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  80212202054تلفن مرکز مشاوره:  مدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)         (تنظیم برنامه: مهندس جالل سلیمی 

  

  

  

روز و تاریخ/ الویت 

  مطالعه
  مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت   مطالعه 3الویت  مطالعه 2الویت   مطالعه 1الویت

  فیزیک  اذر 6 شنبه 

تکمیلی جزوه مطالعه 

  دینامیک و دایره اي

  ریاضیات

  مطالعه جزوه پیوستگی

  فیزیک 

 تست مباحث پایه 

  ویژگی هاي ماده

  عربی

  دوم 8مطالعه قواعد 

  شیمی

  تکمیل مطالعه تعادل

  فیزیک

  مثال دایره اي و دینامیک

  

  ریاضیات

  مطالعه فضایی 1هندسه

جبران تست دروس 

  اختصاصی

  فیزیک  آذر 7یکشنبه 

  دینامیک تست سراسري 

  ریاضیات

  مطالعه الگو و دنباله

  دینی 

  پیش و تست 5مطالعه 

  شیمی

مطالعه تکمیلی 

  ترمودینامیک

  زبان

 3تست تکمیلی درس 

  پیش

  ادبیات

  9تا8درس  مطالعه

  

  شیمی

  تست تعادل

جبران تست دروس 

  عمومی

  فیزیک  آذر 8دوشنبه 

  تست ویژگی هاي ماده

  ریاضیات

تست  یل دیفرانس

  پیوستگی

  ادبیات

  پیش 9تا1تست 

  ریاضیات

  مرور حد و تست

  شیمی

  1تست پیش

  ریاضیات

ی تکمیل تحلیلی مطالعه 

  خط و صفحه

  شیمی

  تست ترمودینامیک

جبران تست دروس 

  اختصاصی

  ریاضیات  آذر 9سه شنبه 

  فضایی هندسه تست 

  فیزیک

  دینامیک و حرکت تست 

  دینی

  پیش 5تا 1تست 

  ریاضیات

تست دوره اي  گسسته 

  گراف

  ریاضیات

مطالعه نکات و تست 

  دایره تحلیلیتکمیلی 

  شیمی

  مطالعه محلولها

  ریاضیات

مطالعه نظریه گسسته 

  اعداد

  شیمی

  1تست پیش

  ریاضیات  آذر 10چهارشنبه 

  تحلیلی تست دایره

  فیزیک

مطالعه نوسان کتاب و 

  جزوه

  زبان

  پیش 3تا1تست 

  ریاضیات

  تست الگو و دنباله

  ادبیات

 3زبان فارسی  العه مط

  درس مرتبط به آزمون

  ریاضیات

تست بردار و خط و 

  صفحه

  عربی

  دوم 8تا 5تست 

  فیزیک

  تست ویژگی هاي ماده

  ریاضیات  آذر 11 پنج شنبه 

   تست دایره تحلیلی 

  شیمی

 2مطالعه جزوه فصل 

  سوم

  ادبیات

  دوم 16تا 14 مطالعه 

  ریاضیات

نظریه  تست  گسسته 

  اعداد

  شیمی

  لهاتست محلو

  ادبیات

  پیش 9تا 1 تست 

  فیزیک

  نوسانتکمیل 

  دینی

  دوم 10تا 8مطالعه 

  ریاضیات  آذر  12جمعه 

  تست حدو پیوستگی

  شیمی

تست سال سوم فصل 40

  3و2

  عربی

دوم قواعد و  8تا 5تست 

  ترجمه

  فیزیک

  نوسان تست سراسري

  ادبیات

  دوم 16تا  14 تست

  ریاضیات

  فضایی 1هنئسه تست 

  عمومی

  94آزمون آذردوره تستهاي 
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روز و تاریخ/ الویت 

  مطالعه
  

  مطالعه 1الویت

  مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت   مطالعه 3الویت  مطالعه 2الویت 

آزمون تستی دروس اختصاصی پیش دانشگاهی از   آذر 13 شنبه 

  سرفصل هاي آزمون جمعه

مرور و تست مباحث 

  زبان فارسی

  فیزیک

  حرکت تست  35

  یاضیاتر

  تحلیلی تست بردار و خط

  زبان

غت و مطالعه تست ل

  پیش 2گرامر درس 

  ریاضیات

تست دیفرانسیل و 

  ریاضی پایه

  شیمی

  سوم تست تکمیلی

آزمون عمومی پیش و پایه از مباحث آزمون قلمچی   آذر 14یکشنبه 

  جمعه

مرور و تست آیات دینی 

  دوم و پیش

  فیزیک

  دینامیک تست  35

  یاضیاتر

دوره اي فصل  تست 

   صفر دیفرانسیل

  یمیش

  تست تعادل

  دینی

  پیش 5تا 1تست 

  ریاضیات

ظریه ن گسسته تست 

  اعداد

آزمون تستی دروس اختصاصی  پایه از سرفصل هاي   آذر 15 دوشنبه 

  آزمون جمعه

مرور و تست و آزمون 

  زبان انگلیسی پیش

  3تا1درس 

  ادبیات

  زبان فارسی آزمونتست 

  ریاضیات

تست دوره اي بردار و 

  دایره تحلیلی

  ریاضیات

هندسه تست سراسري 

  فضایی

  یکیزف

  تست نوسان و دایره اي

  عربی

  سال دوم قواعد تست 

  ریاضیات  آذر 16سه شنبه 

نطریه  گسسته تست 

  اعداد

  یاضیاتر

  صفحه تحلیلی تست 

  دبیاتا

  قرابت و ارایه تست 

  یزیکف

  تست فشار

  فیزیک

تست دوره اي  30

  دینامیکو  حرکت

  دینی

  دوم 10تا8تست 

  شیمی

  1تست پیش

  ریاضیات

  تست نظریه و گراف

  ریاضیات  آذر 17چهارشنبه 

تست دنباله و  ریاضی 

  الگو

  یاضیاتر

  تست حدو پیوستگی

  فیزیک

مرور و یادداشت نکات و 

  تست حرکت

  زبان

  پیش 3تا1 تست درس 

  یاضیاتر

  تست حدو پیوستگی

  دینی

و  دوم تست دوره اي 

  پیش

  شیمی

  سوم 3و2 فصل تست

  عربی

درك تست ترجمه و 

  مطلب

  اختصاصی  آذر 18  پنج شنبه

  قلمچی 94حل و بررسی دقیق سواالت آزمون سال 

  ریاضیات

تست دوره اي 

  دیفرانسیل مباحث ازمون

  ادبیات

مبحثی ادبیات و تست 

  زبان فارسی

  ریاضیات

  فضایی و دایرهتست 

  مومیع

یش تست هاي دروس پ

  94اذرآزمون قبلی و و د

بررسی برخی سواالت آزمون صبح و انجام   استراحت  آزمون قلمچی   آذر  19جمعه 

  تکالیف


