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آيا روش فرآيند پاسخ، روشي مشابه با روش هاي مهندسي معكوس و يا ترفندهاي حذف گزينه 

  مي باشد؟
  
  

خير، روش فرآيند روشي كامالً علمي است كه به طور كامالً مفهومي به بررسي مباحث گوناگون 
مي پردازد، در صورتي كه روش هاي مذكور به هيچ وجه پايه ي علمي نداشته و بيشتر بر پايه ي حدس 

 و گمان و احتمال مي باشد.
   
  
  

   

بله، مجموعه به شكل مبحثي تهيه شده است و همان طور كه در سي دي نمونه مالحظه فرموديد براي 
 روش منحصر به فرد، ساده و كامالً علمي ارائه شده  و ساير دروس هر مبحث از رياضيات و فيزيك

  است.

 
  

آيا روش فرآيند پاسخ تنها پاسخگوي سؤاالت تستي مي باشد و براي آزمون هاي تشريحي  

 دبيرستان كاربردي ندارد؟
 

با توجه به اين موضوع كه سي دي هاي فرآيند پاسخ به صورت كامالً مفهومي و علمي به تدريس 
مباحث مختلف مي پردازد و در پايان هر مبحث به بررسي و حل تست هاي استاندارد كنكور و با 

روش خاصي كه نياز به فرمول و محاسبات سنگين ندارد پرداخته ، در نتيجه مي توانيد كليدي 
خدمات فرآيند پاسخ را براي امتحانات تشريحي سطح دبيرستان نيز تهيه فرماييد.  

  

 آيا روش فرآيند پاسخ تمامي مباحث موجود را پوشش مي دهد؟   



  
  
  
  
  

را   APARAT.COM/DARBANDI و يا فيلم هاي موجود در سايت كافيست سي دي نمونه 
به دقت مطالعه و روش هاي ارائه شده در اين سي دي (به عنوان مثال حد و انتگرال) را از لحاظ علمي 
بودن بررسي نماييد، سپس تست هاي كنكور را با روش مذكور پاسخ دهيد. به همين منظور تست هاي 

به طور كامل با روش فرآيند پاسخ حل و در سايت  92كنكور سال 
www.farayand-pasokh.com  قسمت مثال هاي حل شده و يا از دفتر مركزي قابل تهيه

مي باشد. 
كه متعلق به وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي مي باشد SAMANDEHI.IR همچنين در سايت 

سايت اصلي ما را استعالم بگيريد براي اين كار كافي است در باكسي كه ارايه شده است اسم 
 را تايپ و دكمه جستجو را بزنيد تا به شما MOHASEBAT.COMسايت مركزي ما يعني 

اطمينان دهد كه محصوالت ما ثبت شده است ويا با دبير خانه مركز توسعه رسانه هاي ديجيتال 
 درصد 90وزارت ارشاد تماس بگيريد و اسم محصوالت ما يعني چگونه رياضيات و فيزيك را باالي 

 پاسخ دهيد را استعالم بگيريد
  مالحظه فرماييدSARAMAD.IRتلفن اين مركز را از سايت 

  09121247864همچنين مي توانيد بطور مستقيم با تلفن استاد دربندي به شماره 
 تماس  و از مشاوره قبل از خريد ايشان استفاده الزم را ببريد

 

مطالب  چه بازه ي زماني براي مشاهده ي كليه ي فيلم هاي آموزشي فرآيند پاسخ و تسلط به آن

 نياز است؟
 

  
طبق برنامه ريزي كه مشاوران اين مركز براي مطالعه ي فرآيند در اختيار متقاضيان قرار مي دهند، با 

 روز قادر خواهيد بود بر مباحث سنگين رياضي و فيزيك غالب 65يك مطالعه ي منسجم و منظم، در 
شويد كه اين برنامه ريزي به صورت كامالً رايگان در اختيار مراجعين قرار خواهد گرفت. 

