فارغ التحصیل مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه در رشته عمران-محیط
زیست و

کنکور دکتری تخصصی سال 6931

 خودتان را معرفی کنید؟ سارا صادقی لفمجانی متولد سال
 9631در شهر رشت هستم .دو خواهر و برادر هستیم که برادرم
هم در دانمارک در حال تحصیل در مقطع دکتری هستند.بعد از
دوره کارشناسی ازدواج کردم و خیلی جالب اینکه من و همسرم
هردو ورودی دکتری تخصصی سال  13هستیم.
 لطفا مختصری از سوابق تحصیلی خود را بفرمایید؟ بنده
مقطع کارشناسی را در دانشگاه امیرکبیر-روزانه سپری کردم و
مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
به شیوه آموزش الکترونیکی گذراندم و هم اکنون با رتبه یک در
دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تحصیل هستم.
 چه ویژگی هایی در آموزش الکترونیکی برای شما جذاب است؟آیا از لحاظ کیفیت تفاوتی با دوره روزانه احساس کردید؟ من
واقعا ضبط کالس ها برایم خیلی جالب بود،چون هر تعداد دفعاتی که می خواستم می توانستم تکرار کنم و این باعث می شد تا هم بتوانم
جزوه خیلی خوبی تهیه کنم و هم یادگیری درسی برایم بیشتر شود.به نظر من دوره آموزش الکترونیکی از لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی با
دوره روزانه ندارد و در بعضی موارد ازجمله ضبط کالس برتری هایی نسبت به دوره روزانه دارد و تنها یک مطلب که به نظرم اگر بهش
بیشتر توجه شود ،می تواند در باال بردن سطح کیفی شیوه آموزش الکترونیکی موثر باشد ،تنوع بیشتر استاد برای دروس می باشد به
طوریکه حق انتخاب بیشتری داشته باشیم ،چون اصوال هر ترم ،هر درس تنها با یک استاد ارائه می شود و ما به اجبار باید همان درس را
با همان استاد برداریم.
 دالیل موفقیت خود را چه می دانید؟ نوشتن جزوه خوب از ضبط کالس ها و مطالعه آنها و دیگری وجود استادان خوب در دانشگاه
خواجه نصیر که از نظر من از بهترین های رشته عمران هستند و مباحثی که تدریس می کردند خیلی شباهت به سواالت کنکور داشت و
نکته آخر اینکه واقعا خوب درس می خواندم.
 فکر می کنید دانشجویان آموزش الکترونیکی چه مواردی را باید در نظر بگیرند تا بتوانند با موفقیت بیشتر دوره خود را
بگذرانند؟ از دوستانم می خواهم که در زمانی که تحصیل می کنند ،واقعا برای تحصیلشان وقت بگذارند و به نحو احسنت دوره
تحصیلیشان را بگذرانند.
مصاحبه کننده:خانم سمیه قربانی
عکس:آقای ساسان پورفرید

