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 نام خدا به

شدم. آن روزها فكر است كه تازه براي آزمون رزيدنتي آماده ميسالم به همه دوستان عزيز؛ اصل موضوعي كه ميخواهم برايتان تعريف كنم مربوط به وقتي 

البته فكر ميكردم اين آزمون آخرين عمليات مهم زندگي است؛ باز نقصي داشته باشم. اشتباه ميكردم. و ريزي بيتوانم به تنهايي براي خودم برنامهميكردم مي

 .كردمهم اشتباه مي

هر چيز نياز  شتر ازوقتي به آن روزها نگاه ميكنم ميبينم همه ما قبل از آزمون رزيدنتي هيچ تصور دقيقي از چگونگي آن نداشتيم؛ در حاليكه موفقيت در آن بي

 :كنمخدمتتان عرض مي ن رابطه چند نكتهبه اطالعات و آگاهي داشت. پس در همي

 .تخصص بگيريد -1

هاي زندگيتان پايدار و باثبات است تخصص آن دسته از دوستاني كه هنوز دودل هستند كه آيا قدم در اين راه بگذارند يا نه بايد بدانند كه اگر ساير جنبه

رترين افراد همسن و سال خود بوديد كه توانستيد وارد اين رشته شويد، حاال چه شك جز بگرفتن كار خيلي خوبي است. فقط همين قدر بگويم كه شما بي

ها شان مأموريت غيرممكن است و همين سطح از تحصيالت براي آنكنند قبولي در تخصص مورد عالقهها فكر مياتفاقي افتاده است كه برخي از همين برترين

قبول دارم كه اعتماد به نفس ضرورتاً ضامن موقعيت نيست اما قبول كنيد كه عدم اعتماد به نفس يقيناً  و براي استعدادشان كافي است؟ به خودتان بياييد.

 .شودباعث شكست مي

 .از آن طرفِ بام نيفتيد -2

كند. بپذيريد كه همه ما در ها ممكن است در انجام مأموريتي راه را خطا بروند ولي فرق آدم مغرور با بقيه اين است كه بر راه خطاي خودش اصرار ميهمه آدم

 .بلد را داشته باشيمهاي يك راهاطالع. چقدر خوب كه درك لزوم پذيرش راهنماييمسائلي صاحب نظر هستيم و در مسائلي هم بي

 .تحت تاثير اين و آن نباشيد -3

ها وجود داشته باشد ولي يادتان ت مثبتي در هر كدام از آنهاي متنوعي براي موفقيت در آزمون رزيدنتي وجود داشته باشد. شايد هم نكاريزيشايد برنامه

 .ها قطعاً شما را گمراه خواهد كرد. يك برنامه داشته باشيد، با يك روش پيش برويد ولي آن را خيلي خوب انجام دهيدباشد مخلوط همه اين برنامه

 .در انتخاب منابع خيلي دقت كنيد -4

رهنمود



 

وجهي در موفقيت شما اثرگذار است. خوب مشورت كنيد و بهترين منبع را انتخاب كنيد اما پس از انتخاب، تا حد يك منبع آموزشي خوب به ميزان قابل ت

شويد كه دوستتان كتابي متفاوت با شما را انتخاب كرده است. دوستتان آيد كه شما بصورت كامالً اتفاقي متوجه ميامكان آن را تغيير ندهيد. گاهي پيش مي

 .اش استكند كه انگار جگرگوشهرد نظر تعريف ميچنان از كتاب مو

ست؛ نه يادي خوب ااين قضيه نبايد شما را به دلهره بيندازد. به اين نكته فكر كنيد كه شايد سرزبان دوستتان در خالي كردن دلِ شما و درآوردن چشم رقبا ز

رساند تا داشته باشد مرور چندباره آن شما را به تسلط باالتري در آن درس ميواقعاً كتاب مورد نظرش! مطمئن باشيد كه حتي اگر منبع شما چند نكته كمتر 

 .اينكه بخواهيد كتاب جديدي را از نو شروع كنيد. پس قوي باشيد و ثبات قدم داشته باشيد

ا از كار خود مطمئن نيستند. الاقل برداشت هها به كار خود اطمينان دارند و عاقلهاي دنيا معطوف به آن است كه نادانيادتان باشد بخش مهمي از گرفتاري

 .من، برداشت قوي من اين است

 .كتاب جامع جراحي را با دقت بخوانيد -5

اند، حجم ظاهري كتاب جامع جراحي را در نظرتان ها و جداول كه صد البته براي فهم بهتر مطالب افزوده شدهاين امكان وجود دارد كه اضافه شدن عكس

اما از نظر مقايسه كلمه به كلمه اين كتاب كمترين حجم مطالب را در ميان منابع جراحي براي آزمون دستياري دارد. براي فهم بهتر مطالب  افزايش داده باشد

ت مياز اهحتماً ابتدا يك دور كتاب را مطالعه كنيد و سپس براي افزايش تسلط به فايل تصويري مراجعه كنيد. هرچند كه سرعت و تعداد دفعات مطالعه 

 .بسزايي برخوردار است اما از كيفيت مطالعه نيز غافل نشويد

 .كتاب تست جراحي را از دور دوم شروع كنيد -6

ي در هر هايي كه بايستترين ويژگيهاي آزمون و تست است. يكي از مهمها استفاده از كتابيكي از بهترين ابزارها جهت تثبيت مطالب و سنجش ميزان دانسته

آن دقت كنيد گستره طرح سواالت از مباحث مختلف است. بنابراين در كتاب تست جراحي نيز بيشترين سعي بر آن بوده كه مطلب مهمي جا  كتاب تستي به

 .نماند

ين اهاي تشريحي توضيحات مربوط به هر سوال بالفاصله پس از آن آورده شده است تا از سردرگمي و اتالف وقت جلوگيري شود. همچنين در در بخش پاسخ
 .پاسخ دهيد ها مبحث مربوط به سوال و حواشي آن نيز آموزش داده شده تا در صورت طرح مجدد بتوانيد با تسلط بيشتري به آنبخش

 .كنم و از صميم دل اميدوارم پيروز باشيد، اگر تالشگريدبرايتان در تمام مراحل زندگي آرزوي موفقيت مي
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