
 

 

 به نام خدا

 ��سالم به نام خدا/ 

  جوری میشن در نظر بگیریم این 90 حدودا داریم. اگه بیس رو« خاص»و « پاس» های پیش دو دسته دانشجویهمثل دور

 120بوا  90بوین  یبوه نمورهواسوش اهمیتوی نوداره   . نموره و ربهوهخوواد لوووم پایوه رو رد کبوه بورهاونی که صرفاً می  ی پاسدسته ��

 ��  با خیال راحت و بدون دلا و نذر و نیاز امتحان رو پاس کبه راضیه. یعبی فقط

ی و نمووره میشووه ربهووه  وود 180بووا  160 یبووا نمووره. خوووادمیو یووا حت ووی ربهووه  120ی بوواربر از اونووی کووه نمووره  ی ختتا دستتته ��

 ��الکی مثالً هم راضی نها ی   190با ه و به  19.95 اید بو معد لت  ست. الهتهراضی کببده هم 120باری 

    خوواد ربهوهمیو از قبت  رتع ک دتعد  لوووم پایوه داره و ایبکوه اسونبد در وهووه اول خوق عاعوا ککوی کوه ؟مخاطب این برنامه  یهه- 

  استریتی بیاره

  اگووه امتحانووا    هه   بههرپ   ههم مه هه  بهها ایههن برنامهه  یههما  یههما    م بخههمن       . تههای  خههال   ا پ  لهه خههماپ سههام ب هه   مههن ط هه  م

 �� ای پاس بهترهی مدیوم بر. ولی در مجموع برنامهآره بموم  د و خواستی زودبر  روع کبی

     خووق در وهوووه اول هرکووه  وواووس ایههن برنامهه  خه هه  طم نههه    مههن تهها ا ایههد بم ههن امملههار  ا پ بههراک ر  هه  یههر ن  بایهه   ه هها  یهه

ا همزموان بوا امتحانابوت ایون برناموه رو پویش واهد جور هبدوستان کشد. یعبی چوی؟ یعبوی لزیوز مون اگوه نموره بوار می ووای پوس بایود یوخ

بهری و فشار بیشتری رو متحمل بشی یا ایبکوه از بوایم ماالعوابی هور بوازه درسوی کوم کبوی کوه بوو بوایمی کوه داری بتوونی برناموه رو لمووی 

عی مونوده رو نوداری کبی پس باز باید فشوار بیشوتری رو بوه خوود  بیواری پوس در مجمووع اگور بووان درس خونودن زیواد بوو ایون دو مواه بوا

 خیوی آروم این برنامه رو بهبد و برو سراغ برنامه مدیوم.

از ابوزار  ببوابراین بایود واسوه بو  بوه بو  روزهوا برناموه دا وت وکوارای زیوادی انجوام بودیم.   قت  حدتد دباید با « ررج»ی برنامهبوی 

 بوی دستمون درست استناده کبیم. ابزار کار ما چی هکتن؟ 

 ابزار ضع ری -۱

 حذف نشدنی داره:آمادگی برای امتحان سه ب ش ضروری و 

 مرور -۳   بکت زدن -2   خوندن مهاحث مهم -1

 1400اسفند– پزشکی یپایهعلوم« الرج»مطالعاتی ی برنامه

 ابزار دار



 

 

جوا آورده. مودل آمووزه بوه  وکل مهتبوی بور بکوت ها رو ی ی حوداعلآزموون نو وته  وده و هموه 200بور اسواس   1400ادیوت سیق سهز 

 موروریعبوی  (۳ب وش ضوروری )هوم + نکوا  پربکورار رو بوا هوم داره. ویوس مورور سوری   زنیبکوت (2) مهاحوث و خونودن( 1) هکت؛ یعبوی

 «.ویس مرور سری  سیق سهز +»ی هر درس میشه کبن. ببابراین ابزار ضروری و حداعوی برای ماالعهرو بأمین می

 مهاحوث مهوم و   ارسوی رفرنکوا رو ب وونیا بوا کمو  سو ارایبوه کوه چوون نمی هودف. پس یاد  با ه عورار نیکوت سو ال حنوی کبوی

 بگیری. بهتری نتیجه اوعت و انرژی کمتر بابا  کل امتحان آ با  ی و  ضمن ایبکهب ونی.  پربکرار امتحان رو

