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  نام پکیج قیمت با تخفیف  نام پکیج قیمت با تخفیف

 معادالت و نا معادالت 857 -

 ریاضی

(ریاضی)رشته   

 مثلثات 877 -

 ریاضی

 )رشته تجربی(

 مقاطع مخروطی و هندسه مختصاتی 47 - مثلثات 877 -

 8هندسه  877 - تابع و نمودار شناسی 862 -

 احتمال و آنالیز ترکیبی 877 - حد و پیوستگی 827 -

 8ریاضی جامع  247 - مشتق و کاربرد مشتق 887 -

 ریاضی جامع تجربی 427 458 احتمال و آنالیزترکیبی 877 -

 کتاب ریاضی پایه 57 - 8هندسه  877 -

 87-97ریاضی  287 279 مقاطع مخروطی و هندسه مختصاتی 47 -

 8شیمی دهم فصل  877 27 کل دروس ریاضی رشته ریاضی 8772 422

 شیمی

 8و8فیزیک دهم فصل  857 879

 فیزیک

 مسایل شیمی دهم جامع 887 882

 8شیمی مفاهیم یازدهم فصل  47 68 فیزیک سال اول و دوم 857 -

 دهم جامعیازمسایل شیمی  587 892 الکتریسیته ساکن و خازن 67 -

 شیمی سال دوم 867 - مدار و مغناطیس 857 -

 و چهارم شیمی سال سوم 587 - سینماتیک 877 -

 شیمی مفاهیم کامل 927 - دینامیک 877 -

 مسائل شیمی کنکور 557 - نوسان و موج 87 -

 محاسبات 27 82 فیزیک پیش دو 827 -

 کتاب کار شیمی جامع 82 - کتاب کار فیزیک 82 -

 شیمی جامع+کتاب کار 287 667 فیزیک کامل+کتاب 297 642

 شیمی جامع  + محاسبات+کتاب کار 287 286 87-97فیزیک  257 966

 ترجمه و تعریب 42 -

 عربی

 87-97شیمی  897 268

 8و8زیست دهم فصل  842 828 قواعد و درک مطلب 842 -

زیست 

 شناسی

 8و8زیست یازدهم فصل  887 882 کتاب کار عربی جامع 87 -

 زیست دوم +کتاب کار 847 - عربی جامع+کتاب کار 847 -

 لغت، واژگان و امال 27 -

ادبیات و زبان 

 فارسی

 زیست سوم +کتاب کار 867 -

 +کتاب کار 8زیست پیش  887 - قرابت معنایی 27 -

 +کتاب کار 8زیست پیش  897 - آرایه ادبی 67 -

 زیست گیاهی +کتاب کار 897 - زبان فارسی 877 -

 کتاب الگو تا رتبه دوم 57 - کتاب کارادبیات و زبان فارسی 82 -

 کتاب الگو تا رتبه سوم 57 - و زبان فارسی+کتابادبیات  557 -

 8و8زبان دهم فصل  877 27

زبان 

 انگلیسی

 زیست جامع  8887 8789

 87-97زیست  627 678 کتاب تیک آخر دهم 88 4.8

 دینی سال دوم 42 - لغات تصویری زبان 67 -

 دین و زندگی

 دینی سال سوم 887 - +کتاب کارگرامر و درک مطلب 842 -

 دینی سال چهارم 67 - کتاب زبان جامع 57 -

 کتاب کار دینی 82 - کتاب تیک آخر 87 -

 دینی جامع 822 - کتاب کار زبان جامع 87 -

+کتابزبان جامع 882 -  مجموعه دهم )دروسی که آماده است( 696 242 

مجموعه کامل 

877-7  

 کل دروس عمومی 8867 8888

 مجموعه کامل 

97-87  

 )تجربی(

 (است آماده که دروسی) یازدهم مجموعه 287 992

87-97 تجربی کل دروس اختصاصی 8287 8859  مجموعه کامل دروس عمومی 8867 8888 

 مجموعه کامل تجربی 9467 9258 87-97آزمون  87 8977 427

 مجموعه کامل ریاضی 5262 5292 + دروس عمومی 87-97کل دروس اختصاصی 5827 8499

5228 2727 
  87-97کل دروس اختصاصی

 آزمون 87+ کل دروس عمومی + 
 پکیج مشاوره تخصصی - -

 
 

 توضیحات


