
 

 
 

 تحصیل ایران | بهترین تضمین{ + پزشکی نفر 84} 1402 تجربی کنکور پکیج

تمامی داوطلبین کنکور گروه آزمایشی تجربی برای بدست آوردن تراز باال و رسیدن به درصدهای باال در آزمون سرنوشت سازی که 

های تست زنی دارند. آموزش یادگیری  شود، نیاز به یادگیری مفهومی و آموزش تکنیکهر ساله فقط یک مرتبه در ایران برگزار می

 1402 پکیج کنکور تجربی های تست زنی دروس این رشته، زیر نظر بهترین اساتید کنکور، در مفهومی و همچنین آموزش روش

  .ارائه شده است 1402برای داوطلبان کنکور 

در ادامه قصد داریم به صورت کامل و جامع به بررسی و آشنایی با پکیج کنکور تجربی و این رشته بپردازیم، تا دانش آموزان و یا به 

در کنکور همان سال موفق به کسب رتبه و تراز مناسب  1402داوطلبان این رشته با استفاده از پکیج کنکور تجربی  عبارتی تمامی

  .برای انتخاب رشته شوند. مشاوران ما در ایران تحصیل نیز با ارائه بهترین پیکج های آموزشی به داوطلبان یاری می رسانند

ئه بهترین پکیج های آموزشی کنکور سراسری، قبولی داوطلبان را در رشته مشاوران ما در آکادمی ایران تحصیل با ارا

 مورد عالقه خود به صورت صد درصد تضمین کرده و آن ها را در تمامی مراحل یاری می رسانند. برای دریافت مشاوره

 . بر روی لینک کلیک کرده و وارد سامانه شوید
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 بررسی کنکور تجربی

شود، به همین سبب رقابت بین کلیه داوطلبان رشته تجربی بیشترین تعداد متقاضیان هرسال به داوطلبان رشته تجربی مربوط می

ریزی، مشاوره و روش مطالعه صحیح در کنار برترین منابع کنکور مسبب پیروزی داشتن برنامه .وه دیگر بیشتر استنسبت به چهار گر

تعداد سواالت دفترچه دروس اختصاصی کنکور تجربی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس  .در این رقابت است

 .دهی به سواالت زمان نیاز دارنددقیقه برای پاسخ 175تست است، داوطلبان کنکور تجربی  170متشکل از sanjesh.org  اینترنتی

 :دروس اختصاصی کنکور تجربی بر اساس ترتیب دفترچه کنکور تجربی شامل

 زمین 

 ریاضیات 

 زیست شناسی 

 فیزیک 

 شیمی 

https://www.sanjesh.org/
https://www.sanjesh.org/


 

 
 

 

  

  

 ۱۴۰۲درصد هر تست کنکور تجربی 

  

 درصد هر تست غلط کنکور تجربی درصد هر تست درست کنکور تجربی درس

 درصد ۱/۳۳ درصد ۴ زمین شناسی

 درصد ۱/۱ درصد ۳/۳ ریاضیات



 

 
 

 درصد ۰/۹۵ درصد ۲ زیست شناسی

 درصد ۱/۱ درصد ۳/۳ فیزیک

 درصد ۰/۶۶ درصد ۲/۸۵ شیمی

  

 هر تست صحیح دروس اختصاصی کنکور تجربی چند درصد است؟

اکثر داوطلبان کنکور سراسری است قصد دارند بدانند هر کدام از تست های دروس اختصاصی چند درصد است تا بدانند برای رسیدن 

داوطلبان پس از هر تست صحیح درصد معینی را کسب کنند به  .به درصد مطلوب برای کسب رتبه دلخواه، چند تست باید بزنند

دهند، دانش آموزان بر اساس بودجه بندی کنکور و همچنین درصد هر ازای اشتباه زدن هر تست درصد مشخصی را از دست می

  .تست قادر هستند برای رسیدن به هدف خود برنامه مشخصی داشته باشند

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدضرایب درسی کنکور تجربی برای آشنایی با

  

  

 آشنایی با فرآیند پکیج کنکور تجربی

بایست متشکل از آموزش دروس اختصاصی رشته ی تمامی دانش آموزان رشته تجربی، بهترین منابع آموزش کنکور تجربی، میبرا

پکیج کامل کنکور تجربی ایران تحصیل، کلیه  .ریزی اصولی استهای تست زنی با مشاوره و برنامهتجربی، نکات کلیدی، روش

برای تمامی سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه  1402موزشی کنکور تجربی های گفته شده در خصوص بهترین پکیج آویژگی

تعداد  .های آموزشی به صورت مبحثی برای کلیه دانش آموزانی است که به آموزش تست زنی نیاز دارندهمچنین، بسته .شودمی