   

با توجه به اينكه مطالب دوره ي دبيرستان كامالً از ياد رفته است، آيا نياز به مجموعه ي ديگري 

 در كنار فرآيند پاسخ مي باشد؟
از آن جا كه فرآيند پاسخ به طور كامل مباحث را از ديد مفهومي و كتاب درسي، ابتدا يادآوري كرده 

و سپس روش هاي نوين فرآيند پاسخ را آموزش مي دهد، به هيچ وجه نياز به مجموعه ي ديگري غير 

 چگونه مي توان به اين مجموعه اطمينان كرد؟  

http://www.farayand-pasokh.com/


از فرآيند پاسخ نيست. قابل ذكر اين كه تدريس روش هاي فرآيند پاسخ به دليل سادگي، حجم كمي 
 درصد حجم سي دي هاي هر مبحث به حل 80 تا 70از سي دي  هاي هر مبحث را اشغال كرده و 

تست هاي كنكور سال هاي گذشته، آزمون و رفع اشكال اختصاص داده شده است. 
  

  
  
  
  

  
  
با توجه به  اين كه روش هاي فرآيند پاسخ بسيار ساده است، زمان كمي براي آموزش مي طلبد و حجم 

زماني آن در مقايسه با كالس هاي كنكور با در نظر گرفتن بازدهي باال، بسيار پايين مي باشد. 
به عنوان مثال بحث انتگرال كه در كالس هاي كنكور بيش از ده ساعت به طول مي انجامد و در نهايت 

 عدد سي دي 4داوطلبان قدرت پاسخ گويي باال نخواهند داشت. در مجموعه ي فرآيند پاسخ تنها  نيز
مي باشد. 

براي حصول اطمينان بيش تر، شما مي توانيد در سايت 
 

www.darbandico.ir 
www.aparat.com/darbandi 

www.aparat.com/farayandpasokh 
www.konkour.in 
www.konkur.in 

www.farayand-pasokh.com 
 

  قسمت مثال هاي حل شده و يا با شماره هاي
 

02147626200         09121247864          0935470878 
 

تماس حاصل فرماييد. 
و ساير  ,  داوطلب عزيز مجموعه ي فرآيند پاسخ به شكل مباحث مجزا در رياضيات و فيزيك 

و يا در قالب كالس حضوري قابل ارائه  تهيه و تدوين شده است كه به شكل ويدئو سي دي دروس 
مي باشد. 

 
 
 
 
 
 

 آيا از نظر زماني آموزش فرآيند پاسخ بيش تر از كال س هاي كنكور است يا نه؟  

http://www.darbandico.ir/
http://www.aparat.com/darbandi
http://www.aparat.com/farayandpasokh
http://www.konkour.in/
http://www.konkur.in/
http://www.farayand-pasokh.com/


  
  
  
  

ليست كامل سي دي ها به همراه سي دي نمونه خدمت شما ارسال شده است. شما مي توانيد مبلغ 
كامل هر مجموعه و يا به صورت مبحثي را پس از واريز وجه به شماره حساب صادرات  

  صادرات سپهر  به نام 6037691180010779 صادرات سپهر  و يا كارت 0305628340002
مهندس امير حسين دربندي  و اعالم تلفني و همچنين از طريق سايت  هاي فوق قسمت خريد به 

 روز پس از سفارش توسط پست پيشتاز  و هزينه آن 2همراه ذكر آدرس دقيق و تلفن حداكثر 
 دريافت نماييد.

 
  
  
   
  

 
روش فرآيند، روش بسيار ساده و علمي مي باشد كه افراد را براي رسيدن به اهداف علمي خود 

هدايت مي نمايد، اما براي حصول اطمينان از ميزان تسلط شما بر اين روش، بايد عالوه بر مشاهده ي 
سي دي ها تست زني مداوم داشته باشيد، كه بهترين و استانداردترين منابع تستي، آزمون هاي 

 سراسري و آزاد سال هاي گذشته است.
  

   
  
  
  

  
  

كارشناس هاي رياضي، فيزيك و شيمي همه روزه آماده ي پشتيباني و پاسخگويي به شما عزيزان در 
 مؤسسه ي  فرهيختگان شريف مهر  مي باشند.

  
 

  تلفن هاي تماس:
 

 09121247864 خط        20   02147626200
 

 درصد تخفيف برخوردار خواهيد 20«الزم به ذكر است با خريد مجموعه ي كامل فرآيند پاسخ از 
 شد.»