        با ابزا  ح اق   یعtest based   نمیشوه ربهوه اموا بوا بوجوه بوه بویس لوموی خوود ا از پواس بوا اسوتریتی.  به  ت مهای    ه  مه هه

هوم نیکوتن.  هیعتواً بووی  1400سو ال جدیود داره کوه بورای اولوین بوار اومودن و حتوی بووی سویق سوهز بوا  20-۳0حودود چون امتحان   د 

رو  مکووط با وی کوه بتوونی ایون سو ار روی رفورنس د جووریخووای بایو؛ اگوه ربهوه می��اصوالً نهایود دنهالشوون گشوت  برو عهول 99ادیت 

 هم جواب بدی.

   میشووی. ربهووه  1400افتووی و بووا می 99بووا ادیووت  ه ایوون نیکووت کووهمکووأل ن ه هه  نمه هه  ؟رطهه   99بها ؟ ا ههمدا ک ی ههه  1400بایه  حم ههاز اد ا یهه

ایرادبور کمبرا کامول جاسوت کوه ادیوت جدیودبوی  ولوی نکتوه اینکایبه که خوود  چقودر و چاووری از ابوزار اسوتناده میکتاب یه ابزاره و مهم 

ماالوق کتواب و سو ار  براسواس چوون ی بووی فرجوه ابوزار بهتوری با وه. کوه بالوث میشوه بورای ماالعوههایی داره و بهتر از عهوه و ویژگی

 ابناق بو ون افتاده: چبدباو م صوصا رینرم بازبیبی  ده و  99های سال آزمون

 س ال بوده به کتاب اضافه  دن و یا بکمیل  دن. 99های سال االق جدیدی که بوی آزمونم 

  دن. جایگزین 99 سال س ار  درصد س اری عدیمی با 50دود حار  کتاب بازبیبی  دن و  س 

 ها بررسی کامل  د و به حداعل رسید.یرادا  لومی و نگار ی کتابا 

 تیوونیو کاغووذا هووم از نظوور اسووتحکام ک یببوودچوواش  ووده و هووم از نظوور رن  یاافکووت حرفووه یچاپ انووه یبووو 1400سووهز  قیسوو 

 داره.  یشتریب

 ایوو  دیوسووال از مهاحوث جد 255 ودن؛  یو کشوور رمنویکوه ب وا ر ر میسووال دا وت 1200ا  99سوال  یهیوپالووم یامتحانا یوب 

سووار  بوه  نیوا یو پو وش هموه میوانجوام داد یو جزئو قیودع یبررسو هیو لیودل نیبووده. بوه همو یاز مهاحوث عهوو دیوسوال جد

 اضافه  د 1400سهز  قیس یبکته

 ابزار تکمیلی: -۲

 ویس( هکت که چبد دسته میشن موارد ضروری )سیق سهز +  ابزار بکمیوی  امل هر چیزی اضافه بر



 

 

 

 ابزار بکمیوی از اسمشون پیداست که همیشه بهشون نیاز نداریم و بوی  رایط و زمان خاص رزم میشن.

   ه زیوواده / بوووه ضووع  پوواس کووردیم / سوو ارواسووه درسووی بووا ایوون  ورایط: خیوووی وعووت پوویش   ه  ممقهب بهه  م هابب ت ههریل  نههاد  ا یهه

 لمقی داریم.

  ببودی خووبن و بعود خودآمووز. چوون مودل آمووزه یعبوی کوالس یوا فویوم جم « دگرآمووزی»اول مبواب   ی  پ م بب ت هریل  اد م ه  بممهرک

 گیرن.متناوبه و وعت کمتری هم می

  تونم س اری ب»ی این کارا چیه؟ هدف نهایی ما از همه مسهر         مهری  ی ه  اد ی ا بدم ه  خمب     قم  اد ی  م بب ت ریل  ا مدا ک م

کبه. مثالً چون بیو یمی بهین چقدر نیاز  رو برآورده می« خود »درسته؟ پس هر کدوم از مباب  رو انت اب کردی «. پایه رو درست جواب بدملووم

یه سالت که گذ ت برو بوی اپویکیشن و بکتای همون مهحث رو نگاه کن.  خونی.بیبی یا سیق سرخش رو میبود نیکتی داری فیومش رو می