 .کنندهای برتر را کسب میکمی از کلیه داوطلبان کنکور تجربی، رتبه قابل در رشته
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 های پکیج رشته تجربیویژگی

 آموزش تمامی دروس عمومی و تخصصی 

 استفاده از الگو در آموزش تمامی دروس 

  گرفتن ۲۰زدن و آموزش تشریحی دروس عمومی برای  ۱۰۰آموزش تستی دروس اختصاصی برای 

 های اخیرهای کنکور در سالحل تست 

 فرد برای تمامی دروسهای منحصربهبندیجمع 

 های متعددعدم تکیه بر فرمول 

 حل سواالت تالیفی 

 جامع و کامل بودن 

  

 مزایای استفاده از پکیج کنکور تجربی

  :استفاده از این پکیج ها، برای داوطلبان عزیز و گرام مزایایی را به همراه دارد که برخی از مهم ترین آن ها شامل: موارد زیر می باشند

 استفاده مکرر از پکیج

 زیرا زیت های استفاده از ابن پکبج ها به جای کالس های حضوری، امکان استفاده چند باره و مرور مجدد هر بخش است. یکی از م

 قبولی پکیج  کمک به اما . کند می تکرار دوبار نهایت  در یا و بار یک فقط را مبحث هر استاد خصوصی و حضوری های کالس در که

 .مبحث را می توان چندین بار مشاهده کرد تا به درک کامل و تسلط باال در آن بخش رسید هر و شده برطرف محدودیت این کنکور

  

 صرفه جویی در زمان

از جمله مزایای دیگر پکیج آمادگی کنکور صرفه جویی در وقت و زمان است. بدون شک حضور در کالس جدا از زمان خود کالس، 

نیاز دارد. این زمان های اضافی در شهر های بزرگ به دلیل ترافیک باال بسیار به ساعاتی برای آماده شدن، رفت و برگشت از کالس 

   .زیاد است و عمال فرصتی برای دانش آموز جهت مطالعه و تست زنی در طول شبانه روز باقی نمی ماند



 

 
 

  

 تدریس بدون محدودیت جغرافیای

 شهر و استان هر در اید با به دقت و ظرافت انجام شود. به دلیل مفهومی و دشوار شدن سطح سواالت کنکور، آموزش مباحث نیز ب

 در را برتر اساتید ی همه اما . باال سابقه با برخی و کم سایقه با و جوان برخی که هستند تدریس برای زمینه هر در اساتید از بسیاری

رس و مبحث بهترین استادان بخش را د هر در کنکور آمادگی پکیج از استفاده صورت در. کرد خالصه توان نمی استان با شهر یک

   .به شهر و به خانه خود اورده اید و دیگر محدود به جغرافیا نخواهید بود

  

 صرفه جویی در هزینه های کالس

 این مورد بعدی هزینه های باالی کالس های خصوصی می باشد که ممکن است برای خانواده ها قابل پرداخت نبوده و یا دشوار باشد. 

دی بر مزیت های استفاده از پکیج های کنکور نسبت به کالس های خصوصی بودند تا اگر بین این دو در شک هستید به موار ها

راحتی بتوانید تصمیم بگیرید. مشاوران ما در ایران تحصیل با در نظر گرفتن تمامی این موارد، بهترین پکیج های درسی را به داوطلبان 

  .عزیز ارائه می دهند

ساعته  24ا در آکادمی ایران تحصیل با ارائه بهترین پکیج های آموزشی کنکور تجربی، داوطلبان را به صورت مشاوران م

روی لینک کلیک کرده و وارد  پشتیبانی کرده و آن ها را در تمامی مراحل یاری می رسانند. برای دریافت مشاوره بر

 . سامانه شوید
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 روش مطالعه پکیج کنکور تجربی

روبرو خواهند شد در حقیقت در  دانش آموزان با در دست داشتن پکیج کنکور تجربی و همچنین وجود حجم قابل توجهی از منابع

در پکیج کنکور تجربی، به یادگیری دروس و برنامه ریزی دقیق  .هنگام اولویت بندی هر درس و مبحث، دچار سردرگمی خواهند شد

شاوره برنامه ریزی اختصاصی و م .پردازندهر درس با توجه به نیاز هر دانش آموز که در آن جزئیات کامل در نظر گرفته شده است، می

 .گیرند قرار دارددرسی به صورت رایگان در اختیار افرادی که پکیج کنکور تجربی را در نظر می

  

 برنامه ریزی درسی در پکیج کنکور تجربی

ریزی درسی از پارامترهایی برخوردار است که دانش آموز قادر نیست کلیه پارامترهای آن را رعایت کند و در نهایت نتیجه برنامه

