
 

 پنجاه درصد زده اند؟ یباال را یکنکور  دکتر۳چرا رتبه 

 چطور موفق به باالترین درصد تخصصی شده اند؟

 3به همراه کارنامه سبز رتبه 

نها وقت کم آ کهیدر صورت ،در کنکور بزنند ییباال نیچگونه توانسته است درصد به ا 3اند رتبه  دهیاز دوستان پرس یاریبس

زمان کم   یاکثر دوستان در کنکور دکتر گریعبارت ده ب ای  .که بلد بودند را کامل حل کنند ییسوالها یآورده اند و نتوانستند حت

  3که با رتبه  یالنوط یبا صحبتها  .ارائه دهندزمون  به طور کامل آ نیخود را در ا ییتوانا ندنتوانست لیدل نیمه وردند  و بهآ

 ییتوانا نیا برایرا  لیذ لیدال ،بودند شانیا میکه مشاور مستق 69سال  یکنکور دکتر 21و رتبه  شانیخود ا لیو تحل میداشت

   .میقرار ده انیبا دوستان در م میددیکه مناسب د میافتیدر (ییایدرصد رو نیو ا  قیو دق لیحل مسا)

 .ده اندیرس« حد تسلط»ه در اکثر مطالب به ک یهمپا  بگونه ا یخواندن  دقبق و کامل کتابها-2

  .کم داشتند خطای و باال دقت٬در باال بردن سرعت عمل  یموثر اریتست  انتشارات همپا که نقش بس 2۱۱۱ هایحل کامل کتاب-1

  جامع همپا یازمونهاآشرکت در-3

  باال بردن سرعت عمل یدر زمان مناسب و داشتن زمان مناسب برا«حد تسلط» به دنیرس-۴

بدون  ،کنندیرا کوتاه و کم خطا م یهستند که مسائل طوالن«  وتایآ یینکات طال»ن ایشا سرعت عمل لیدال نیاز مهمتر یکی-۵

 .زمان وجود نداشت نیپنجاه با ا یامکان زدن باال وتایآ یینکات طال

درس  یینها ینامه به کار ،از جمله ابشان قرار داشت نیاز داوطلب یمعدود اریهمپا که فقط در اخت دیپشتکار در حل کتاب جد-9

نشان از  نیسوال درست بوده ا ازدهیسوال کوانتوم زدند و هر  22 شانیا .شده است هیارا نییکه در پا دییدقت نما شانیکوانتوم ا

 یردن خطاهاکبرطرف کردن و کم  ،ادیز یحل تست هاحد از تسلط  نیبه ا دنیرس یالزمه. دارد شانیا ییدقت باال و کم خطا

 .مناسب  است یتمرکز باال در انتخاب سوالها و کوچک یمحاسبات

  زمونهاآدر  شانیمناسب ا یزمان بند-۷

پاسخ متوسط و بلند  یپس از ان به سوالها داشته اند را پاسخ داده اند و یکه پاسخ کوتاهتر ییکه ابتدا تمام سوالها یا بگونه

 . است ریو حل مسائل متفاوت امکان پذ نیپاسخ کوتاه با تمر یسوالها صیتشخ قدرت. پرداخته اند

 رتبه: باید موارد متعددی را یادآور شد دوستان نیا بهپاسخ  در! ؟مورد خاص است کی شانیا که ندیدوستان بگو یبرخ دیشا

 21 یکارنامه رتبه  .زده اند هپنجا یاست را باال کیو کالس سیمغناط ،دو  که شامل کوانتوم یدروس تخصص 6۷ارشد سال 1

پنحاه  یاست را باال(و کوانتوم  سالکترومغناطی٬ کیکالس کیمکان)دروس  نیدو که شامل سخت تر یکه تخصص 69ارشد سال 

همپا  یتمام کارنامه ها در کانال تلگرام.توجه کنند 6۷ارشد سال  یرتبه ها همچنین و 63سال  یدکتر1ا رتبه ی و پنج زده اند و

 .موجود است



 

 

 :توجه نمایید  3تبه اکنون به کارنامه نهایی ر

 

 

 :سوالهای زده شده و درست ایشان توجه نمایید، به تعداد همانگونه که در باال مشاهده میکنید و در جدول ذیل آورده شده

درستتعدا  تعداد غلط  نام درس تعداد سوال تعدادزده 

 مکانیک کوانتوم 2۵ 22 22 ۱

 الکترودینامیک 2۵ 22 2۱ 2

آماریمکانیک  2۵ 2۱ ۷ 3  

 



 

یعنی  .سوال را اشتباه زده اند  ۴سوال کنکور را پاسخ دهد که از این تعداد  ۴۵سوال از  33مشاهده میکنید که ایشان توانسته 

به چند سوال خاص تر از  . و روشهای همپا امکان پذیر نبود این جز با نکات. درصد سوالها را پاسخ داده اند ۷3ایشان باالی 

 : 6۷کنکور  8و ۷مثال سوال های  سوالهای کنکور دقت کنید بعنوان

  

 

را حل نمایید چند صفحه راه حلل دارد ولی  ۷هر دو سوال را درست پاسخ داده اند توجه نمایید اگر در خانه بشینید و سوال 

 ایشان درست زده اند این تسلط باالی ایشان را میرساند یا به دو سوال دیگر توجه نمایید

  طوالنیسوال بسیار طوالنی است آسان است ولی این  6۷کنکور دکتری  21سوال 

 



 

 

 مشخص است که ایشان درست زده اند یا سوال اختالل وابسته به زمان که طوالنی ترین سوال کل دفترچه است  از کارنامه نهایی

 



 

و کتابهای همپا این سوال را هم درست پاسخ داده اند این اهمیت تسلط و رسیدن به حد تسلط را نشان میدهد که در کالسها 

کنکور دکتری را درست پاسخ داده اند که نکته این سوال  در کتاب همپا موجود بود و ایشان با  2۵تاکید شده است البته سوال 

 .یک نگاه یا کمتر از یک خط این سوال را پاسخ داده اند 

 :تفاده کرده اند ایشان هم از محصوالت همپا اس 2۷حال به یک رتبه دیگر می پردازیم کارنامه رتبه 

 

 19که فقط  2۱6رتبه  همچنین .تفاوت را مشاهده مینمایید .سوال درست 2۷تا  29یعنی چیزی حدود  ،درصد زده اند 39ایشان 

 .سوال درست  22 2۱یعنی چیزی حدود  ،درصد زده اند

  .تسلط با حل مساله ، نکات زیبای همپا و پشتکار ایجاد می شود

 واده بزرگ همپا با ارزوی موفقیت تک تک اعضای خان

 انتشارات همپا 