  ��چقد بناو  ایجاد  ده. اگه خوب بود که ادامه بده. اگه نها بهوس بذار کبار « بوانایی جواب دادنت به بکتا»بهین بوی 

زود جمو  میشووه و... یوه سوری نظوورا   ا کتوابش150کبم. ایوون حرفوای دوسوتا  کووه اسوتاده لالیوها بووا ایون جوزوه میشووی بوازم بکورار موی

 های اپویکیشن بوسط خودبه   صیه که واسه بو آب و دون نمیشه. معیار خوب بودن یه مبه ا بررسی با بکت

  امتحووان رو پو ووش میووده ولووی سوو اری داخوووش  200محتوووای آموز ووی سوویق سووهز  ی ا هه   طبهبانهه  اس ه ه ههنتسهه  ت ری هه   ایگههاک

. پوس وعتوی کوه ب ووای بکوت بیشوتر بزنویا خودبوو بکوبجیا عودر  appامتحانوه و موابقی سو ار  رفتوه بووی  ۳0با  25ی بقریهاً به اندازه

 بر بشیا بکتای  راح رو بهیبی و...... میری سراغ بکت بمریبی اپویکیشن.بو بهری بارا مکوطزنیبکت

 

ی
ابزار تکمیل

بشریحی

خودآموزی

مثل چکیده ی گایتون . خالصه ی پرحجم رفرنس

درسبامه ی بشریحی لووم پایه مثل سیق سرخ 

جزوه های برم باریی ها 

دگرآموزی

کالس جم  ببدی لووم پایه 

فیوم آموز ی

ویس آموز ی

بکت بمریبی اپویکیشن  هیهانهبکتی 



 

 

 درسا سه دسته  دن  ایبکه بناو  بین خوندن و ن وندن یه درس چقدها بر اساس

 درس  4رو بشووکیل میوودن و  پایووهسوو ال لووم ۷0مجمولوواً  بهدارتت  وا رناستتیباف ا رناستتیانگ ا رناستتیحیکع ب

الگوووریتم خوواص و  ابووت دارن و س اربشووون از یووه سووری نشووون داده کووه ایوون درسووا یووه  پایووهلووم بررسووی امتحانوواین. امتحووان بیووارنمره

 باسوی همیشوه مارریوا سو اله و بایود خووب بووده با وی  الهتوه هور درس هور سوال مهاحث  ابت و مش ص  راحی میشوه. موثالً بووی انگل

 های اپویکیشن.بیبیش هم بوی بکت بمریبییه مقدار بغییرا  جزئی داره که موع  ماالعه هم بوی کتاب می

 روهبووا سوو ال دارن.  111پایووه ن کووه بووه ببهووایی بوووی لوومموواژوردرس  4 زبتتاا انگلی تتیو  فیزییلتتی یا ییرتتیمیبا آنتتاتیحی 

test-base الهتووه خوندنشووون بووه راحتووی گووروه اول نیکووت و  .گرفووتی متوسووط و یووه نمووره میشووه ایوون درسووا رو بووا حوود خوووبی جووواب داد

 های بیو یمی دستا بارزخم خورده کبه. م صوصاً آنابومی و بیو یمی اذیت می

 سوو ار  اکثووربیووار بناوبشووون بوووی نیوواز بووه مبهوو  بشووریحیه. بوووی درسووای نمره  ��بها   ه   تدا ت    اک ؟ر ک ماژ   با ؟ر ک ن رک

ام ووا بوووی درسووای موواژور بعووداد صوورفه کووار بیشووتری کبووی. نمیمونووده سوو اری باعیواسووه میشووه جووواب داد و  test-base روهرو بووا 

هیوه مثوال موی. داد وونو از دسوت ایبقدر راحوت نمرههنهاید س ار  بارست و    جوا بینتوه. موثالً بهدا وت رو بوا دو روز خونودن سویق زنم واسوه

صورفه؟   نووووه  یبوا رو جوواب بودی ایبوه کوه بوری خوود رفورنس رو ب وونی. م4با رو جواب میدی. ببها راهوی کوه بتوونی اون 20با از 16سهز 

بووا رو جوواب بوودی. 26بوونی بوا رو پو وش داده کووه ب وا ر حجووم سوبگین و فرامو وی مووثالً می۳2باسوو الا ۳6فیزیولووژی از  سویق سووهز ام وا