  

 نحوه ي سفارش و خريدچگونه است؟  

 
آيا تنها بررسي سي دي ها مي تواند افراد را براي ورود به دانشگاه آماده 

 سازد؟

 
اگر بعد از دريافت خدمات، در حل تست هاي به روش فرآيند پاسخ  

 دچارمشكل شديم، چگونه مي توان اين مشكالت را برطرف كرد؟



 سوال    :  آيا به جز دي وي دي  جزوه هم داريد؟

بله براي بهره برداري هر چه بيشتر شما عزيزان جزوه مطالب ارايه شده توسط اساتيد نيز جديدا 
 حاضر شده كه  مي توانيد آن را هم  بطور جدا گانه تهيه فرماييد

 سوال : آيا ابتدا بايد كتاب را بخوانم و بعد دي وي دي ها را شروع نمايم ؟

خير در اين سيستم مطالب از پايه يعني بعضا از دبستان و راهنمايي شروع مي شود لذا كليه 
احتياجات شما پوشش داده مي شود و بعد از ديدن دي وي دي ها بايد حتما تمارين كتاب درسي را 

پاسخ دهيد و بر روي آن تمرين كنيد و چون قبال  مطالب را از روي دي وي دي كار كردهايد 
 براحتي پرسشها را پاسخ خواهيد داد.

 سوال: آيا دي وي دي ها براي همه دروس مي باشند؟ 

 بله

 سوال: در چه ساعاتي براي پشتيباني بايد تماس بگيرم ؟

  شب حتي روزهاي تعطيل11 صبح تا 8

  چيست؟100سوال: انجمن رتبه هاي زير 

 عوامل موفقيت به پنج بخش تقسيم مي شود

 اول-انگيزه
 دوم-منابع آموزشي كه همان دي وي دي ها و جزوات فرآيند پاسخ هستند

 سوم-مشاوره
 چهارم-برنامه رزي

 پنجم-نظارت و آزمون
 

 شما براي تكتك لحظات خود متناسب با رشته و شهر 100در سيستم انجمن رتبه هاي زير 
 100با اساتيد و رتبه هاي زير –مورد عالقه و پتانسيل خود برنامه ويژه خود  خواهيد داشت 

سالهاي گذشته ارتباط خواهيد داشت و از مشاوره آنها از طريق تلفن و يا حضوري  استفاده 



خواهيد كرد و هر جمعه از طريق اينترنت و اي ميل آزمون مطالب خوانده شده را خواهيد 
داشت به اين ترتيب تمامي نياز هاي مشاوره اي و آموزشي شما بر طرف خواهد شد و قطعا 

  باشيد100مي توانيد به سادگي جزو رتبه هاي زير 
يادتان باشد به هيچ وجه از مشاوره افرادي كه با مدارك تحصيلي پايين سعي دارند راه 
رسيدن به مدارك تحصيلي باال را نشان دهند در موسسات ديگر استفاده نكنيد و گول 

تبليغات را نخوريد و حتما از مراجع ذي صالح صحت مدارك تحصيلي و ادعا هاي آنها از 
 جمله حضور رتبه هاي برتر سالهاي گذشته در سيستم آنها استعالم بگيريد 

 سوال : سيستم كمك هزينه تحصيلي چيست؟

 مرداد ماه آزموني از طريق اينترنت كه طي آن از سال دوم دبيرستان و كليه دروس و 25در تاريخ 
رايگان مي باشد برگزار خواهد شد و در آن به رتبه هاي برتر كمك هزينه تحصيلي با مبالغ باال اعطا 

 خواهد شد

 درصد پاسخ دهند سيستم فرآيند پاسخ كامال رايگان اهدا 90كليه كساني كه همه دروس را باالي 
 خواهد شد

  يك ميليون و دويست هزار تومان  كمك هزينه تحصيلي 1200و به نفرات برتر بعدي يعني تا رتبه 
  اهدا خواهد شد100براي دريافت سيستم فرآيند پاسخ و انجمن رتبه هاي زير 

براي ثبت نام كافيست   نام  نام خانوادگي عكس رشته  فارغ التحصيل و يا سال چهارم بودن خود را 
 به آدرس

AHDARBANDI@YAHOO.COM 

  ايميل نماييد تا توضيحات بيشتر براي شما ايميل شود.

 

 با سپاس 

 فرهيختگان شريف مهر

  

mailto:AHDARBANDI@YAHOO.COM

