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 )تیر آخر( : 1041کنکور  جامعدوره  (1
  .ادامه دارد 1041و تا تیرماه آغاز همزمان با سال تحصیلی می باشد، مختص دانش آموزان پایه دوازدهم تیر آخر دوره 

 الف ( جزییات دوره :

 تعداد نحوه برگزاری خدماتنوع  ردیف

 مرحله 4 سنجشبا همکاری موسسه  آزمون 1

2 
و نکته و  1441دوره ویژه نوروز 

 تست
 توسط ستاد مجازیبصورت 

جزییات دوره در قسمت ج به 

 صورت کامل ارائه شده است.

 دوم ایام امتحانات ترم توسط ستاد مجازیبصورت  رفع اشکال شب امتحان 3

 جلسه 6 توسط ستاد مجازیبصورت  مشاوره و برنامه ریزیکالس های  4

  ب ( قیمت و کارانه دوره :

 ریال می باشد و بر اساس نوع عضویت دانش آموزان مطابق جدول ذیل محاسبه می گردد. 008.448444لی دوره قیمت اص

 واریز به حساب کارانه مبلغ نهایی درصد تخفیف نوع عضویت

 200440444 3440444 304440444 درصد 04 کنگره

 306440444 4440444 404440444 درصد 58 فرمانده واحد

 804440444 6440444 604440444 درصد 08 شورای واحد

 004440444 104440444 1404440444 درصد 64 فعال

 1308440444 108440444 1804440444 درصد 44 عادی

 2302240444 208540444 2805440444 ندارد آزاد
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 : اجرایی جدول زمانبندیج( 
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 کتاب هوشمند دانوین :(2
موسسه با ورود  به یک عرصه متفاوت و با بهره گیری از فناوری واقعیت افزوده، اقدام به تولید محصول جدیدی که 

کاهش نیاز دانش آموز به کتاب های گوناگون و مراجعه به منابع مختلف جهت درک یک مطلب تا حد بسیار زیادی 

با طراحی خالقانه، تصاویر متنوع به همراه فیلم های کم نظیر علمی و با رویکرد آموزش این محصول  است. ، نمودهداده

 کدها، یک کتابخانه دیجیتال برای دانش آموز ایجاد می نماید. QRسرگرم کننده و پشتیبانی از 

 :  قیمت کتاب دانوین

 قیمت کتاب دانوین

 (ومانت)پشت جلد قیمت عنوان

 104.444 علوم اول

 104.444 علوم دوم

 104.444 علوم سوم

 200.444 علوم چهارم

 204.444 علوم پنجم

 104.444 علوم ششم

 204.444 علوم هفتم

 204.444 علوم هشتم

 204.444 علوم نهم

 240.444 ریاضی اول

 244.444 ریاضی دوم

 100.444 ریاضی سوم

 224.444 ریاضی چهارم

 204.444 ریاضی پنجم

 104.444 ریاضی ششم

 220.444 ریاضی هفتم

 204.444 ریاضی هشتم

 204.444 ریاضی نهم

 214.444 شیمی دهم

 200.444 زیست دهم

 224.444 فیزیک دهم

 104.444 شیمی یازدهم

 010.444 زیست یازدهم
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 204.444 فیزیک یازدهم

  : و تخفیفاتقیمت  

 

 تخفیفدرصد  نوع عضویت

 درصد 64 کنگره

 درصد 84 فرمانده واحد

 درصد 44 شورای واحد

 درصد 34 فعال

 درصد 24 عادی

 4 آزاد

 

 دوره ویژه آمادگی تیزهوشان :( 0
در مدارس استعدادهای درخشان )سمپاد( و تحصیل  ادامهمند به عالقه دانش آموزان پایه ششم و نهم ویژهاین دوره 

 جهت آمادگی آزمون ورودی این مدارس می باشد. 

 الف ( جزییات دوره پایه ششم:

 تعداد نحوه برگزاری نوع خدمات ردیف

 مرحله 1 برخط آزمون شبیه ساز 1

 جلسه 54 مجازی آموزش و رفع اشکال 2

 1441تا خرداد  تلفنی مشاوره و پشتیبانی 3

 کتاب دانوین و کاربرگ - و کاربرگ کتاب 4
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 ب ( جزییات دوره پایه نهم :

 تعداد نحوه برگزاری نوع خدمات ردیف

 برخط آزمون 1
 شبیه ساز  مرحله1

+ 

 مرحله پیشرفت تحصیلی 3

 جلسه 114 مجازی آموزش و رفع اشکال 2

 1441تا خرداد  تلفنی مشاوره و پشتیبانی 3

 دانوین و کاربرگکتاب  - کتاب و کاربرگ 4

 

 ج ( قیمت و کارانه دوره:

 واریز به حساب ثبت نام کارانه درصد تخفیف64قیمت با  قیمت اصلی پایه

 200440444 3440444 304440444 008440444 ششم

 808540444 6240444 602440444 1808440444 نهم

 