بوا غووط 10ی بوار یوا ربهوه هکوتی اجوازه نوداری بووی یوه درس اگه هدف پاس با ه همین کافیه؛ حتی زیادم هکت  ولوی وعتوی دنهوال نموره

 ....( جهرانش کبی. و جزوهفیوما سیق سرخا مباسق ) بشریحیهتره با یه مبه   ی و بدا ته با

 2 جواب  روز خوندن میشه ازه 1بگیر نگیر داره و با معارف  .میبورس ال دارن و بهشون میگیم  19کالً  حعارفو  رناسیجنینبا درس

 س ال داره و با بوجه به س تیش حکاب کمتری روه داریم. ۷حدود هم  باسی جبینصوصاً با حنی کردن س اری اندیشه. نکهی گرفت. م 

      س ال داره  نمیشه حذفش کرد یا دست کم  20زبان انگویکی  ��حذطهات بم  را دبار انگ هس   طم  ماژ   ش ک   م ه   ی   زء   خبرتمنمممم

 �� همونجووبر بهت میگم چه خهرهای جدی دا ت  گرفت و باید واسش برنامه

  ایبقد ؟هرر  ما     اد ما  ق  م مر ی  پ اد این   م  

 زحاا حیرد نیاز به ر ز زحاا حیرد نیاز به درصد 

 22 درصد 40 درس ماژور 4

 14 درصد 26 درس نمره بیار 4

بندی در سدسته  



 

 

 

 

  ی خوده اهمیت به اندازه ای پز کی مابوی آیبدهنقشش امتحان نمره مبنی نداره و هیچ درسی هم ضریق نداره. ببابراین هر درسی فارغ از

 ی خوده مهمه  بریم سراغ درسا ب ون. هرچی اندازه لوژیداره. عرار نیکت بگیم معارف رو ول کن فقط فیزیو

 

 

 زحاا  ُیس )دقیقه( صفدات سیب سبز پایهعلیمتعداد سؤال گع   درسی
 تعداد ر ز

 د ر د م د ر ا ل

A /5 10 ۳08=  90+ 218 248=  69+  1۷9  56=  20+  ۳6 بهدا ت: فیزیولوژی 

B4 9 268=  46+ 222  281=  56+  225 42=  ۷+   ۳5 جبین/  : آنابومی 

C ۳ 6 265=  95+ 1۷0 184=  ۷9+  105 41=  21+ 20 : بیو یمی/ میکروب 

D :۳ 5  2۳0=  50+120+ 60 194=  46 +۷۳ + ۷۳  41= 12+ 12+ 1۷ معارف /بافت باسی / انگل 

 دقیقه ۱۰7۱ صفده 9۰7 سؤال ۱۸۰ حجمیک
3۰ ۱5 
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 روز 55 آورین... جمعش میشه چقد؟زنی نهایی. رو گذا تیم واسه مرور و بکتروز  10ه کو؟ روز  بقیه 45 این که  د  

   صونحه داره و بایود  1۳4سوت. سویق سوهز زبوان ی  ابوت و هور روز برنامههابناعواً زبوان انگویکوی پایوه  را دبار انگ هس  تهمک برنامه  نهسه

ی آخور میشوی کوه زبوان انگویکوی رو جووری در  ورایای وارد مورور هنتوهصونحه از زبوان رو ب وونی. کوموه بوه کوموه  این ۳هر روز حوداعل 

 ��صنحه زبان هم جزئشه  ۳دور کامل خوندی و به بکوط خوبی رسیدی بوه. پس برنامه هرچی بودا  یه

  ب وونی و بعود ولوش کبوی بوا موعو  مورور.  هوق ایون  روز پشوت سور هوم فیزیوو + بهدا وت 15یکوت چون عورار ندمار    ته   شه ک   را

 روز از نو   15ی درسا خونده میشن و بار دوم بوی روز همه ۳0بار ب ونی. بار اول بوی  2برنامه هر درس رو باید حداعل 

  یشووتر عووراره برگووردی چیزایووی کووه بوووه مشووکل دا ووتی رو چووون مووثالً یهووار خونوودی و یووه چیزایووی بووودی. بدمههار       پ ی مههرک   ههرا

