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 تا با نفر دوم چطور ممکنه؟ 1000با اختالف تراز حدود  دکتری رتبه یک

)گرایش کارآفرینی، آینده  98هستم رتبه یک کنکور دکتری مدیریت  یانفامیر شری . منسالم

( و مهم تر این که 7777. خدا رو شکر تراز من تو کنکور خیلی باال بود )پژوهی و مدیریت تکنولوژی(

. این نمره اختالف ایجاد کردم 2200حدود  4و با رتبه  بیشتر از نفر دوم بودنمره  1000ترازم حدود 

برای درسای تخصصی  65. درصد درسای تخصصی ایجاد شده بود به خاطراختالف معنادار به خصوص 

نفر  2)تو همه گرایش های مدیریت( به جز  98ب میشه و تو کنکور تو مقطع دکتری یه رکورد محسو

مثل .درصد تخصصی زده بود(  50)نفر دوم گرایش ما هم نمیرسه 60ا حتی به هیچ کدوم از درصد

 خیلی از دوستان دیگه شاید واسه شما هم این سوال پیش بیاد که این اختالف معنادار از کجا میاد؟

  آیا تالش من خیلی بیشتر از بچه های دیگه بوده؟

ساعت درس میخوندم. خیلی از بچه ها  6هرگز... من از مهر ماه شروع کردم و میانگین حدود روزی 

ساعت درس میخوندن اما نتیجه  12تا  10رو میدیدم که زودتر شروع کردن و تا پای کنکور هم روزی 

 خوبی نگرفتن.
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  آیا من از بقیه باهوش تر بودم؟

من آدم باهوشی نیستم کافیه بدونید با کلی کالس کنکور و  هرگزززززز. اگه میخواید مطمئن بشید

 شد.  28000رتبه کارشناسی من با سهمیه مناطق تو کنکور کارشناسی  آزمایشی و ... آزمون

 آیا من سواال رو قبل کنکور خریده بودم؟ 

 این که جوابش مشخصه. اگه هم فروشی بود پولشو نداشتم. 

 آیا من آدم خیلی با سوادی هستم؟

واقعا نه. تو زمان مصاحبه ها با اکثر بچه هایی که رتبه های پایین تری از من داشتن آشنا شدم. به شدت  

سواد علمیشون از من بیشتره ولی تو کنکور نتیجه خوبی نگرفتن و قبول شدن یا نشدنشون تا حد زیادی 

 . و به رزومه و عملکردشون در مصاحبه گره خورده تو ابهامه

 س میخونم؟رساله دارم واسه کنکور د یندآیا من چن 

که مدرک ارشدمو گرفتم  94نه. اتفاقا من یه چندسالی از فضای درس خوندن جدا شده بودم. سال  

همینجوری الکی شرکت کردم و طبیعتا نتیجه خوبی هم نگرفتم.سال های بعدشم که  95واسه کنکور 

 کال درگیر کار بودم.
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  ب بود؟پس واقعا چرا انقد نتیجه نهایی خو

شاید کلمه تکنیک شما رو کمی یاد این مزخرفات . تکنیکجواب این سوال فقط یک کلمست: 

تبلیغاتیه تکنیک های تست زنی و ... بندازه. اما تکنیک از نظر من یعنی این که: چی بخونید؟ چطور 

  بخونید؟ و چطور به ذهن بسپرید و مرور کنید؟

 (Detailed Concept)چیه؟  DC یا تکنیک مفهوم جزئی

، ش کردمگلچینمفهوم جزئی اسم یه تکنیکه که اگه راستشو بخواید من از مزیت های روشای دیگه 

کمی تغییرشون دادم و چاشنی مخصوص به خودمو بش اضافه کردم. جالبه که این تکنیک هیچ چیز 

ن در عین حال ای جدیدی نداره و ممکنه شما از هرکدوم از ابزارهاش به طور جداگونه استفاده کنید. اما

