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(100)خالقیت زیست یازدهم شیخی(150)ادبیات یازدهم استاد 0شیمی(105) هندسه دهم شاهانی2و1فصل 0ریاضی0فیزیکمبلغ واریزی

(40) حسینی نیا2-1زیست یازدهم(45)مهارت نوشتاری هشتم ابان (100 )کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور(100)ریاضی دهم فصل اول الگو و دنباله(40)فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم

(110)گیاهی امیری (135)روش ادبیات یازدهم (45 )روش تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی مهرپور(60)روش تست زنی ریاضی مبحث مجموعه(60)روش تست زنی اندازه گیری و چگالی
(110)روزه امیری 3همایش (105)همایش ادبیات یازدهم(90)ردپای گازها در زندگی مهرپور(60)روش های تست زنی الگو و دنباله(70) فیزیک دهم2اموزشی جامع کار و انرژی توان فصل

(150)همایش زیست دهم (75) مقطع یازدهم2نگارش(45)روش تست زنی ردپای گازها در زندگی مهرپور(75)روش مثلثات دهم (50) فیزک دهم 2روش تست کار و انرژی توان فصل0

(135)زیست دهم دادگستری (80)خالقیت امال واژگان یازدهم ابان(100)آموزش جامع آب آهنگ زندگی مهرپور(70)روش تست معادله دهم (110)کار و انرژی و توان دهم

(120)زیت دهم امیری(90)جمع بندی ادبیات یازدهم (45)روش  تست زنی آب آهنگ زندگی مهرپور(45)روش تست نامعادله دهم (45)بردار و اندازه گیری
(60) حسینی نیا 11 زیست 5تا3فصل (135)روش ادبیات دهم ابان(75)جمع بندی شیمی دهم مهرپور (45)خالقیت در تابع مسعودی (45)روش تست زنی کارو انرژی

(60)قرابت معنایی منفی(70) مهرپور11فصل اول شیمی(50)روش تست تابع دهم مسعودی (75)روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد
(45)مهرپور11 شیمی1روش تست فصل(30)مسعودی(ترکیبیات) خالقیت در شمارش(80)مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک

(60)مهرپور11 شیمی2روش تست فصل(45)(ترکیبیات)روش  خالقیت در شمارش(70)مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها دهم 

(90)آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی (75) مهرپور11 شیمی 3فصل (60)فصل هفتم ریاضی دهم مجموعه جامع آمار و احتمال(75)روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها دهم 

(60)مهرپور11 شیمی3روش تست فصل (45)روش تست زنی آمار احتمال (60)فشار و چگالی جدید سال دهم مسعودی

(30)خالقیت در امار احتمال دهم (70)فصل اول یازدهم ساکن 
(75) نظریه معادله تجربی یازدهم مسعودی(60)فیزیک دهم ترمودینامیک شاهانی

(70)(تجربی)جامع تستی تابع یازدهم(180) شاهانی4-1آموزش فیزیک دهم 

(90)روش تست زنی تابع یازدهم تجربی 120یازدهم فصل دوم جریان و مدار ریاضی 

(75)تجربی مسعودی11روش مثلثات120یازدهم فصل دوم جریان و مدار تجربی 

(45)روش تست هندسه تحلیلی تجربی یازدهم(280)جمع بندی فیزیک پایه 

(105) دهم کیهان ربیعیان (100)لگاریتم یازدهم تجربی (110)تجربی11نیمه اول مغناطیس 
(120)ردپای گازها ربیعیان(65)هندسه تحلیلی تجربی (130)ریاضی11فیزیک مغناطیس 

(105)اب و اهنگ دهم ربیعیان (110)هندسه دهم ریاضی علیشاه(115) تجربی 11روش تست نیمه دوم القا 

(75)فصل اول شیمی یازدهم ربیعیان(70)ریاضات سوم تجربی عبدوس (115) ریاضی11روش تست نیمه دوم القا

(105)فصل دوم شیمی یازدهم ربیعیان(450) گرشاسبی9ریاضی پایه 

(75) شیمی یازدهم3فصل(80)معادله حسابان یازدهم 
(280) ربیعیان11و10همایش (90)آموزش جامع تابع،حسابان یازدهم
(90)روش تست تابع حسابان یازدهم

