
)موسسه حرف آخر( 4021-1401سال  اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی متوسطه دوم تجربیلیست و قیمت دروس   

 

   

 تعداد صفحه
 1402کنکور  مجموعه تقیم

 نام درس نام پکیج )هزارتومان(

 زیست دهم 540 0

 زیست شناسی
 استاد همدانی

0 PDF )کتاب کار زیست دهم )رایگان 

 زیست یازدهم 690 0

0 PDF )زیست یازدهمکتاب کار  )رایگان 

 زیست دوازدهم 790 0

0 PDF )کتاب کار زیست دوازدهم )رایگان 

 زیست گیاهی 590 0

0 PDF )کتاب کار زیست گیاهی )رایگان 

 ژنتیک 690 0

0 PDF )کتاب کار زیست ژنتیک )رایگان 

 زیست جامع 3300 0

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

 (هزارتومان)
 نام درس نام پکیج

 1  ریاضی جامع 990 0

 ریاضیات 
 )رشته تجربی(

 استاد عبدالرضا منتظری

 استاد قاسمی

0 PDF )1کتاب کار ریاضی جامع  )رایگان 

 2ریاضی جامع   880 0

0 PDF )2کتاب کار ریاضی جامع  )رایگان 

 3ریاضی جامع   820 0

0 PDF )3کتاب کار ریاضی جامع  )رایگان 

 ریاضیات جامع رشته تجربی 2690 0
 شیمی مفاهیم دهم 450 0

 شیمی
 استاد سلوکی

0 PDF )دهم مفاهیم شیمی  کار کتاب )رایگان 

 یازدهم مفاهیم شیمی 460 0

0 PDF )یازدهم مفاهیم شیمی  کار کتاب )رایگان 

 شیمی مفاهیم دوازدهم 680 0

0 PDF )دوازدهم مفاهیم شیمی  کار کتاب )رایگان 

 شیمی مسائل دهم و یازدهم و دوازدهم 1390 0

0 PDF )دوازدهم و یازدهم و دهم مسائل شیمی  کار کتاب )رایگان 

 شیمی جامع 2980 0



)موسسه حرف آخر( 4021-1401سال  اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی متوسطه دوم تجربیلیست و قیمت دروس   

  

 

  

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

هزارتومان)  نام درس نام پکیج (

 فیزیک دهم  660 0

 فیزیک
 استاد کامیار

0 PDF )فیزیک دهمکتاب کار   )رایگان 

 فیزیک یازدهم 760 0

0 PDF )کتاب کار  فیزیک یازدهم )رایگان 

 سینماتیک -فیزیک دوازدهم  360 0

0 PDF )سینماتیک -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  )رایگان 

 دینامیک -فیزیک دوازدهم  380 0

0 PDF )دینامیک -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  )رایگان 

 ای هستهاتمی و ، موج نوسان، –فیزیک دوازدهم  650 0

0 PDF )ای هسته و اتمی موج، نوسان،  -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  )رایگان 

 رشته تجربی –فیزیک جامع  2810 0



)موسسه حرف آخر( 4021-1401سال  اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی متوسطه دوم تجربیلیست و قیمت دروس   

 

 

 

 

 تعداد صفحه  
 1402 کنکور مجموعه قیمت

 نام درس نام پکیج (هزارتومان)

0 1110 
رفع اشکال و ادبیات فارسی تشریحی + کالس 

 استاد محسن منتظری( ) تمرین + کارگاه شب امتحان

 دروس عمومی
 سال دوازدهم تشریحی

0 PDF )ادبیات فارسیکار   کتاب )رایگان 

0 1050 
+  تمرین و اشکال رفع کالس+  تشریحی زبان عربی

 )استاد وحدت( امتحان شب کارگاه

0 PDF )زبان عربیکار   کتاب )رایگان 

0 990 
 و اشکال رفع کالس+  تشریحی زبان انگلیسی

 )استاد محمودی( امتحان شب کارگاه+  تمرین

0 PDF )زبان انگلیسیکار   کتاب )رایگان 

0 940 
 تمرین و اشکال رفع کالس+  تشریحی دین و زندگی

 )استاد یوسفیان پور( امتحان شب کارگاه+ 

0 PDF )دین و زندگیکار   کتاب )رایگان 

 مجموعه کامل دروس عمومی 4090 0

 تعداد صفحه
 کنکور مجموعه قیمت

(هزارتومان) 1402  نام درس نام پکیج 

0 9700 
+ همایش + کالس رفع اشکال +  مجموعه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند 