 .روشای دیگه رو نداره چون ترکیبی از بهترین مزایای روش های دیگست روش نقطه ضعف
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 به طور خالصه این روش ترکیبی از روش های زیره:

 الیتنر -1

 8تیک  -2

 خالصه نویسی -3

 کدینگ -4

5- Mind Map 

 

 چیه؟ DCخالصه روش ه طور ب

 DC آماده سازی مرحله اول :

کنید بدون این که تالش کنید تا حتما تمام مفاهیم رو به وقتی شروع به خوندن یک کتاب می

نو میکنید و اواز کتاب اونو تبدیل به یه سوال  هر جملهطور کلی درک کنید با خوندن 

کنید. در شروع کار اصال مهم نیست که مفهوم رو درک میکنید یا نه . فقط سوال یادداشت می

اه باشه و سوال رو با یه فلش از جواب که تا حد ممکن جوابش کوت رو طوری طراحی کنید

 جدا کنید. مثل این سوال:

 برنامه ریزی   ---------------مبنای اصلی وشالوده تعریف استراتزی از دیدگاه سنتی )نظامی(یا کالسیک چیست؟ 
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  ادامه میدید. یه صفحه نوشته شدهاین کار رو تا تموم شدن  

از انجام این کار شما یه سری سوال و جواب دارید که ممکنه خیلی هم  بعد دور اول:

مفهومشون رو نفهمید. حاال بر میگردید به سوال اولتون و اینبار اونو دقیق تر میخونید و کمی 

 راجع به خود سوال و جوابش فکر میکنید. آیا جوابش یادتون میاد؟ 

 .اگه جوابش یادتون میاد میرید سراغ سوال بعد 

 و  مل میکنید. کمی رو سوال و جواب تأاگه نمیدونید جوابش چیه . جواب رو میخونید

 )خط تیره( کنار سوال میکشید.و میرید سراغ سوال بعد. –یه عالمت 

وقتی یک دور همه سواال رو مرور کردید حاال یه سری سوال دارید که کنارشون : دور دوم

ونید که کنارشون خط تیره داره. یعنی اونایی که تو دور دوم فقط اونایی رو میخ .خط تیره داره

 تو دور قبل جوابشونو بلد نبودید.

 ی که کنارش خط تیره دارهاگه جوابش یادتون میاد میرید سراغ سوال بعد. 

 و  مل میکنید. کمی رو سوال و جواب تأاگه نمیدونید جوابش چیه . جواب رو میخونید

دو  به عبارت دیگه حاال سوالتون( )خط تیره( رو تبدیل میکنید به + )به عالوه –عالمت 
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در واقع تا  ) .ی که کنارش خط تیره دارهمیرید سراغ سوال بعد. حاال تا عالمت داره

 وقتی تموم سواالی یک صفحه رو یاد نگرفتید نباید برید سراغ صفحه بعدی(

 

 Mind Map: دوممرحله 

بعد از تموم شدن یک فصل از کتاب نوبت به تکمیل پازل ذهنی شما میرسه. تو این مرحله تو یک 

ن فصل رو او . حاال شروع کنید عناوین داخلفصل رو بنویسیداون صفحه سفید در وسط صفحه عنوان 

نید یکی باشید. حاال شروع ک تا یه شکلی شبیه به شکل زیر داشتهشاخه شاخه کنید.مثل یک درخت 

یکی  عناوین رو مرور کردن و هرچیزی که راجع به اونا میدونید رو تو ذهنتون بررسی کنین. )این 

  ساعت زمان ببره( 1دقیقه تا  20باید بین به حجم یک فصل  بسته مرحله
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 شلیک آخر : سوممرحله 

  وم بوم :ب

باشید. خیلی شیک و مجلسی میرید کتاب   DCخانوم ها و آقایون عزیز حاال باید منتظر معجزه روش 