(80)ریاضی مسعودی11اموزش مثلثات 

(45)11روش تست هندسه تحلیلی ریاضی

0زیست0ادبیات(115)لگاریتم یازدهم ریاضی 
(45) شیخی15تا11علوم نهم فصل (125)فارسی هشتم استاد ابان (65)هندسه تحلیلی ریاضی 

(45)شیخی2و1 بعدی زیست دهم فصل9آموزش (100)فارسی هفتم ابان و استاد (70)هندسه یازدهم علیشاه 

(100) شیخی 7تا3 بعدی زیست دهم فصل9آموزش (125)فارسی ابان و استاد هشتم (105)هندسه تجربی شاهانی11 ریاضی 2فصل

(100)روش تست زنی زیست دهم شیخی(100)فارسی نهم(140)روش تست ریاضی دهم علیشاه 

(60)قید نامه زیست شیخی(90)مهارت های نوشتاری نهم(200)ریاضی هفتم گرشاسبی 
(180)ادبیات دهم استاد احمدی(90) مثلثات شاهانی2ریاضی دهم فصل 

(115)زیست سال دوم دکتر امیری و قریشی(75) دهم استاد احمدی1نگارش(105) توان های گویا شاهانی 3ریاضی دهم فصل

(90)روش تست زیست دوم امیری قریشی (60)جمع بندی ادبیات دهم (140)ریاضی جامع یازدهم تجربی علیشاه 

(100)زیست یازدهم شیخی(50)خالقیت شعری محبوبی(90) عبدوس2و1ریاضی دهم فصل**

(60) تست پایه دهم شیرنگی850کتاب (45)مهارت های نوشتاری هفتم(90) عبدوس4و3ریاضی دهم فصل:جمع کلی

(100)روش تست زیست یازدهم شیخی(45)همایش فوق حرفه ای قرابت معنایی (270)ریاضی دهم   علی شاه 0
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0دروس انسانی0دین و زندگی0زبان0عربی

(210)اقتصاد دهم حاجی لر(130) به همراه کتاب6 تا 1دینی دهم درس (85) محجوبی3 تا1 درس 9زبان (90)عربی مقطع هفتم استاد احمدی و آبان

(135)ریاضی دهم انسانی علیشاه(110) 12-1روش دینی دهم (85)محجوبی6 تا4 درس 9زبان (90)عربی هشتم استاد احمدی و آبان

(75)علوم و فنون دهم ابان(90) 12-7دینی دهم (150) محبوبی2و1زبان دهم درس(40) استاد احمدی7,8,9آسان آموز واژگان عربی مقطع 

(220) با کتاب 12-1دینی یازدهم (150) محبوبی4و3زبان دهم درس (40) استاد احمدی10آسان آموز واژگان عربی مقطع 

(200)روش تست دینی یازدهم (70)زبان یازدهم درس اول (40)تمرین های عربی دهم 

(45)روش تست کلوز دهم محبوبی (105)عربی نهم درس استاد احمدی

(45)روش تست ریدینگ دهم محبوبی (105) استاد احمدی4تا1عربی دهم درس

(60)زبان یازدهم درس دوم (105) استاد احمدی8تا5عربی دهم درس
(45)همایش گرامر کنکور محبوبی(45)روش های تست زنی عربی اجدید 

(50) 3زبان یازدهم درس(30)عربی صد در صد استاد احمدی 

(150) محبوبی11روش تست زبان (90)آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی 

(135) محبوبی9جامع کاربردی زبان(30)آسان آموز درک مطلب استاد احمدی

(110) ابان و استاد 11عربی 
(30)خالقیت در عربی یازدهم 

(105)عربی یازدهم جامع ابان و استاد

(30) 11خالقیت تفصیل و مکان عربی 

(30) 11خالقیت ادوات شرط عربی 

dvd (60) درک مطلب

(40)کتاب ترجمه تعریب 

0آلفا

(10) استاد احمدی 2 و 1صوتی 

(10) استاد احمدی 2 و 1تصویری 

(5)تجسم خالق 

(10) جزوه تمرینات تندخوانی 

(10)جزوه برنامه ریزی 

(30)کتاب مهارت 

(50)کتاب ب استاد احمدی +موفقیت برنامه ریزی
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