رشته تجربی – وبینار و ...  مشاوره 



)موسسه حرف آخر( 4021-1401سال  اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی متوسطه دوم تجربیلیست و قیمت دروس   

  

2140مجموعه  قیمت تخفیف بعد از تخفیف  مجموعه 

 10%  درس تک 

 10%  مجموعه جامع هر درس 

 عمومیتشریحی مجموعه کامل  4090 20% 3272

 مجموعه کامل اختصاصی 11780 20% 9424

7760 20% 9700 
 + کالس+  همایش+   ریزی هوشمند برنامه و مشاوره مجموعه

... 

16110 25% 21480 
+   ریزی هوشمند برنامه و مشاورهکامل اختصاصی +  مجموعه

 ... + کالس+  همایش

17899 30% 25570 
+ اختصاصی +  عمومیتشریحی مجموعه کامل 

 و ... مشاوره + همایش + کالس + وبینار

 توجه:
 ضبط و آماده شده است. 1402تمامی دروس اختصاصی به روز شده می باشد و ویژه کنکور سال  -1

ارائه می گردد و به دلیل جلوگیری از سرقت و کپی  VODفقط در بستر  1402تمامی محصوالت کنکور  -2

مرحله و به صورت پلکانی و ماهانه از تیر ماه  5برداری از محتوا مجموعه ها، تمامی مجموعه های اختصاصی در 

 بارگذاری می گردد. 1401

 .باشد می دوازدهم سال شامل فقط 1402 سال عمومی تشریحی های مجموعه -3

 .گردد می بارگذاری سایت در 1401 ماه مهر از دوازدهم سال تشریحی عمومی های مجموعه -4

 



)موسسه حرف آخر( 4021-1401متوسطه دوم اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی سال  ریاضیلیست و قیمت دروس   

 

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

 (هزارتومان)
 نام درس نام پکیج

 1  ریاضی جامع 1180 0

 ریاضیات 
 (ریاضی)رشته 

 استاد عبدالرضا منتظری

 استاد قاسمی

0 PDF )1کتاب کار ریاضی جامع  )رایگان 

 2ریاضی جامع   980 0

0 PDF )2کتاب کار ریاضی جامع  )رایگان 

 3ریاضی جامع   940 0

0 PDF )3کتاب کار ریاضی جامع  )رایگان 

 ریاضیات جامع رشته ریاضی 3100 0
 شیمی مفاهیم دهم 450 0

 شیمی
 استاد سلوکی

0 PDF )دهم مفاهیم شیمی  کار کتاب )رایگان 

 یازدهم مفاهیم شیمی 460 0

0 PDF )یازدهم مفاهیم شیمی  کار کتاب )رایگان 

 شیمی مفاهیم دوازدهم 680 0

0 PDF )دوازدهم مفاهیم شیمی  کار کتاب )رایگان 

 و دوازدهم شیمی مسائل دهم و یازدهم 1390 0

0 PDF )دوازدهم و یازدهم و دهم مسائل شیمی  کار کتاب )رایگان 

 شیمی جامع 2980 0

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

(هزارتومان)  نام درس نام پکیج 

 فیزیک دهم  660 0

 فیزیک
 استاد کامیار

0 PDF )کتاب کار  فیزیک دهم )رایگان 

 فیزیک یازدهم 760 0

0 PDF )کتاب کار  فیزیک یازدهم )رایگان 

 سینماتیک -فیزیک دوازدهم  360 0

0 PDF )سینماتیک -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  )رایگان 

 دینامیک -فیزیک دوازدهم  380 0

0 PDF )دینامیک -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  )رایگان 

 ای هستهاتمی و ، موج نوسان، –فیزیک دوازدهم  650 0

0 PDF )ای هسته و اتمی موج، نوسان، -کتاب کار  فیزیک دوازدهم  )رایگان 

 ریاضی رشته - )ترمودینامیک( دهم فیزیک مکمل 190 0

0 PDF )ریاضی رشته - ()ترمودینامیک دهم فیزیک کتاب کار  مکمل )رایگان 

 ریاضی رشته - دوازدهم فیزیک مکمل 390 0

0 PDF )ریاضی رشته - دوازدهم فیزیک مکملکتاب کار   )رایگان 

 رشته ریاضی –فیزیک جامع  3390 0



)موسسه حرف آخر( 4021-1401متوسطه دوم اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی سال  ریاضیلیست و قیمت دروس   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