همون سرفصل. حاال میبینید که  روزنامه وار از روی میکنید به خوندنرو باز میکنید و شروع 

اوووووووووو چقد تغییر کرده. مفهوم جمله ها چقدر متفاوته و چه کیفی میده خوندنش. انگار که 

نویسنده روبه روتون نشسته و شما کامال میفهمی اون داره از چی حرف میزنه. شما در واقع با این روش 

یعنی از جزئیات به کلیات میرسی. دوستان عزیزم  ی.یه یادگیری استقرایی رو تجربه کرد

یعنی جزئیااااااااااااااااات. و جزئیات هم زمانی ارزشمنده که شما  کنکووووووووووووووووووووووووور

نکور موفق نمیش. و کمفهوم کلی رو بلد باشی. دقیقا این همون دلیلیه که خیلیا که سواد علمیشون زیاده ت

ولی به جزئیات بی توجهن. از طرف دیگه خیلی ها شروع میکنن به حفظ کردن چون کلیات رو میدونن 

اما  و ساعت ها درس میخونن اما کلیت رو نمیفهمن )اینا همون دسته این که تالش خیلی زیادی میکنن

 نتیجه مطلوبی نمیگیرن(.
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 برنامه ریزی مرورها 

بعد از اینکه یک سرفصل تموم شد و خواستید برید سراغ سرفصل بعد حتما باید یه بار دیگه سواالتی 

که کنارشون عالمت + ئاره رو مرور کنید و اگه بلد نبودید یه خط مورب دیگه اضافه کنید به عالمت 

واال بعضی س )در چندین مرور عالمتکنارش. بعد واسه سرفصل جدید تمام مراحل قبل رو انجام بدید.

 به شکل * )ستاره( در میاد. این سواال بیشترین اولویت برای مرور کردن رو دارن(

 بعد از اتمام کل کتاب )یاسرفصل( مرورها به این ترتیب انجام میشه:

 

 

این )تا عالمت دارن2مرور سواالتی که بیشتر از -1
(دها نکاتی هستن که شما با یادگیریشون مشکل داری

مرور سواالتی که یک یا دو -2
.عالمت دارن

مرحله قبل یک 2بعد از انجام -3
بار دیگه باید تمام سواالت رو مرور 

چون ممکنه یک سری از بی )کنید 
( عالمت ها رو یادتون رفته باشه
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  به نظرتون این روش خیلی وقت گیره؟

دت تو مرورها ه به شبیشترین وقت تو این روش صرف نوشتن و استخراج سوال میشه. اما خوبیش اینه ک

سریع میشید. اما برای اونایی که وقت ندارن سوال طراحی کنن من تو یک سری درس ها تو رشته 

این یعنی   . که اسمشون پالته درسیه مدیریت با استفاده از منابع خیلی خوب این سوال ها رو آماده کردم

شما  گیرن.العاده بکمتر یه نتیجه فوق یه فرصت فوق العاده واسه هم رشته ای های من که تو زمان خیلی

برخی پالت ها رو به حتی  این دورهها رو ببینید و   DCMETHOD.IRمیتونید با مراجعه به وبسایت 

 صورت کامال رایگان دانلود کنید.

 های آماده مزایای استفاده از پالت

که  یکس ی.برا خورهیروش به درد تمام دروس و تمام افراد م نیکه ا دیبدون نویدر وهله اول ا  -1

 سال هم وقت داره برنامه متفاوت داره. 1که  یکس یماه وقت داره برنامه داره و برا 1

،  ییتقراسبه روش ا یریادگیبه درد بخور،  یها نگیشده، کد یزیمرور برنامه ر د،یتکرار مف  -2

نکته از  کی یحت فتادنینکات و جا ن یبند تی،اولویموضوع یبند تی،اولویساختار موضوع

 .هییزمفهوم ج هیدرس یروش و پالت ها نیا نیاستفاده از ا یایمزا نیمعتبر از مهمتر یرفرنس ها
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 یلیکه خ ی)مخصوصا افراد دنیانجام م یارشد و دکتر نیکه غالب داوطلب یاشتباه نیبزرگتر -3