 بر ب ونی رد  ی.دوباره ب ونی و مابقی ماالق رو سری 

 4 درصد 6 درس میبور 2

 10 درصد 20 مرور و بکت زنی

 5 درصد 8 بوورانس

 ی اجراییبرنامه



 

 

  بیوار؛ ایون راحتوه کوه هوم مواژور خونودیا هوم نمره داریوم. بمووم کبوی خیالوت میبووریوا  بیواردرس نمره 1+  درس مواژور 1هر گروه بوی

درس  ۳خوونی. وعوت خیووی زیوادی گذا وتی و فقوط ذاری آنوابومیا فیزیووا بیوو میحالت رو مقایکه کن با وعتی کوه پشوت سور هوم وعوت موی

 ه نکن پایههلوومی دیگه نتونی ب ونی...... خدایا آدم رو  رمبده. اگه ابناعی بینته که رو خوندی که ممکبه خوبم جواب ندی

  مجوازه ولوی حواسوت با وه هور بغییور یعبوی یوه عودم دور بغییور دادن ب شوایی از برناموه . سوتی چبود سالهبور اسواس بجربوهاین برناموه

  دا ته باهه یه دلیل محکم پس واسهه ی موفق.بجربه دن از 

 

 

   یوه گووروه درسوی رو انت وواب کوون  از یوه  وورف وضووعیتت و مبواب  رو ببووویسا از یووه  ورف حکوواب کوون کوه چبوود روز داری و عووراره

روزی چبد سالت ب وونی. حودوداً متوجوه میشوی کوه بورای هور ب شوی از مبابعوت چقود زموان بوذاری و مودیریت کبوی. گنوتم حودوداً  چوون 

 کبیم ی + جبین( رو انت اب میهیچ وعت همه چی  هق برنامه پیش نمیره  برای مثال از جدول گروه )آنابوم

 سالت منید درس ب ونم و ا اللابم رو ایبجوری بوی جدول وارد کردم: ۷فرض کبیم من به  ور میانگین روزی 

 بعا رد ساع  نیاز اآلا حیزاا آحادگی قبلی گذاریهدف  ضعی  اآلا درس

 س ال 25باری  عوی آنابومی

 یق سرخ و سیق سهز رو خوندم.س

 اپویکیشن رو زدم. تایاکثر بک

 ای اضافی رو به کتاب اضافه کردم.هنکته

 ل ب ونماسیق سهز رو کام

 ای اش رو بزنمابمریبی بکت 40٪

 ویس مرور سری  رو گوه بدم.
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 ۷از  4 ضعی   باسیجبین
 هیچ کاری نکردم

 خوندنش و یادگیریش برام س ته

 سیق سهز رو ب ونما کل

 یکم بکت بزنم

  گوه بدم.ویس مرور سری  رو 

1۳  

 

 

 

 

 روش اجرا



 

 

ی روزانوه یوا هنتگوی بریوزی و بوونی بوا یوه دیود بهتور نکوهت بوه  ورایط خوود  برناموهوعتی همه چی رو به این  کل روی کاغذ بیواریا می

  ی من برای این گروه به این  کل درومد روزه 9ی اجرا کبی. برنامه

 ساع  رب ۲ ساع  بعد از ظهع ۲ ساع  قب  از ظهع 3 ر زرمار

 جبینسیق سهز  سیق سهز آنابومی سیق سهز آنابومی روز اول

 آنابومی بکت آنابومیسیق سهز  سیق سهز آنابومی روز دوم

 سیق سهز جبین آنابومیسیق سهز  سیق سهز آنابومی روز سوم

 آنابومی بکت سیق سهز آنابومی سیق سهز آنابومی روز چهارم

 بکت آنابومی آنابومی سیق سهز سیق سهز آنابومی پبجم روز

 بکت آنابومی آنابومی سیق سهز سیق سهز آنابومی روز  شم

 بکت آنابومی آنابومی سیق سهز سیق سهز جبین مروز هنت

 جبینبکت  بکت آنابومی + ویس بکت آنابومی + ویس روز هشتم

 ببدیآزمون  جم جبین +  ویس  ببدیآزمون  جم +  آنابومی ویس آنابومی ویس روز نهم

  رسم. برای هر درس  هق براورد عهوی وعت گذا تم و مبابعش رو ماالعه کردم. با سیق گذاریم میاین برنامه کاماًل به هدفبا اجرای درست

