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  مربوطهو تستهای تقويتی  کنکورانواع کتابهای : محصول

  مهندسی معدن: تحصيالت 

و با وجود اينكه هم  در يك خانواده فرهنگي بزرگ شدم و مادرم سرگذشت جالبي داشتند تحصيالت ايشان تا پنجم ابتدايي بيشتر نبود
ايشان  دوره شش ساله ي دبيرستان را در سه سال تمام  كردند و در رشته ادبيا ت . ان را ادامه دادنددر خانواده بود هم مادر ، تحصيالشپ

وشي وتالش ي سخت كد دانشگاه شده بودم مادر من الگودانشگاه تهران قبول شدند مادرم فوق ليسانس را زماني گرفتند كه من تازه وار
دوره كودكي در خانواده ما حاكم بود من را در مسير فضاي فرهنگي كه در طول  ،بودند ايشان هم درس مي خوانندند و هم كار مي كردند

آموزش قرارداد من سه سال آخر دبيرستان را در دوره شبانه گذراندم وقتي كه من كالس چهارم دبيرستان بودم بيشتر همكالسي هايم از 
زرگتر بودند خيلي از هم كالسي هاي من شاغل بودند و مي خواستن  ديپلم بگيرند به همين دليل معلمان آن دبيرستان نكات تستي  من ب

در آن زمان دانشگاه تهران موقعيت فعلي دانشگاه شريف را داشت و نابغه هاي ايران به آنجا مي رفتند من . و كنكوري را به ما نمي گفتند 
تم به دانشگاه تهران بروم به همين دليل پايين ترين رشته اي را كه امكانپذير بود انتخاب كردم اگر چه بعدا متوجه شدم خيلي عالقه داش

  .وارد رشته مهندسي معدن در دانشگاه تهران شدم 1352شده ام و به اين ترتيب در سال كه در تمام رشته ها پذيرفته 

م كه جزئيات تهيه و طراحي جديد آموزش يه مرور زمان به دنبال كارهاي جديدتري رفتخصوصي شروع كردم ولي ب من كار را با تدريس
شاگرد من جزو كساني بود كه . اولين شاگردي كه داشتم كالس پنجم ابتدايي بود در آن زمان دانش آموز دبيرستان بودم . را ارائه دهيم 

  .ضي درس بدهمجهشي درس خوانده بود و افت تحصيلي داشت قرار شد من به او ريا

طرحي كه امروز به اين شكل وجود دارد از ابتدا به اين شكل جامع و منسجم طراحي نشده بود و بخش عظيمي از آن در طول سالهايي 
  .كه تدريس مي كردم شكل گرفته بود

ما توانستيم مقوله . رانه بود ما كانون فرهنگي آموزش را در وزارت ارشاد ثبت كرديم كاري كه انجام داديم يك كار جديد و نوآو 70سال 
قبل از اينكه ما كار را در . برنامه ريزي و آزمونهاي منظم را وارد سيستم آموزشي نمائيم بدون اينكه نياز به فضاي درسي داشته باشيم 

زمون را با پنجاه ما آ 71-70بعد از آن بتدريج به اين سمت رفتيم ، سال . شروع كنيم به صورت تدريس خصوصي كار مي كرديم  71سال 
فقط قبول شدن  .اين روند صعودي در سالهاي بعد ادامه داشت چون موفقيت بچه ها زياد بود. نفر شروع كرديم كه سال بعد ده برابر شد 

  .در كنكور براي ما مالك نبود بلكه افرادي كه مي آمدند تحولي نو در آنها به وجود مي آمد

كه بايد از آموخته هاي ديگران استفاده كرد ولي به الگو برداري معتقد نيستم به اين معنا كه من در كارم به اين مسئله معتقد هستم 
. م نيز آموزش ميگيرمههركس بايد سبك و روش خود را داشته باشد جالب اينكه من از همكاران خودم و دوستاني كه به آنها ياد ميد

وجود داشته باشد به اين معنا كه همانطور كه آموزش مي دهيم آموزش نيز اعتقاد من اين است كه در درس نبايد يك رابطه ي يك طرفه 
  .بگيريم

اين افراد اصوال با . يا دانش آموزان نخبه ي خودم بودندمن يك مسير اكتشافي را طي مي كنم بسياري از همكاران ما يا داوطلب بودند 
در حال حاضر هم كه با ما كار مي كنند جز بهترين همكاران ما  اعتقاد و عالقه كار مي كنند چون تجربه هر دو طرف بودن را دارند

  .هستند

من زماني كه شروع به كار كردم با خودم عهد بستم كه حتي يك ريال هم وام نگيرم و به . ما تقريبا مجموعه كار را از صفر شروع كرديم 
هاي آتي داريم اين است كه اگر كسي نام قلم چي يا كانون  برنامه اي را كه ما براي دوره. مبزاني كه مي توانم روي پاي خود بايستم 

من آرزو دارم به جايي برسم كه دانش آموزان روش فكر كردن را . را بشنود ياد آموزش به معني و مفهوم كلي اش بيافتدفرهنگي آموزش 
خواند را ياد مي گيرند تا وقتي كه به سالهي دانش آموزان در اين دوره درست درس .بياموزند و بتوانند براي خودشان برنامه ريزي كنند



برنامه ما اين است كه كاري را به صورت فشرده ودر يك سال انجام مي . باالتر ميروند استرس نداشته باشند و بهتر بتوانند نتيجه بگيرند
هستم و از آن لذت مي برم و  من از اين كاري كه مي كنم بسيار راضي. دهيم مي ي تحصيل انجام اگيرد با يك برنامه طوالني ودر ساله

   .ديگر نيازي را نم بينم كه كار ديگري را شروع كنم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


