حضوری

آنالین

بروز رسانی
1081/80/80

پسران
دختران

برنامه کالسهای سالیانه کنکور
دختران-حضوری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ریاضیات کنکور

شیمی کنکور

ریاضیات کنکور تجربی

فیزیک کنکور

زیست کنکور

شیمی کنکور

فیزیک کنکور

دکتر مرادی

استاد خوانچه زر

استاد میرحسینی

دکتر نشتایی

استاد اسماعیلی

استاد دهقان

(تجربی و حسابان)
استادعباسپور
03:52-03:52

فیزیک کنکور

استاد قزوینیان

03:93 -00:52

03:03-03:93

03:52-03:52

شیمی دوازدهم

هندسه کنکور

04:03-03:93

00:22-01:11

دکتر مرادی

استاد خطیبی

03:52-04:93

00:22-02:52

فیزیک دوازدهم

03:52-02:22

03:31-00:11

شیمی دوازدهم

استاد اسماعیلی

استاد میرحسینی

04:93-02:22

04:93-04:93

گسسته کنکور
استاد خطیبی

03:22-01:11
زیست کنکور
دکتر عمارلو

03:52-00:52

پسران-حضوری
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

زیست کنکور

فیزیک کنکور

شیمی کنکور

شیمی کنکور

00:22- 02:52

03:52-03:52

دکتر نشتایی

استاد میرحسینی
فیزیک دوازدهم

استاد اسماعیلی

03:52-02:22
شیمی دوازدهم

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ریاضیات کنکور تجربی
استاد انصاری

استاد مصالیی

04:52-00:52

03:52-03:52
زیست کنکور

استاد میرحسینی

استاد اسماعیلی

دکتر عمارلو

00:93-03:52

03:93-02:22

03:52-00:52

ریاضیات کنکور
(تجربی و حسابان)
استاد عباسپور

03:52-00:52

آنالین
شنبه

یکشنبه

زیست کنکور

دوشنبه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

شیمی کنکور

فیزیک کنکور

زیست کنکور

ریاضیات تجربی کنکور

شیمی کنکور

(تست ویژه)

استاد اسماعیلی

استاد قزوینیان

دکتر نشتایی

استاد انصاری

استاد درخشان

استاد رضا امیر

(شروع 0مرداد)

(شروع اعالم میشود)

(شروع 02مرداد)

(شروع نیمه دوم مرداد)

(شروع 4تیر)

03:52-02:22

03:52-04:22

04:52-00:22

03:52-00:22

05:22-00:22

(شروع مهر)

جمعه

03:03-03:93
ریاضیات کنکور

شیمی دوازدهم

هندسه کنکور

فیزیک کنکور

(تجربی وحسابان)

استاد اسماعیلی

استاد خطیبی

استاد میرحسینی

استاد عباسپور

(شروع 0مرداد)

(شروع مهر)

(شروع 0مرداد)

(شروع 03تیر)

04:93-02:22

03:22-04:93

00:22-02:22

شیمی کنکور

گسسته کنکور

فیزیک دوازدهم

دکتر مرادی

استاد خطیبی

استاد میرحسینی

(شروع 0مرداد)

(شروع مهر)

(شروع 0مرداد)

04:22-00:52

04:93-00:52

03:22-02:22

04:22-00:22

عربی دوازدهم

شیمی دوازدهم
دکتر مرادی

استاد محمدی

(شروع 0مرداد)

(شروع مهر)
02:01-00:93

02:93-00:52

 تدریس کالسهای کنکور شامل آموزش کامل سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم) بصورت مفهومی همراه با نکات کنکوری و حل تست.
 دوره های آنالین:کالسها بصورت آنالین و تعاملی برگزار میشود.درصورتی که داوطلب موفق به شرکت در کالس آنالین نشد،ویدئو آفالین در پنل داوطلب بارگذاری خواهد شد (محتوای ویدئو های
آفالین تا کنکور(تیرماه) دسترس میباشد)
 کالس عربی آنالین از مهرماه شروع وتا دی ماه ادامه دارد و تنها مطالب پایه دوازدهم تدریس خواهد شد.
پایان کالسها تا فروردین الی اردبیهشت ماه خواهد بود.
زمان شروع قطعی کالسها،برنامه دروس عمومی و برنامه جدید متعاقبا اعالم میگردد.

11003778-11007780-11000700

09900199840

konkoorehadaf

