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های جامع و دوره پایانی. در جدول زیر جزئیات کل  این برنامه شامل چهار مرحله است. دوره مقدماتی، دوره تکمیلی، آزمون 

 شود. برنامه آورده شده است که در ادامه به جزئیات مراحل مختلف پرداخته می 

 

 شود.  ازآن دوره مقدماتی آغاز می شود و پس قبل از شروع دوره مقدماتی، یک آزمون جامع برگزار می 

شده است. اول آشنایی بیشتر دانش آموزان با  گام است. دوره مقدماتی بر اساس دو هدف طراحی   4دوره مقدماتی شامل    

تواند موردتوجه طراح آزمون  جایگزینی است که می   هاینقاط ضعف و قوت شخصی در مباحث مختلف. دوم آشنایی با گزینه 

 سراسری قرار بگیرد.  

شود. برای این آزمون  آزمون برگزار می هدف گام اول دوره مقدماتی، ارزیابی کالس دهم است؛ برای این کار، ابتدا یک پیش   

. برای مطالعه کامل و بررسی  یک پاسخنامه تشریحی و تفصیلی همراه با نکات اصلی مرتبط با گام اول طراحی شده است

شود و پاسخنامه پس  تمام جزئیات این پاسخنامه یک روز در برنامه قرار داده شده است. درنتیجه روز اول آزمون برگزار می 

گیرد. روز دوم فرصتی برای مطالعه دقیق پاسخنامه و نکته نویسی از آن  آموز قرار می از برگزاری آزمون در اختیار دانش

بو برگزار می خواهد  آزمون در ساعت مشخص  پنجم، سه  تا  روز سوم  آزمون د.  این  پیش شود.  با  مشابه  اول  ها  آزمون گام 

 اند.شدهتنظیم 

روز صفر

123گام اول روزهای 1_5

111213گام دومروزهای 6_10

212223گام سومروزهای 11_15

313233گام چهارمروزهای 16_20

45678گام اول هفته چهارم

1415161718گام دومهفته پنجم

2425262728گام سومهفته ششم

3435363738گام چهارمهفته هفتم

جامع5جامع4جامع3جامع2جامع1آزمون های جامعهفته هشتم

9101920گام پایانیروزهای 62-58

29303940گام پایانیروزهای 68-64

روز هفتاد

آزمون جامع ابتدای دوره

دوره تکمیلی

آزمون های جامع

دوره مقدماتی

پیش آرمون گام اول 

پیش آرمون گام دوم

پیش آرمون گام سوم

پیش آرمون گام چهارم

دوره پایانی

آزمون جامع پایان دوره
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شود و پاسخنامه  آزمون برگزار می هدف گام دوم دوره مقدماتی، ارزیابی یازدهم است. برای این موضوع نیز ابتدا یک پیش  

شده است. روز سوم تا پنجم، سه آزمون در ساعت مشخص  نکات کلیدی گام دوم طراحیتشریحی و تفصیلی به همراه تمام 

 اند.شدهآزمون گام دوم تنظیم ها مشابه با پیش شود. این آزمون برگزار می 

هدف گام سوم دوره مقدماتی، ارزیابی نیمسال اول دوازدهم و هدف گام چهارم دوره مقدماتی، ارزیابی نیمسال دوم است. با 

آزمونی که هر دانش آموز در گامهای چهارگانه دوره مقدماتی انجام می دهد، یک کارنامه تفکیکی به صورت زیر    12ه به  توج

 دریافت می کند 

 

 

 

 

 

موضوع آزمونشماره آزمونموضوع آزمونشماره آزمونموضوع آزمونشماره آزمون

مطابق کنکورآزمون جامع 11//3شنبه1ریاضی)1(آزمون 44//2شنبه291//12شنبه1

مطابق کنکورآزمون جامع 22//3یکشنبه2ریاضی)1(آزمون 55//2یکشنبه12//1یکشنبه2

مطابق کنکورآزمون جامع 33//3دوشنبه3ریاضی)1(آزمون 66//2دوشنبه23//1دوشنبه3

مطابق کنکورآزمون جامع 44//3سه شنبه4ریاضی)1(آزمون 77//2سه شنبه4ریاضی)1(آزمون 31//1سه شنبه4

مطابق کنکورآزمون جامع 55//3چهارشنبه5ریاضی)1(آزمون 88//2چهارشنبه5ریاضی)1(آزمون42//1چهارشنبه5

6//3پنجشنبه96//2پنجشنبه6ریاضی)1(آزمون 53//1پنجشنبه6

ریاضی)1(آزمون 79//3جمعه107//2جمعه67//1جمعه7

ریاضی)1(آزمون 810//3شنبه8 ریاضی)2(آزمون 1114//2شنبه78//1شنبه8

 ریاضی)2(آزمون 919//3یکشنبه9 ریاضی)2(آزمون 1215//2یکشنبه89//1یکشنبه9

 ریاضی)2(آزمون 1020//3دوشنبه10 ریاضی)2(آزمون 1316//2دوشنبه910//1دوشنبه10

ریاضی)3(-1آزمون 1129//3سه شنبه11 ریاضی)2(آزمون 1417//2سه شنبه11 ریاضی)2(آزمون 1011//1سه شنبه11

