
 

 :نکات مهم 

 رقم آخر کارت  4آموزان و داوطلبین محترم، هنگام واریز وجه حتما به شماره کارت موسسه با دانش

 بانک مسکن، بسیار دقت بفرمایید. "حرف آخر مهر"به نام " 0721"

 مندی های اصلی هستند؛ لذا جهت اطالع و بهرهصورت تومان بوده و قیمتها بهمبالغ درج شده در جدول

تماس 16266212166و یا  16071662102و  17066166120های ، لطفا با شمارهتخفیفات ویژهاز 

 حاصل فرمایید یا پیامک ارسال کنید.

  مشخصات شخصی و پستی خود را به تلگرام یا واتساپ حتما بعد از واریز وجه، تصویر فیش واریزی و

  های فوق ارسال فرمایید.شماره

 باشد.تخفیف می %71صورت تک درس دارایبه 6141پکیج -0 نکات:سایر 

 باشد.تخفیف می %41دارای  6141پکیج کامل مجموعه-7         

 1061آپدیت ویژه کنکور سراسری علوم تجربی رشته  0606های کامل پکیج

 ساعات تدریس
قیمت تک درس با 

 تخفیف %06احتساب 
 پکنام  )تومان(قیمت  )تومان(قیمت کتاب کار 

 0606زیست 0066 106 - 06 0606 106

 0606شیمی * 0066 06 1006 20

 0606ریاضی * 0626 06 1006 06

 0606فیزیک* 0126 06 1006 20

 0606ادبیات* 066 06 006 70

 0606دینی  026 06 006 70

 0606عربی* 066 06 006 00

 0606زبان  026 06 066 70

006 0066  7666 
 آزمون جامع 06مجموعه

 (1061)سواالت احتمالی کنکور 

  016 کل کتاب کارها: ساعت 026

 :قیمت دروس تخصصی

0006 

 : قیمت دروس عمومی

0006 

 10016 کل پکیج کامل بدون تخفیف: 

 کل پکیج کامل
 :هاباو کت مشاوره هوشمند،   %06با تخفیف 

 هزارتومان( 006میلیون و  0) 0006

 شماره کارت جهت واریز حرف آخر مهر، بانک مسکن 0006071700661006

00600021-601  

60106007612 

 تماس جهت پشتیبانی،

 سفارش و مشاوره

www.Harfehakharpub.com سایتآدرس وب 



اند آن را تهیه نموده 011تا  1مجموعه  اند برای داوطلبانی کهمشخص شده *دروسی که با عالمت -2         

 خود. 011تا  1با مجموعه  %21شود به دلیل تطابق بیش از توصیه نمی

آموز لحاظ برای دانش %41تخفیف  6141های درس، مجموعه 6درس از  7در صورت حذف نهایتا -4       

 گردد.می

صورت مجزا کارکرد کافی ندارد. لذا به 61و پروژه باشد بسیار با اهمیت می 41پروژه  6141در مجموعه -2       

 آموز هر دو مجموعه را با هم دریافت نماید.شود دانشپیشنهاد می

شود که شامل یعنی ریاضی جامع لحاظ می 011تا  1فیزیک درس ریاضی از پکیج -در رشته ریاضی-6        

باید برای این درس  011تا  1فات پکیج شود )در صورت احتساب تخفیف، از تخفینمی 6141تخفیفات پکیج

 شود(.لحاظ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نکات مهم 

 رقم آخر کارت  4آموزان و داوطلبین محترم، هنگام واریز وجه حتما به شماره کارت موسسه با دانش

 بانک مسکن، بسیار دقت بفرمایید. "حرف آخر مهر"به نام " 0721"

 مندی های اصلی هستند؛ لذا جهت اطالع و بهرهصورت تومان بوده و قیمتها بهمبالغ درج شده در جدول

تماس 16266212166و یا  16071662102و  17066166120های ، لطفا با شمارهتخفیفات ویژهاز 

 حاصل فرمایید یا پیامک ارسال کنید.

  مشخصات شخصی و پستی خود را به تلگرام یا واتساپ حتما بعد از واریز وجه، تصویر فیش واریزی و

  های فوق ارسال فرمایید.شماره

 باشد.تخفیف می %71صورت تک درس دارایبه 6141پکیج -0 نکات:سایر 

 باشد.تخفیف می %41دارای  6141پکیج کامل مجموعه-7         

 1061آپدیت ویژه کنکور سراسری فیزیک -ریاضی رشته 0606 های کاملپکیج

 ساعات تدریس
قیمت تک درس با 

 تخفیف %06احتساب 
 پکنام  )تومان(قیمت  )تومان(قیمت کتاب کار 

 0606شیمی * 0066 06 1006 20

 جامع رشته ریاضی اتریاضی 7002 102 0020 176

 0606فیزیک* 0126 06 1006 20

 0606ادبیات* 066 06 006 70

 0606دینی  026 06 006 70

 0606عربی* 066 06 006 00

 0606زبان  026 06 066 70

006 0066  7666 
 آزمون جامع 06مجموعه

 (1061)سواالت احتمالی کنکور 

  002کل کتاب کارها:  ساعت 026

 دروس تخصصی:قیمت 

2066 

 قیمت دروس عمومی: 

0006 

 10702کل پکیج کامل بدون تخفیف:  

 کل پکیج کامل
 :هاباو کت ،  مشاوره هوشمند %06با تخفیف 

 هزارتومان( 000میلیون و  0) 0000

 شماره کارت جهت واریز حرف آخر مهر، بانک مسکن 0006071700661006

00600021-601  

60106007612 

 جهت پشتیبانی،تماس 

 سفارش و مشاوره

www.Harfehakharpub.com سایتآدرس وب 



اند آن را تهیه نموده 011تا  1مجموعه  اند برای داوطلبانی کهمشخص شده *دروسی که با عالمت -2         

 خود. 011تا  1با مجموعه  %21شود به دلیل تطابق بیش از توصیه نمی

آموز لحاظ برای دانش %41تخفیف  6141های درس، مجموعه 6درس از  7در صورت حذف نهایتا -4       

 گردد.می

صورت مجزا کارکرد کافی ندارد. لذا به 61و پروژه باشد بسیار با اهمیت می 41پروژه  6141در مجموعه -2       

 آموز هر دو مجموعه را با هم دریافت نماید.شود دانشپیشنهاد می

شود که شامل یعنی ریاضی جامع لحاظ می 011تا  1فیزیک درس ریاضی از پکیج -در رشته ریاضی-6        

باید برای این درس  011تا  1شود )در صورت احتساب تخفیف، از تخفیفات پکیج نمی 6141تخفیفات پکیج

 شود(.لحاظ می

 

 

 

 

 


