا »موفقیت در کنکور«، حال و هوای باحالی دارد. 
منظورم این نیست که بعدا حس و حالتان خواهد پرید؛ خیر. اما خب 
البته  روزهای شروع درس خواندن برای کنکور داستان دیگری دارند و 

می توانند نقش خیلی موثری در موفقیت تان ایفا کنند.

چرا حتما باید دانشگاه برویم؟
واقعیت این اســت که بعضی های مان یک بار هم از خودمان نپرسیدیم 
که آیا مطمئنیم که تنها راه پیشرفت و موفقیت همۀ ما، فقط از همین 
داالن کنکور می گذرد و یا راه های دیگری هم برای سعادت و خوشبختی 

وجود دارد و همه فقط بلدند همین یکی را نشان مان  دهند؟ 
واقعیت این  اســت که چه من این جا بگویم که خدا هم شاهد است 
همۀ کســانی که وارد دانشگاه شده اند، به راه ســعادت نرفته اند و چه 
نگویم و سکوت پیشه کنم، درصد زیادی از شما و خانواده هایتان ترجیح 
می دهید که شما هم وارد دانشگاه شوید و بعد با بینش خودتان بفهمید 
که آیا به دانشــگاه رفتن و رشــتۀ ایکس)x( را خواندن به کارتان آمده 
اســت و یا نیامده؛ و اصال این حرف ها که دانشــگاه برویم و یا نرویم به 
گر روشی بلدم که شما را به موفقیت در کنکور  من نیامده و بهتر است ا
می رســاند، بدون فوت وقت آن را بگویم)چون شما درس دارید!( و در 
کاری که به من دخلی ندارد وارد نشــوم. بله حق با شماســت و این که 
آیا همه باید به دانشــگاه بروند و یا خیر، در مقال این کتاب می نَُگنَجد؛ 
گر فعال تنها راه  اما ان شــاءاهلل در همین کتاب خواهــم گفت که حتی ا
موفقیت را رفتن به دانشــگاه می دانید، حتما در »انتخاب رشــته« راه 

مقدمه
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راست را پیشه کنید تا نهایتا رستگار شوید. 
قطعا این هدف )موفقیت در کنکور(، از جمله ارزشمندترین اهدافی 
گر مصرید که  اســت که جوانی در سن شما می تواند داشته باشد. پس ا
در کنکور موفق شوید همراه من شوید. این کتاب راه های نتیجه بخش، 

دلچسب و آسانی پیش رویتان باز می کند.

چرا امروز بعضی دوستانم انگیزۀ کنکور دادن ندارند؟ 
نکند من کار بیهوده ای می کنم؟

بلــه، امروزه روز به لطف انبوه رشــته ها و دانشــگاه های بدون کنکور، 
در میان داوطلبان ورود به دانشــگاه، افراد زیادی هســتند که دل به 
کنکور نمی دهند و راه های بدون کنکور را برای ورود به دانشگاه ترجیح 
می دهنــد؛ ولی واقعیت این  اســت که هنوز هم صندلــِی مرغوب در 
دانشگاِه مرغوب، انتظار افراد خاصی مثل شما را می کشد؛ و رسیدن به 
صندلِی مرغوب، رشــته و دانشگاِه خوب، در حال حاضر تنها از طریق 

موفقیت در کنکور امکان پذیر است.

کنکور مهم تر است یا بعد از کنکور؟
در این کتاب و در بخش های پایانی خواهم گفت که چطور انتخاب رشتۀ 
غلط می تواند زحمات شــما را به باِد فنا بدهد و نه تنها سال کنکورتان، 
بلکه چهار سال آتی و سال های بعدتر را هم تحت الشعاع قرار دهد و تا 
به خودتان بیایید و بفهمید که این رشته مال شما نبوده و شما مال این 
رشته نبوده اید، روزهای مهم و پرقدرتی را از دست داده اید. پس »بعد از 
گر بیشتر از کنکور مهم  کنکورتان« و درواقع بحث مهم انتخاب رشته، ا

نباشد، به اندازۀ آن از اهمیت برخوردار است.

مقدمه
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حاال خدایی؛ این کتاب واقعا برای موفقیت در کنکور 
خوب است؟

گر شما هدف تان موفقیت در کنکور است و آیندۀ واضحی  با تمام این ها ا
پیش چشمان تان دارید و خوب می دانید که مسیر سعادت تان از همین 
شــاه راه می گذرد، این کتاب بهترین کتابی اســت که می توانســتید در 

دستتان بگیرید و بخوانیدش.
اینجانب واقعا خوب می دانم که شما چطور می توانید به موفقیت در 

کنکور برسید و اصال برای همین قصد نوشتن این کتاب را پیدا کردم. 