 نام درس نام پکیج (هزارتومان)

0 1110 
ادبیات فارسی تشریحی + کالس رفع اشکال و 

 استاد محسن منتظری( ) تمرین + کارگاه شب امتحان

 دروس عمومی
 سال دوازدهم تشریحی

0 PDF )ادبیات فارسیکار   کتاب )رایگان 

0 1050 
+  تمرین و اشکال رفع کالس+  تشریحی زبان عربی

 )استاد وحدت( امتحان شب کارگاه

0 PDF )زبان عربیکار   کتاب )رایگان 

0 990 
 و اشکال رفع کالس+  تشریحی زبان انگلیسی

 محمودی()استاد  امتحان شب کارگاه+  تمرین

0 PDF )زبان انگلیسیکار   کتاب )رایگان 

0 940 
 تمرین و اشکال رفع کالس+  تشریحی دین و زندگی

 )استاد یوسفیان پور( امتحان شب کارگاه+ 

0 PDF )دین و زندگیکار   کتاب )رایگان 

 مجموعه کامل دروس عمومی 4090 0

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

(هزارتومان)  نام درس نام پکیج 

0 9700 
+ همایش + کالس رفع  مجموعه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند 

رشته ریاضی – اشکال + وبینار و ...  مشاوره 



)موسسه حرف آخر( 4021-1401متوسطه دوم اختصاصی کنکوری + عمومی تشریحی سال  ریاضیلیست و قیمت دروس   

 

 

2140مجموعه  قیمت تخفیف بعد از تخفیف  مجموعه 

 10%  تک درس 

 10%  مجموعه جامع هر درس 

 عمومیتشریحی مجموعه کامل  4090 20% 3272

 مجموعه کامل اختصاصی 9470 20% 7576

7760 20% 9700 
 + کالس+  همایش+   ریزی هوشمند برنامه و مشاوره مجموعه

... 

14377 25% 19170 
+   ریزی هوشمند برنامه و مشاورهکامل اختصاصی +  مجموعه

 ... + کالس+  همایش

16282 30% 23260 
اختصاصی + +  عمومیتشریحی مجموعه کامل 

 و ... + کالس + وبینار مشاوره + همایش

 توجه:
 ضبط و آماده شده است. 1402تمامی دروس اختصاصی به روز شده می باشد و ویژه کنکور سال  -1

ارائه می گردد و به دلیل جلوگیری از سرقت و کپی  VODفقط در بستر  1402تمامی محصوالت کنکور  -2

مرحله و به صورت پلکانی و ماهانه از تیر ماه  5برداری از محتوا مجموعه ها، تمامی مجموعه های اختصاصی در 

 بارگذاری می گردد. 1401

در + ریاضیات گسسته  از مباحث درس ریاضی برای رشته ریاضی تدریس نشده است که  3و 2دروس هندسه  -3

 آینده ضبط و آماده می شود.

 .باشد می دوازدهم سال شامل فقط 1402 سال عمومی تشریحی های مجموعه -4

 .گردد می بارگذاری سایت در 1401 ماه مهر از دوازدهم سال تشریحی عمومی های مجموعه -5

 



آخر( رفح موسسه) 1402-1401 سال تشریحی عمومی+  کنکوری اختصاصی دوم متوسطه انسانی دروس قیمت و لیست  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

