
 »به نام دانای مهربان«
  دکتر پولکی|  کالس مرور جامع و جمع بندی سیرع یزست شناسی برنامه 

 ( 1400  کنکور  ویژۀ)
 

 فاز اول 
وۀ  جز اتیمطالعبرنامه 

و  جامع طالیی مرور 

 سریع  بندی جمع 

 دهم  3تا  1فصول  27/1/1400

 شناسی دهمزیستهای + جمالت کلیدی و پکیج شکلدهم  5و  4فصول  28/1/1400

 یازدهم 3 تا 1فصول  29/1/1400

 یازدهم  6تا  4فصول  30/1/1400

 شناسی گیاهی زیست 2و  1ل  ویازدهم + فص 7فصل  1400/ 31/1

 یازدهم و گیاهیشناسی زیست + جمالت کلیدی شناسی گیاهیزیست 4 و 3فصول  1/2/1400

 دوازدهم  3تا  1فصول  2/2/1400

 دوازدهم  6تا  4فصول  3/2/1400

 شناسی دوازدهم + جمالت کلیدی زیستدوازدهم  8 و 7فصول  4/2/1400

 فاز دوم 
 برنامه برگزاری 

 های آنالین کالس

 دوازدهم( 2و  1تدریس برگه ژنتیک اول )مربوط به فصول  4/2/1400

 یازدهم( 6دوازدهم و  2تدریس برگه ژنتیک دوم )مربوط به فصول  11/2/1400

 تدریس برگه ژنتیک سوم   18/2/1400

 19/2/1400 بندی و حل مسایل ژنتیک( دوازدهم + تیپ 3یازدهم و  6)مربوط به فصول 

 دوازدهم( 7و  4تدریس برگه ژنتیک چهارم )مربوط به فصول  25/2/1400

 دوازدهم(  6و  5فصول )مربوط به  تدریس برگۀ تنفس سلولی و فتوسنتز 1/3/1400

مهم  متفرقه  نکاتو گیاهان  تولیدمثل جنسی، ها و ساختارهای گیاهیبافت هایهتدریس برگ 8/3/1400

 1400/ 15/3 و ...( های آرامش و عمل، انعکاسانتقالی، اسپیرومتری، پتانسیل)هم

 های قلبی و جنسی تدریس برگۀ چرخه 22/3/1400

 رفع اشکال + حل تست + نکات احتمالی 29/3/1400

 فاز سوم 
 ر  شرکت د

 های آنالین آزمون

 دوازدهم جامع  -آزمون اول  21/3/1400

 دهم و یازدهمجامع  - دومآزمون  28/3/1400

 جامع هر سه پایه  - سومآزمون  4/4/1400
 

 توضیحات: 
دسترسی خواهید داشت و باید    «بندی سریعو جمع جامع  مرور  »به بعد، با ورود به پنل کاربری خود در سایت غرب آنالین، به جزوه    1400فروردین ماه    25از  (  1

ین نیز به ترتیب جلسات،  های آنالهای مربوط به تدریس مباحث در کالسهای آنالین، آغاز کنید. برگهمطالعه جزوه را طبق برنامه فوق و پیش از شروع کالس

 کنید.و بررسی مطالعه جزوه، اشکال کتاب درسی را نیز مشاهده همزمان با ترجیحاً  د گرفت.ندر پنل کاربری شما قرار خواه

 دهید.های آن پایه را در قالب یک آزمون جامع با زمان استاندارد، پاسخ بعد از اتمام هر پایه، سواالت کنکور مربوط به فصل (2

 های آنالین، امکان پرسیدن سوال و رفع اشکال وجود دارد. ضمن شرکت در کالس( 3

    پیدا کنید. کنکور دست در  75به درصد باالی  ،شناسیزیستدرس در توانید با شرکت در این کالس و اجرای برنامه مدون آن؛ به راحتی می( 4

 خواهد شد.  فقط از طریق این کانال انجام ، رسانیاطالعهرگونه بندی که آدرس آن در زیر آمده است، عضو شوید. زیرا ( حتماً در کانال تلگرام جمع5

   غرب آنالین با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان ـ  
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