ریاضی)3(-1آزمون 1230//3چهارشنبه12 ریاضی)2(آزمون 1518//2چهارشنبه12 ریاضی)2(آزمون 1112//1چهارشنبه12

ریاضی)3(-2آزمون 1339//3پنجشنبه1613//2پنجشنبه13 ریاضی)2(آزمون 1213//1پنجشنبه13

ریاضی)3(-2آزمون 1440//3جمعه1714//2جمعه1314//1جمعه14

ریاضی)3(-1آزمون 1824//2شنبه1415//1شنبه15

ریاضی)3(-1آزمون 1925//2یکشنبه1516//1یکشنبه16

ریاضی)3(-1آزمون 2026//2دوشنبه17ریاضی)3(-1آزمون 1621//1دوشنبه17

ریاضی)3(-1آزمون 2127//2سه شنبه18ریاضی)3(-1آزمون 1722//1سه شنبه18

ریاضی)3(-1آزمون 2228//2چهارشنبه19ریاضی)3(-1آزمون 1823//1چهارشنبه19

23//2پنجشنبه1920//1پنجشنبه20

24//2جمعه2021//1جمعه21

ریاضی)3(-2آزمون 2534//2شنبه2122//1شنبه22

ریاضی)3(-2آزمون 2635//2یکشنبه2223//1یکشنبه23

ریاضی)3(-2آزمون 2736//2دوشنبه24ریاضی)3(-2آزمون 2331//1دوشنبه24

ریاضی)3(-2آزمون 2837//2سه شنبه25ریاضی)3(-2آزمون 2432//1سه شنبه25

ریاضی)3(-2آزمون 2938//2چهارشنبه26ریاضی)3(-2آزمون 2533//1چهارشنبه26

30//2پنجشنبه2627//1پنجشنبه27

31//2جمعه2728//1جمعه28

گام چهارم گام چهارم

خرداد 1400اردیبهشت 1400فروردین 1400

آزمون جامع انتهای دوره پایانی

گام اول

گام دوم

گام سوم

یک هفته مرور مطالب در قالب مباحث دوره ای

آزمون جامع ابتدای دوره

آزمون جامع انتهای دوره

استراحت فرصتی برای مرور

ی جامع
آزمون ها

ی
دوره پایان

استراحت فرصتی برای مرور

استراحت فرصتی برای مرور

استراحت فرصتی برای مرور

استراحت فرصتی برای مرور

گام اول

گام دوم

گام سوم

جمع بندی

-----

کارنامه دوره مقدماتی

ی
دوره مقدمات

ی
دوره تکمیل

پیش آزمون گام سوم

مطالعه پاسخنامه تفصیلی

پیش آزمون گام چهارم

مطالعه پاسخنامه تفصیلی

-----

-----

پیش آزمون گام دوم

مطالعه پاسخنامه تفصیلی

-----

-----

گام پایانی

پیش آزمون گام اول

مطالعه پاسخنامه تفصیلی
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در این کارنامه برای هریک از مفاهیم یک سنجه عددی به عنوان سطح دانش اموز در پایان دوره مقدماتی در نظر گرفته  

وره مقدماتی، . برنامه مطالعاتی در زمان باقیمانده تا کنکور بر اساس این کارنامه مشخص می شود.  شده است. پس از پایان د

آموز متناسب با درصدی که  افتد. هر دانش شود و مرور هوشمند اتفاق می تمرکز مطالعاتی بر اساس امتیازها مشخص می 

 .   کند.ه بیشتر دارد زمان مطالعه خود را تنظیم می کند و نقاطی که برای کسب آن درصد احتیاج به مطالعگذاری می هدف

شویم. مرحله تکمیلی شامل  پس از مرحله مقدماتی وارد مرحله تکمیلی می 

در    4 درصد  ارتقا  مرحله  این  است. هدف  مقدماتی  مرحله  با  مشابه  گام 

از مرحله مقدماتی  دستگذاری شده است. اطالعات به مطالب هدف  آمده 

کند که در تخصیص زمان مطالعه برای مباحث مختلف با دقت  کمک می 

ب بهره رنامه بیشتری  تا  گیرد  صورت  محدود  ریزی  زمان  از  بیشتری  وری 

شود. در  می   هفته انجام  4تواند در  باقیمانده صورت گیرد. دوره تکمیلی می 

اینجا ممکن است یک دانش آموز روی هفته خاصی از دوره تکمیلی تمرکز  

بیشتری داشته باشد یا حتی در صورت لزوم قسمت خاصی از دوره تکمیلی  

مدت زمان کمتر یا بیشتر به انجام برساند. حتی ممکن است قسمتی  را در  

از دوره تکمیلی را به توصیه مشاور برنامه انجام ندهد و به دوره بعد وارد  

 شود.  

در این مرحله هر دانش اموزی به یک از دوره های مقدماتی یا پیشرفته در  

باید اول    دروس مختلف ارجاع داده میشود و براساس اینکه چه دروسی را

 کار کند،  مشاوره و مسیر علمی دریافت میکند.  