 �� بونم برو سراغ گروه بعدببدی کردم. حار میکم بکت زدم و با ویس مرور کردم و در آخر همه رو با یه آزمون  جم سهز  روع کردما کم

 

   رسم این برنامه رو کامل اجرا کبم؟ من اصال ایبقد وعت ندارم کهیعبی می ای که اآلن ذهبت رو درگیر کرده ایبه مکأله

روز نتووونیم درس ب ووونیم و از  چبوودیووا اصووال با ووها ایووبم مون کمتوور از ا کووال فرجووهحووق بووا  ماسووت. ممکبووه یجاهووایی بووراورد ا ووتهاه با ووه

مونوودگی رو بر کوردن برناموها سوعی کبویم لققبوا بوار بوردن سوورلت و سوالت ماالعوه یوا فشورده در ایون  ورایط بایودنتویم. برناموه لقوق بی

  جهران کبیم. اما اگه ناچار به حذف بودیما چه چیزایی رو میشه حذف کرد؟ 

 حنبع ا لیی  حذف

 ببدیمباب  بشریحی )کالس و درسبامه( / آزمون  جم  اولویت بار برای حذف

 ستاره یا غیرمهم سیق سهز / مهاحثی که بو ون ضع   دید داری / درسای میبور / مهاحث بی بکت بمریبی اولویت متوسط برای حذف

 حهم سیب سبز،  یس حع ر سعیع خیلیدار یا حهم   حباحث ستار  حذف ممبوع

 �🙏� یچیزی رو حذف کن اگه مجهور  دیی کامل بریز و حذف. برنامه نرو سراغ ولی ناموساًا انصافاًا وجداناًا جان من از اول

یاتحذف  



 

 

     گیرم خواد؟ از اآلن؟ نشبیده میحذف؟ واسه ککی که ربهه می ��ن ه   بهمشه      حذف ی😣  

 برسوه. ام وا پواس بوه بوا زنوهمی جمو  و بیبوهخووده رو می مثهوت هواینمره و نیکوت مهوم هواسه زدن غوط خونهمی پاس واسه کهککی 

درصود کمتور  چبود یعبوی غووط یوه بیبوه. هورمی رو خووده مبنوی هواینمره دانشوجو و زدنوه صوحی  بور اصل خونهمی ربهه واسه که ککی

 �� دن  انس ربهه. حار فکر کن حذف یه درس چه بالیی به سر  میاره 

 چبدبا نکته رو مرور کبیم و بریم سراغ زندگیمون 

  و مووارد اجرایوی رو بایود ماوابق وعوت و نیواز خوود  بچیبوی  ��بوه کویوابش حتمواً بایود وفوادار با وی   طها ا  باشه        دم  ی  ب  برنام

 ��  خارج بشی مامئن باه از لیکت استریتی امکال هم خارج میشی ی   صیت. ولی اگه از برنامهو بشه برنامه

   ه کودوم درس عوراره بشوریحی ب وونی و واسووه دونم واسوونم. چوون نمویبونوه مون نمی ن ه ه  تهای  ت هریل  خمنه ر     قههص م هخ؟ ی هه

ها رو یجوری چیدم کوه بووی هور بواکس زموان بشوریحی خونودن هوم دا وته با وی. مباقوی ایبوه کوه بشوریحی کدوم عرار نیکت  صرفاً زمان

 رو فقط بوی بوی دور اول ب ونی و دور دوم که نزدی  امتحانی فقط با سیق سهز با ی.

  ؟ر م  دمار به مرک بخما     ی    ا؟  ی  

 ها رو با احتیاط کم و زیاد کبیبونی زمان گروهمی -1

 بونی از روزای استراحت/بوورانس استناده کبیمی -2

بونی عید دور دوم رو بزنوی و هور گوروه رو عهول مورور فقوط یو  بوار ب وونی. ولوی سوعی کون هور گوروه رو بووی زموان در نهایت حتی می -۳
 ��برنامه میری جوو م کبی. اگه از برنامه لقق بینتی و ولش کبی دیگه با بهش بیخوده بمو

    وعتی نداریم واسه از دست دادن  اآلن  با سرد نشدی  روع کن  اد ی  شر ع ی 

  اگه عراره با این برنامه پیش بری  ولی«. مدیوم»ی اگه خیوی وعتت کمه باید بری سراغ برنامه ن ا پ.  ه ا  ی   طر   ای       امملاناک ما طم نه

 درصهدا و روزای برنامه رو به یه نکهت کم کن. الهته با بوجه به میزان وعتت احتمال داره نیاز به حذفیا  دا ته با ی که جووبر میگم.