تعداد 

 صفحه
قیمت پشت جلد 

)هزارتومان( 1401  نام درس نام پکیج مدرس 

0 1590 
 استاد عبدالرضا منتظری/

 استاد خرقانی
 ریاضی جامع

 اختصاصی دروس

 رشته انسانی

 اقتصاد جامع استاد بهشتی در حال به روز رسانی 0

 ادبیات جامع

1510 

 آرایه ادبی استاد محسن منتظری 310

 معنایی قرابت منتظری محسن استاد 320

 قافیه و عروض منتظری محسن استاد 490

 شناسیتاریخ ادبیات و سبک  منتظری محسن استاد 390

 جامع عربی اختصاصی استاد وحدت 1390 0

 تاریخ جامع استاد رضایی مهر 750 0

 جغرافیا جامع استاد رضایی مهر 710 0

 جامعه شناسی )علوم اجتماعی( جامع استاد حدودی 790 0

 فلسفه و منطق جامع - زودی به 0

 روانشناسی جامع بهشتی استاد 810 0

 جامع رشته انسانی  7550 0

 



آخر( رفح موسسه) 1402-1401 سال تشریحی عمومی+  کنکوری اختصاصی دوم متوسطه انسانی دروس قیمت و لیست  

  

 تعداد صفحه
 1402 کنکور مجموعه قیمت

 نام درس نام پکیج (هزارتومان)

0 1110 
ادبیات فارسی تشریحی + کالس رفع اشکال و 

 استاد محسن منتظری( ) تمرین + کارگاه شب امتحان

 دروس عمومی
 سال دوازدهم تشریحی

0 PDF )ادبیات فارسیکار   کتاب )رایگان 

0 1050 
+  تمرین و اشکال رفع کالس+  تشریحی زبان عربی

 )استاد وحدت( امتحان شب کارگاه

0 PDF )زبان عربیکار   کتاب )رایگان 

0 990 
 و اشکال رفع کالس+  تشریحی زبان انگلیسی

 )استاد محمودی( امتحان شب کارگاه+  تمرین

0 PDF )زبان انگلیسیکار   کتاب )رایگان 

0 940 
 تمرین و اشکال رفع کالس+  تشریحی زندگیدین و 

 )استاد یوسفیان پور( امتحان شب کارگاه+ 

0 PDF )دین و زندگیکار   کتاب )رایگان 

 مجموعه کامل دروس عمومی 4090 0

 تعداد صفحه
 کنکور مجموعه قیمت

(هزارتومان) 1402  نام درس نام پکیج 

0 9700 
+ همایش + کالس رفع اشکال +  مجموعه مشاوره و برنامه ریزی هوشمند 

رشته انسانی – وبینار و ...  مشاوره 



آخر( رفح موسسه) 1402-1401 سال تشریحی عمومی+  کنکوری اختصاصی دوم متوسطه انسانی دروس قیمت و لیست  

 

2140مجموعه  قیمت تخفیف بعد از تخفیف  مجموعه 

 10%  تک درس 

 10%  مجموعه جامع هر درس 

 عمومیتشریحی مجموعه کامل  4090 20% 3272

 مجموعه کامل اختصاصی 7550 20% 6040

7760 20% 9700 
 + کالس+  همایش+   ریزی هوشمند برنامه و مشاوره مجموعه

... 

12937 25% 17250 
+   ریزی هوشمند برنامه و مشاورهکامل اختصاصی +  مجموعه

 ... + کالس+  همایش

14938 30% 21340 
+ اختصاصی +  عمومیتشریحی مجموعه کامل 

 و ... مشاوره + همایش + کالس + وبینار

 توجه:
 ضبط و آماده شده است. 1402تمامی دروس اختصاصی ویژه کنکور سال  -1

ارائه می گردد و به دلیل جلوگیری از سرقت و کپی  VODفقط در بستر  1402تمامی محصوالت کنکور  -2

مرحله و به صورت پلکانی و ماهانه از تیر ماه  5برداری از محتوا مجموعه ها، تمامی مجموعه های اختصاصی در 

 بارگذاری می گردد. 1401

در حال ضبط و آماده سازی می باشد و قیمت و زمان آماده سازی این مجموعه در آینده  فلسفه و منطق سدر -3

 اعالم می گردد.

و زمان آماده سازی این مجموعه در آینده  درس اقتصاد به دلیل تغییر کتاب درسی در حال بروزرسانی می باشد -4

 اعالم می گردد.

 .باشد می دهمدواز سال شامل فقط 1402 سال عمومی تشریحی های مجموعه -5

 .گردد می بارگذاری سایت در 1401 ماه مهر از دوازدهم سال تشریحی عمومی های مجموعه -6

 