همیشه ببینید از چه کسی یاد می گیرید؟
این که شما از نویسنده ای که خودش در کنکور توفیقی حاصل نکرده 
و بهترین نتیجه ای که به آن رســیده، دستیابی به رتبه ای شبیه به 
قیمت پراید بوده است، کتابی دربارۀ »موفقیت در کنکور« بخوانید، 
قطعا عقالنی نیســت. )البته منظورم قیمت پراید در سال های اخیر 
اســت!!! برای این بخش قبال قیمت ماشینی مثال در حد سانتافه را 
در نظر داشتم ولی تا زمانی که این کتاب را به رشتۀ تحریر درآورم، 
رشــد قیمت کمی بیش از حد انتظار بــود!!!(  بله می گفتیم، اینکه 
شــما راه های موفقیت در کنکور را از زبان یا قلم کسی بیاموزید که 
در این راه موفــق نبوده و یا حتی عامل موفقیت حتی یک تَن هم 
گر به نویسنده ای این چنینی  نبوده، خیلی کار درســتی نیســت و ا
برخوردید، آناً فاناً کتاب را ببنیدید و سریعاً از محل دور شوید؛ چون 
او فقط روی کاغذ بلد اســت که موفقیت چگونه اســت و در عمل 
چیزی را به اثبات نرســانده اســت و قرار است وقت ارزشمند شما 

کنکورِی گرانقدر را هدر دهد. 
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اما این کتاب را نبندید! 
نویســندۀ این کتاب که روزگاری نزدیک مثل شــما کنکوری بوده و یک 
کنکور کارشناســی و دو کنکور ارشد را پشت سر گذاشته، در واقع در باب 
موفقیت در کنکور قبال خودش را به اثبات رســانیده اســت. حاال کاری 
بــه اینش نداریم که آنقدر خوب کنکور داده و رقم رتبه اش خوب شــده 
که علی رغم استعدادهای اصلی اش، طی َجو گرفتگی های ُممَتد، در دورۀ 
کتور  کارشناسی در رشتۀ مهندسی برق قدرت و در دورۀ ارشد مهندسی را
هسته ای را در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل نموده است؛ و در نقطه ای 
از زمان به این نتیجه رسیده که کاش نتیجۀ آن کنکورهای خوبش را در 
جایی نزدیک تر به روحیاتش به مصرف می رســانده. )درباره این موضوع 
مهم در بخش انتخاب رشــته صحبت خواهم کرد! چون مهم است مدام 

کید می کنم، درواقع نتیجۀ زحمات شما در این بخش ظهور می کند.( تا
البته با وجودی که رشــته های تحصیلی دانشــگاهی ام، آن چنان باب 
ســلیقه و استعدادهایم نبودند، من هم چنان شاد و پرتالش و موفق به 
پیش می روم، چون می دانم راز موفقیت در هر برهه ای از زمان، چیزی 

به جز نشستن و حسرت گذشته را خوردن است!  
خب خیالتان راحت شد؟ من یک »خوب کنکور دهندۀ قهار« هستم و با 
روش هایی که به کار بستم و اول روی خودم آزمایش کردم و بعد به دیگران 
هم نسخه اش را دادم، حاال مطمئنم که این ابزار کار می کند و به کسی که 
به دنبال موفقیت در کنکور است بسیار کمک می نمایند. الزم است بگویم 
که من در زمانی که کنکوری بودم از هیچ مشاور و برنامه ریزی کمک نگرفتم 
گر کمی کمک و راهنمایی را چاشنی نبوغ سرشارم در کنکور دادن  و شاید ا
می کردم، قطعا می توانستم رتبه های بهتری را هم تجربه کنم. )می گویم نبوغ 
چــون در روش های من خبری از روزی 14 ســاعت درس خواندن، گیس 
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سفید کردن پای کتاب و از دست دادن کبد و کلیه در سال کنکور نیست. 
من با ســاعات درس خواندنی بسیار متوسط و گاها کم و با برخورداری از 

هوشی در سطح متوسط، توانستم به موفقیت درهمۀ  کنکورهایم برسم(.
 بخش هایی که خودم به اشــتباه رفتم و آفت های مســیرم را هم برایتان 
گ را تجربه ننموده و  می گویم تا شما به راه راســت تری بروید و راه زیگ زا
نتیجه تان به مراتب از من بهتر باشد. مثل کسانی که به آن ها مشاوره دادم و 

خدا را شکر موفقیت های چشم گیرتری نسبت به خودم داشتند. 
نکتۀ دیگری کــه باید خیالتان را بابت کارُدُرســت بودن بنده در 
زمینــۀ موفقیــت در کنکور راحــت کند )خودشــیفته هم خودتان 
هســتید!(، این است که دقیقا بعد از کنکور خودم، مشاورۀ تحصیلی 
و آموزش برنامه ریزی برای ســال کنکــور را آغاز کردم و تا امروز در 
کنار چندین مرکز آموزشــی و مشــاوره ای موفق، فعالیت های مثمر 

ثمری داشتم.
خیالتان راحت شد؟ حاال آماده اید؟ 

پس من شما را به یک میهمانی دعوت می کنم که شرکت کنندگان آن 
قطعا می توانند از افراد موفق در کنکورهای سراسری باشند.  مقدمه