حتی ممکنه یک دانش آموز از دوره تکمیلی مستقیم به دوره آزمونهای  

دانش   به  ما  سایت  که  بزرگی  کمک  شود.   هدایت  پایانی  دوره  یا  جامع 

 اموزان میکند این است که یک اولویت بندی درسی مشخص میکند  

 

روز صفر

123گام اول روزهای 1_5

111213گام دومروزهای 6_10

212223گام سومروزهای 11_15

313233گام چهارمروزهای 16_20

45678گام اول هفته چهارم

1415161718گام دومهفته پنجم

2425262728گام سومهفته ششم

3435363738گام چهارمهفته هفتم

جامع5جامع4جامع3جامع2جامع1آزمون های جامعهفته هشتم

9101920گام پایانیروزهای 62-58

29303940گام پایانیروزهای 68-64

روز هفتاد

آزمون جامع ابتدای دوره

دوره تکمیلی

آزمون های جامع

دوره مقدماتی

پیش آرمون گام اول 

پیش آرمون گام دوم

پیش آرمون گام سوم

پیش آرمون گام چهارم

دوره پایانی

آزمون جامع پایان دوره

ریاضی)1(آزمون 224

ریاضی)1(آزمون 235

ریاضی)1(آزمون 246

ریاضی)1(آزمون 257

ریاضی)1(آزمون 268

27

28

 ریاضی)2(آزمون 2914

 ریاضی)2(آزمون 3015

 ریاضی)2(آزمون 3116

 ریاضی)2(آزمون 3217

 ریاضی)2(آزمون 3318

34

35

ریاضی)3(-1آزمون 3624

ریاضی)3(-1آزمون 3725

ریاضی)3(-1آزمون 3826

ریاضی)3(-1آزمون 3927

ریاضی)3(-1آزمون 4028

41

42

ریاضی)3(-2آزمون 4334

ریاضی)3(-2آزمون 4435

ریاضی)3(-2آزمون 4536

ریاضی)3(-2آزمون 4637

ریاضی)3(-2آزمون 4738

48

49

استراحت فرصتی برای مرور

استراحت فرصتی برای مرور

استراحت فرصتی برای مرور

استراحت فرصتی برای مرور

ی
دوره تکمیل

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم
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بندی منطبق با آزمون  آزمون جامع با بودجه   5شویم. در طی یک هفته  های جامع می رحله آزمون ازاین مرحله وارد م پس

 شود.  تجربی برگزار می 99سراسری 

 

 

 

 شویم. های جامع، برای مرور آنچه در دوره مقدماتی و تکمیلی اتفاق افتاد وارد مرحله پایانی می پس از برگزاری آزمون 

 

این مسیر، یک  انتهای  برگزار می   در  پایان دوره  پایان می آزمون جامع  به  آزمون دوره  این  برگزاری  با  رسد. در طی  شود. 

آموزانی  های زیادی که این دوره برگزارشده است، همواره تفاوت درصد این آزمون پایانی با آزمون ابتدای دوره، برای دانش سال

بوده است. این برنامه نظم درسی یک دانش آموز را متناسب با    اند، بسیار چشمگیرکه با پشتکار کل این مسیر را طی کرده 

 شرایطی که دارد ایجاد می کند و یک نسخه واحد برای همه ارائه نمیکند.

 

مطابق کنکورآزمون جامع 501

مطابق کنکورآزمون جامع 512

مطابق کنکورآزمون جامع 523

مطابق کنکورآزمون جامع 534

مطابق کنکورآزمون جامع 545

55

56
استراحت فرصتی برای مرور

ی جامع
آزمون ها

هفته 8ام

روز صفر

123گام اول روزهای 1_5

111213گام دومروزهای 6_10

212223گام سومروزهای 11_15

313233گام چهارمروزهای 16_20

45678گام اول هفته چهارم

1415161718گام دومهفته پنجم

2425262728گام سومهفته ششم

3435363738گام چهارمهفته هفتم

جامع5جامع4جامع3جامع2جامع1آزمون های جامعهفته هشتم

9101920گام پایانیروزهای 62-58

29303940گام پایانیروزهای 68-64

روز هفتاد

آزمون جامع ابتدای دوره

دوره تکمیلی

آزمون های جامع

دوره مقدماتی

پیش آرمون گام اول 

پیش آرمون گام دوم

پیش آرمون گام سوم

پیش آرمون گام چهارم

دوره پایانی

آزمون جامع پایان دوره

روز صفر

123گام اول روزهای 1_5

111213گام دومروزهای 6_10

212223گام سومروزهای 11_15

313233گام چهارمروزهای 16_20

45678گام اول هفته چهارم

1415161718گام دومهفته پنجم

2425262728گام سومهفته ششم

3435363738گام چهارمهفته هفتم

جامع5جامع4جامع3جامع2جامع1آزمون های جامعهفته هشتم

آزمون جامع ابتدای دوره

دوره تکمیلی

آزمون های جامع

دوره مقدماتی

پیش آرمون گام اول 

پیش آرمون گام دوم

پیش آرمون گام سوم

پیش آرمون گام چهارم