    روع کنا با متوسط ادامه بده و با زیاد بموم کن  سالت( 4)روزی  از کم  ار    م بخمن      دک  

  برداری یوه چیوز   صویه. پوس دلتوو بوه نکتوه یواد  با وه �� ی کتواببرداری کون. یوا بووی یوه دفتور جودا یوا حا ویهبونی نکتوهمیبا

 کبه روزای آخر از زمین بوبد  می ها برداریخالصه. خود  ببویسمیرزاببویکای کالس خوه نکن و هرچی مهمه 

 اونووایی رو بووزن کووه بعووده رو حتمووا بووزن.  و بکووت هووایی کووه کبار ووون یووه لالمووت سوویق داره اهوو رینوورمهای اپویکیشوون از بکووت

 دیگه بهشم اگه باز خواستی بکت بزنی با مضرب هر لددی دوست دا تی بزن. جدیدبرن و یا مشترک کشوری هکتن.



 

 

 ایا ضووربدریا زیگووزا  و هووای دورهببوودی بشووه و بووری بعوودی. انووواع روهی مباقووی درس خونوودن ایبووه کووه هوور مهحووث جم برنامووه

 پایه. دهرسِتُ دُرُست ب ون غیره واسه جاهای دیگه کاربرد داره نه امتحان لووم

 ی آزمون مانهبوی ساexam.edutums.ir اهلل از خود  یه امتحان بگیری بهیبی با بونی اول بکمگذا تیم. می نانهوهی از آزمون آنالی

  ��خود  چن چبدی و بعد رسماً  روع کبی. ناموساً یکم دعت کبی اآلنشم پاسی 

  کموه بایود بگوم خیالوت راحوت.  واید بورای مورور روز  10کبویاگوه فکور می .ببودیروز مورور و جم  10ریم بووی موی اموهبرنبعد از ایون

کبوی بوا وعتوت ایبقود اسوترس داری و بوو فکور امتحوانی کوه خودبوو پو و  می ای آخوراموا ایون روز و ن وونی؛  اد بازی دربیواری بوی فرجه

 �� ��م اسق کبه پکر با ی یا دختر. سیهیل داری اندازه دُرسی فرعی نمیجای کار که میبو بوالت هدر نره  به این

 بوا جوواب و  هوای اخیورزدن بکوتای دورهمیشوه دوبواره گووه دادن وُیکوا بوا نکوا  پربکورار و ی جداگونوه میودیم. واسه دوران مرور برنامه

 رو بعداً میگیم به وعتش  ی مروربرنامه زئیا ج .مرور سوکتیو

  یه سری مکائل هکت راج  بوه کبتورل اسوترسا  انکوی زدنا بقووق کوردنا مورور لوموی مهاحوثا بکوت گروهوی زدن و... کوه بوه مورور

پایوه خیووی ی مباقوی بگیوری و وارد بوالین بشوی. امتحوان لوومبمام باله ما ایبه که بوا آراموش بوریم جووو و یوه نموره .��بوی کانال میگم 

کبیم واسوه ایبوه کوه ببهووی نکبوی. و ر بوا بعود از امتحوان و ه بواله کبوی. اگوه گواهی اسوترس وارد مویاندازهگذره اگه به راحت و خوب می

  ��ها بیاد با همیم و مامئبم آخره میگی اونقدم س ت نهود وعتی که نتیجه

 بونی بوی چبان کوی س ال داری که جواب ندادم. میدونم که همخیوی  ورنی  د  ولی میPV جان بی من در خدمتت هکتم. فقط س ال ک

چقد  ویس هم ندههه   فیبگویش هم بایپ نکن. من برنامه و پکتای کانال رو خوب ب ون  نیام بهیبم پرسیدی او ل درس ب ونم یا مرور کبم 

 ��حوووووررررررررررف زدم. من برم ب وابم.  ق ب یر 
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