 لیبه دنبال عمق مسا یوقت ندارن(خوندن جزوات خالصست... سواالت کنکور ارشد و دکتر

د به شما تا چه ح کنهیمشخص م یشما در کنکور ارشد و دکتر جهی. نت اتییجز یعنیاست 

 شما رو از ییروش مفهوم جز لیدل نیبه هم دیخونیو با عمق درس م و دیدیم تیاهم اتییجز

 .دیاریرو بدست ب جهینت نیتا بهتر رسونهیمطلب م یبه فهم کل اتییجز

 ی مهم و اصلیه.رفرنسها هیآماده شامل نکات تمام یپالت ها -4

 شده  یدرجه بند ریاخ یسال ها ربر تکرار سواالت د یهر مبحث مبتن تیاولو  -5

 هر کدوم از نکات در هر مبحث مشخص شده  تیاولو  -6

 .شده یباحال طراح یهستند کدها یکه حفظ کردن ینکاتبرخی واسه  -7

 مشابه یها روش هیو بق تنریال ینسبت به شلم شوربا ییمفهوم جز کیتکن یایزام

بزرگ  اریبس سکیر کیکنکور  یاستفاده از آنها برا یتنریال یها کیجذاب بودن تکن رغمیعل -1

 بمینص 28000رتبه درخشان  جهیو در نت شدم رشیاس یکه من متاسفانه تو کنکور کارشناس یاست)اتفاق

عموال هم م که دیخارج کن تنریخود را از خانه آخر ال یتمام برگه ها دینتوان یلیشد( اگر شما به هر دل

د. چرا که کر دیفاجعه دست و پنجه نرم خواه کیبه کنکور با  کینزد یافتد، در روزها یاتفاق م نیا
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تعداد  دین... فرض کدیهمشون وقت بزار یبرا دیکه مجبور دیشوربا طرف هستبرگه شلم یسر کیبا 

 نیرفته... اول ادتانیاز  درصد 50و  دیدرصد آنها را به خاطر دار 50که  دیبرگه در خانه آخر دار یادیز

از طرف  دیو اونا رو بخون دیوقت بذار دیکه بلد یدرصد 50 یبرا دیکه شما حتما با نستیمشکل ا

به علت  دیهمه برگه ها رو از خانه آخر خارج کن دیو بدون اضافه کردن برگه جد دیاگه همت کن گهید

فتن اونها ر یبرا ینیبره و تضم ادتونیممکنه هر کدومشون از  یتنریال یزمان ینکردن وقفه ها تیرعا

 به حافظه بلندمدتتون وجود نداره.

 یبرا یشتریب تیدوم برگه ها اولوک دیدونیکه  شما نم نهیا  تنریدر ال گهید ی. ساختار شلم شوربا2

 5مثال  یقتو یول دیبرگه ها رو با رنگ مشخص کن تیاولو دیمهمتره(...ممکنه بتون یعنیخوندن داره...)

 .ادیاز کار در  م یچ دینیخودتون بب تنریتو ال دیزیتا درس بر

در ماه  دیکه با ییکارها نیاز مهم تر یکی... تنرهیسوم هم راجع به نبود ساختار در ال ی. شلم شوربا3

لش کنار هم و همراه با سرفص دیمبحث خوند هیرو که راجع به  ییکه تمام نکته ها نهیا دیآخر انجام بد

خش شده مبحث پ هی یها تهامکانش وجود نداره( ... در واقع هر کدوم از نک تنریکه تو ال یزی)چدینیبب

 دیاقچه و بررو ط دیبذار زتونویعز تنریکه ال نهیا دیانجام بد دیتونیکه م یتو خونه ها و شما تنها کار
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هم در عمل تو  هیقض نی)که ادیکن یدسته بند دیرو  که خوند ینکات نیا دیرفرنس و بتون یسراغ کتابا

