
 

 

 

 

 فرآيند پاسخ چيست؟

سيستمي  است  آموزشي  براي پاسخگويي سريع به تست هاي كنكور  و همانطور كه از اسم آن پيداست 

 مبتني بريك روش و فرآيند منطقي  مي باشد

  طي يك كار تحقيقاتي وسيع ارايه 84اين روش براي اولين بار توسط مهندس امير حسين دربندي در سال 

و در موسسات و دبيرستانهاي مختلف تهران و شهرستانها به شرح زير ارايه و مورد استقبال و حيرت 

 همگان قرا ر گرفت 

 آموزشگاه  مفيد با مشاوره آقاي مهندس عليرضا عضيمي فر

 انتشارات  پژوهندگان راه دانش   تهران با مديريت و مشاوره آقاي مهندس كمال كمايي

 آموزشگاه  ماهان مشهد  

 مركز مشاوره نگرش اصفهان 

و صد ها اموزشگاه و موسسه در داخل و خارج از كشور از جمله  مدارس كشورهاي  امارات  (دبي) و 

 مالزي 

 

فلسفه  ارايه اين روش درصد هاي بسيار  پايين  دانش اموزان در پاسخگويي به دروس  مختلف و 

بخصوص رياضيات و فيزيك  بوده است به گونه اي كه بطور مثال آقاي  جهان تيغ  با نمره رياضيات  

  درصد رساند .94 درصد را به 6

 



 

 
اساس اين روش تكيه بر مفاهيم بسيار ساده و پايه اي كتاب درسي مي باشد  كه با  ورود اين 

اطالعات بسيار ساده  به اين روش  خروجي آن  انفجار اطالعات  و دستيابي به موفقيت هاي بزرگ 

 است.

 4در بحث رياضيات اولين مبحث ارايه شده محاسبات عددي است كه به آموزش محاسبات سريع 

عمل اصلي و مورد لزوم در فضاي كنكور مي پردازد.البته در اين زمينه افراد زيادي سعي بر كپي 

برداري و ارايه روش هاي طوالني و آزار دهنده مغز نمودند كه همگي بتدريج محو  و يا در حال محو 

شدن مي باشند زيرا  اموزش اين روش نياز به مهارت هايي دارد كه فقط  توسط استاد و مبتكر 

 واقعي قابل ارايه مي باشد

 

 11 تا 8الزم به توضيح است كه بخش پشتيباني علمي همه روزه  حتي روز هاي تعطيل از ساعت 

 شب پاسخگوي سواالت احتمالي شما عزيزان  خواهد بود
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