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[مصاحبه با رضا رضایی رتبه یک کارشناسی ارشد مرکز معماری ایران]

مصاحبه اختصاصی با رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد معماری سال 3131

آقای رضا رضایی دانشجوی ممتاز مرکزمعماری ایران

-3لطفاً به اختصار خود را معرفی کنید؟
رضا رضائی هستم .از شهرستان بیرجند دانشجوی ترم  8معماری از دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند
 -2لطفاً رتبه های خود را بیان نمائید.
رتبه 1معماری –معماری ،رتبه 1معماری منظر ،رتبه  1معماری اسالمی
رتبه  6مطالعات معماری ایران ،رتبه  88بازسازی پس از سانحه ،رتبه  3معماری داخلی
 -1برای آزمون ارشد معماری از چه زمانی شروع به مطالعه کردید؟
بطور منسجم و هدفمند از اواسط شهریور  28شروع به مطالعه برای کنکور کردم.
 -4نظرتان را درباره آزمون های مرکز معماری ایران بیان کنید؟
آزمون ها استاندارد بودند و اگر سواالت و پاسخنامه ها را به دقت بررسی کنیم نکاتی را به ما می دهد که در حل
سواالت کنکور بسیار کمک می کنند .از طرف دیگر آزمون های مرکز دارای جامعه آماری باالیی است که امکان
مقایسه دقیق با سایر داوطلبان کنکور را فراهم می کند.
 -5مشاوره های مرکز معماری ایران در موفقیت شما چه نقشی داشتند؟
نقاط ضعف و قوت من را در دروس بیان می کردند و برای حل کاستی هایی که در بعضی از دروس داشتم
راهکارهایی مفید می دادند.
 -6کتابهای درسنامه و تست مرکز معماری ایران تا چه اندازه به شما کمک می کردند؟
کتب مرکز معماری خالصه ای کامل از کتب اصلی که برای کنکور ارشد باید مطالعه کنیم بودند و در صرفه جو.یی
در زمان مطالعه و درک نکات مهم و کلیدی بسیار کمکم کردند .مخصوصاً کتاب های ایستایی مرکز که حقاً خالصه
ای جامع از کتب اصلی مربوط به این درس بودند.
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 -7علل موفقیت خود را در کنکور چه می دانید؟
لطف خدا ،دعای خیر پدر و مادر ،صبر و همکاری همسرم ،تالش و پشتکار ،عالقه به رشته ام اساتید خوب دانشگاه و
کتاب ها و آزمون های مرکز معماری ایران.
 -8توصیه پایانی شما به داوطلبان کنکور چیست؟
به نظرم بهترین توصیه ای که می توانم بکنم این جمالت لویی پاستور است که می گوید:
" در هر حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی از
لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدی بکشاند .در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها
و کتابخانه هایتان زندگی کنید.نخست از خود بپرسید":برای یادگیری و خودآموزی چه کرده ام؟" سپس همچنان
که پیش می روید بپرسید"من برای کشورم چه کرده ام؟" و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس
شادی بخش و هیجان انگیز برسید که " شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتالی بشریت داشته اید" .اما هر پاسخی
که زندگی به تالش هایمان بدهد یا ندهد هنگامی که به پایان تالش هایمان نزدیک می شویم هر کداممان باید حق
آنرا داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم":من آنچه را که در توان داشته ام انجام داده ام"

رضا رضایی
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