 (هینپنج درس نشد ایدو ماهه واسه چهار  یکیمدت کوتاه 

 یشانس چیعمال ه تنریبخونه تو ال خوادیماه م 2که کال  یکه کس نهیمهمتر ا یلیخ یلیخ لهیو اما مس -4. 4

 بلند مدته ندیفرا هی تنرینداره چون اصوال ال

 نی.. در افتهیها م یتنریبار واسه همه ال هیکه حداقل  ی.اتفاق دیشیم چارهیب زهیبر تنریکه اگه ال ی. وا5

 تا به حالت اول برگرده. دیوقت ارزشمندتونو نابود کن دیصورت با

  راهنمای مطالعه پالت:

 چیه؟ عالمت 

بهتره که قبل از اینکه شروع به خوندن پالت ها تو کالسای آنالین یا حضوری ثبت نام کنید.)البته اگه 

 اخوندید و به مفاهیم مسلط هستید نیازی به شرکت در کالس هخودتون رفرنس های معرفی شده رو 

 د سراغ پالت مربوطه. نیست(بعد از اتمام هر درس بیای

خالی میذارید و میرید  کنار سوال رو  از اولین سوال شروع کنید اگر جوابشو میدونستید که مربع

 یه خط مورب میکشید تا این شکلی بشه: سراغ سؤال بعدی. اگر بلد نبودید توی عالمت مربع
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بعد از تموم شدن پالت باید یه دور دیگه فقط سواالتی که        این عالمتو دارن بخونید.اگر بلد بودید 

 تو عالمتش تغییری نمیدید و اگه بلد نبودید باید یه خط مورب دیگه اضافه کنید.

ین ه و باید برید سراغ پالت دوم. یادتون باشه که اگه بدر این حالت فعال کارتون با پالت اول تموم میش

مطالعه پالت اول و پالت دوم وقفه زمانی افتاد یک قبل از شروع یه سری به سواالی عالمت دار پالت 

 اول بزنید.

 سطح بندی سواال چه جوریاست؟

اونایی  ییه عالمت مشخص میشه که سطح سوال رو مشخص میکنه. این تقسیم بندی براهر سوال با 

مهمه که فکر میکنن وقت کافی ندارن و ممکنه که کل پالت ها رو نرسن تموم کنن. این دسته افراد به 

)بیسیک( مربوط به همه پالت ها رو  1جای اینکه نصف پالت ها رو بخونن بهتره اول سواالت سطح 

 مطالعه کنن و بعد اگه وقت داشتن برن سراغ سواالی سطح بعد.

   همه داوطلبا باید این سواال رو بخونن چون خیلی مهمن. داوطلبایی که وقت   بیسیک:سواالت

  خیلی کمی دارن فقط رو این سواالت تمرکز کنن و اگه وقت داشتن برن رو باقی سواالت.
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 کنید و مفهومش رو باید متوجه ناین سواال رو بهتره که حفظ  :و متوسط  سواالت مفهومی

تا راه دارید. یکی اینکه برید کتاب رفرنس  2واب سوال مفهوم رو متوجه نشدید بشید. اگه با خوندن ج

 مطالعه کنید. دوم اینکه تو کالسهای آنالین یا حضوری من شرکت کنید.  DCرو با همون تکنیک 

 این سواال مخصوص اوناییه که برنامه ریزی کردن واسه رتبه های خیلی ها: ایسواالت حرفه

این  غالباین سواال از سواالی بیسیک کم اهمیت تر هستن.خوب و زمان خوبی هم برای مطالعه دارن. 

 سواال حفظی هستن.

این نوشته ها حاوی کد هستند که برای به خاطر سپاری سواال به شدت کاربرد  نوشته های قرمز:

 داره.

 