ریزی به شود برنامهریزی اصولی و دقیق دارای اهمیت باالیی است و توصیه میدلخواه خود را بدست آورد، به همین سبب برنامه

ریزی اصولی طبق شاخت مشاور از دانش یک برنامه .جربه در حوزه برنامه ریزی تحصیلی صورت گیردواسطه مشاور متخصص و با ت

بندی کنکور، بر های شخصیتی، سطح علمی دانش آموز و بودجهگیرد و با توجه به آن مشاور بر اساس شرایط ویژگیآموز صورت می

های از جمله ویژگی.دهدباال و اثرگذاری زیاد به دانش آموز انتقال میزنی با بازدهی ریزی دقیق و روش مطالعه و تستاساس برنامه

ریزی درسی، برای جلوگیری از اتالف وقت و انرژی اقدام کرد، داشتن ساعت مطالعه موثر و مفید به کاهش استرس مهم داشتن برنامه

 .کنددانش آموز کمک می

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدبرنامه ریزی درسی برای دریافت

  

  

 دریافت مشاوره در پکیج کنکور تجربی

ه منابع برتر کنکور را داشته باشند، به مشاوره تحصیلی و داوطلبان کنکور برای اینکه در این آزمون موفقیت شوند، عالوه بر اینک

ریزی درسی هر مبحث طبق شرایط دانش آموز و مشاوره تحصیلی، تست زنی و برنامه .ریزی تحصیلی هدفمند نیاز دارندبرنامه
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وحی و جسمی یکسانی کلیه افراد از سطح علمی، شرایط ر .کندهای کتاب درسی تنظیم میبندی کنکور و بر اساس سرفصلبودجه

ها، عالوه بر های منحصر به فردی دارند، یک مشاور خوب با در نظر گرفتن کلیه تفاوتندارد، هر فرد با توجه به شرایط از ویژگی

 .دهدهای شخصیتی فرد به دانش آموز ارائه میبرنامه ریزی، مشاوره انگیزشی و روش مطالعه متناسب از ویژگی

قبولی داوطلبان  VIP ایران تحصیل با ارائه پکیج های آموزشی کنکور تجربی و با مشاوره هایمشاوران ما در آکادمی 

 . روی لینک کلیک کرده و وارد سامانه شوید درصد تضمین می کنند. برای دریافت مشاوره بر 100را به صورت 

 

  

  اخبار پیرامون پکیج کنکور

 مشخص شد 1402تغییرات کنکور سال 

اینگونه اظهارنظر کرد:با توجه به مصوبه ی شورای عالی انقالب فرهنگی  1402مهندس مهدی بیگلری، راجع به تغییرات کنکور 

 "تاثیر قطعی سوابق تحصیلی" "حذف دروس عمومی"ریم که شامل دا 1402تغییر قطعی در کنکور  درباره تغییرات کنکور، چهار

است که با حذف زیرگروه ها یک نمره قطعی برای داوطلب در نظر گرفته می  "برگزاری دو کنکور در سال" "حذف زیر گروه ها"

 .شود

  

 شناسایی شد ۱۴۰۱متخلف در آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور  ۴۵۰

تیرماه با بیشترین تعداد  ۱۰در روز جمعه  ۱۴۰۱ا اشاره به برگزاری آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور عبدالرسول پورعباس ب

داوطلب  ۴۵۰با تمهیدات اندیشیده شده با استفاده از دستگاه آشکارساز بیش از »های آزمایشی، گفت: شرکت کننده در میان گروه

 «.مراه داشتند شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده استمتخلف در این آزمون که ابزار الکترونیک به ه
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https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 
 

 

https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://academy.irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7/


 

 
 

  

 خالصه مطلب

دهیم که فرآیند مطالعه دروس رشته تجربی برای شما راحت باشد و به شما این امید را می 1402پکیج کنکور تجربی  با ارائه

های قرار داده شده در  حل در واقع با بکارگیری راه .ریزی و بهترین روش تست زنی را بیاموزیدترین برنامهبتوانید با کمک مشاور به

در مطالب باال به صورت کامل به بررسی و آشنایی با  .کسب کند 1402این پکیج فرد قادر است تا تبه قابل قبولی در کنکور تجربی 

توانید با مطالعه این صفحه به خوبی با فرآیند آموزشی آشنا شوید. اگر ور پرداختیم، میکنکور رشته تجربی و پکیج آموزشی این کنک

در این زمینه به کمکی نیاز دارید، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل تماس گرفته وی ا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما 

  .در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ خواهند داد
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