
 فارغ التحصیل  -تجربیگروه   - ماه قلمچی دي هاي آزمونمطالعاتی  ویژه برنامه 

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

رتبه سازان در دانشگاه شهید بهشتی 96اردوي مطالعاتی نوروز

22020548و    22654275ثبت نام : تلفن 

روز و تاریخ/ الویت 

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

  دي 4شنبه 

  

      

       دي5یکشنبه 

          دي 6دوشنبه 

         دي7سه شنبه 

 دي 8چهارشنبه 

روز و تاریخ/ الویت 

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

ن مطالعه مروري زبا  و تست 2و1مطالعه دوره اي زیست پیش فصل   دي5یکشنبه 

 1پیش

مطالعه مروري دینی   دوره اي سینتیک و تست دوره اي مطالعه

 3تا1پیش درس 

 دوره احتمال و تست

مطالعه مرورري ادبیات  تست و4و 5مطالعه دوره اي زیست پیش فصل   دي 6دوشنبه 

 6تا1پیش درس 

 دوره احتمال و تست  1تست زبان پیش  ه اي حرکت و تست سراسريورمطالعه د

 + زیست پیش و تست3مطالعه دوره اي   دي7سه شنبه 

 مطالعه زیست سوم مبحث تولید مثل جانداران و تست

مطالعه مرورري دینی 

 6تا3درس  1پیش

مطالعه مرورري ادبیات   مطالعه دوره اي دینامیک و تست سراسري

 11تا7پیش درس 

دوره مبحث نوسان و 

 تست

 11تا1تست ادبیات  و تست دوره اي معادالتمطالعه دوره اي  1تست دینی پیش دوره تعادل و تست شیمی پیش دي 8چهارشنبه 

 پیش

 تست نوسان فیزیک

مطالعه مرورري ادبیات  مطالعه دوره اي توابع و تست دوره اي دوره مبحث موج زیست و شیمی پیش تکرار تستهاي  دي9پنج شنبه 

 14تا 12پیش درس 

 ست موج فیزیکت

در  95 فروردین 20قلمچی  1برگزاري آزمون پیش  دي 10 جمعه 

منزل

تست ادبیات پیش کامل   تست نوسان و موج فیزیک  استراحت

 دوره اي

 استراحت



 فارغ التحصیل  -تجربیگروه   - ماه قلمچی دي آزمون هاي برنامه مطالعاتی  ویژه 

 02122020548تلفن مرکز مشاوره:      مدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)(تنظیم برنامه: مهندس جالل سلیمی 

رتبه سازان در دانشگاه شهید بهشتی 96اردوي مطالعاتی نوروز

22020548و    22654275ثبت نام : تلفن 

روز و تاریخ/ الویت 

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

  6فصلمطالعه دوره اي زیست دوم   دي 11شنبه 
مطالعه نکات و تست زبان

  و تست آرایه فارسی

آزمون  1تستهاي پیش  اررتک  1فصل3 مطالعه و تست شیمی

 95مهر 23 قلمچی

مطالعه و تست فیزیک 

 نور

درس  2مرور قواعد عربی 1فصل 3مطالعه و تست شیمی دي 12یکشنبه 

  و تست 3تا1

آزمون  1تستهاي پیش  اررتک  2فصل 3مطالعه و تست شیمی 

 95آبان7قلمچی

 مطالعه و تست مثلثات

مطالعه نکات و تست زبان  زیست دوم 4مطالعه و تست فصل   دي 13 دوشنبه 

 و تست آرایه فارسی

آزمون  1تستهاي پیش  اررتک  3فصل 3مطالعه و تست شیمی 

 95آبان21قلمچی

مطالعه و تست آمار 

 ریاضی

درس 2مرور قواعد عربی  زیست دوم5مطالعه و تست فصل   دي 14 سه شنبه 

 و تست 6تا4

آزمون  1تستهاي پیش  اررتک  3فصل 3مطالعه و تست شیمی 

 95آذر 5قلمچی

 مطالعه و تست نور

مطالعه نکات و تست زبان  زیست دوم 7مطالعه و تست فصل   دي 15چهارشنبه 

 و تست آرایه فارسی

آزمون  1تستهاي پیش  اررتک  مطالعه و تست گرما فیزیک

 95آذر 19قلمچی

مطالعه و تست مثلثات و 

  آمار و احتمال

درس 2مرور قواعد عربی  زیست دوم 8مطالعه و تست فصل   دي16پنج شنبه 

 و تست8و7

آزمون  1تستهاي پیش  اررتک  تست نور و گرماوره نکات ود

 95دي  3قلمچی

 و تست10و9درس  2مرور قواعد عربی استراحت در منزل 94دي  25قلمچی  1برگزاري آزمون پیش  دي 17 جمعه 



  فارغ التحصیل  -ربیتجگروه   - ماه قلمچی دي آزمون هايبرنامه مطالعاتی  ویژه 

 02122020548تلفن مرکز مشاوره:      مدیر کتابخانه تخصصی کنکور رتبه سازان)(تنظیم برنامه: مهندس جالل سلیمی  

رتبه سازان در دانشگاه شهید بهشتی 96اردوي مطالعاتی نوروز

22020548و    22654275ثبت نام : تلفن 

روز و تاریخ/ الویت 

 مطالعه
 3الویت  مطالعه 2الویت   مطالعه 1الویت

 مطالعه

 مطالعه 8الویت   مطالعه 7الویت  مطالعه 6الویت   مطالعه 5الویت   مطالعه 4الویت 

مطالعه سرفصل هاي  تست دوره اي آرایه  مرور نکات و تست فیزیک نور و گرما  3تست شیمی  مرور نکات زیست پیش و تست تکمیلی  دي 18 شنبه 

مشکل دار و چالشی

ساس نتایجبرا 1پیش

 آزمونهاي قبلی

 پیش و تست تکمیلی شیمی مرور نکات دي19یکشنبه 
مرور آیات و تست دینی   تست توابع و احتمال  تست زیست دوم

  پیش

 زبان فارسی تست دوره اي تست هندسه و مثلثات 3تست شیمی پیش و تست تکمیلی فیزیکمرور نکات  دي20دوشنبه 

 1تست زبان پیش مرور و تست نوسان وموج تست زیست دوم پیش و تست تکمیلی ریاضی مرور نکات دي21سه شنبه 

مرور آیات و تست دینی  و تست دوره اي 1و ادبیات پیش 2مرور نکات و تست عربی  تست زیست دوم  پیش و تست تکمیلی دینی و زبان مرور نکات  دي22چهارشنبه 

 پیش

قرابت دوره ايتست   حل مساله شیمی پیش و تکرار نکات  95و 94ي مهم قلمچی مرور تستها  مرور نکات زیست پیش و تست تکمیلی  دي23 پنج شنبه 

 استراحت  2تست زبان فارسی و عربی  استراحت  قلمچی 1آزمون جامع پیش دي24جمعه 


