
های که می توانیم تهدیدها را به فرصتاریم ایام نوروز فرصت مناسبی است برای جبران آنچه که از دست داده ایم . ما اعتقاد د

اشید داشته ب انتخاب درستیآموز کنکوری می تواند یک تهدید به شمار برود. اگر کنیم . ایام نوروز برای یک دانش عالی تبدیل

و شرایطی را کنند را برای شما به یک فرصت تبدیل میاردوهای نوروزی در کشور این تهدید حتمن یک فرصت مناسب است . 

 نند تا به دور از حاشیه مراسم نوروز بر روی درس متمرکز شوید و به سمت هدفتان پرواز کنید.فراهم می ک

این بار کره زمین هم به داد شما رسیده است چرا که سرعت کره زمین در فاصله اعتدال بهار تا اوج خورشیدی یعنی اول تیر به 

 مورد استفاده شما قرار گیرد یک برگ برنده محسوب می شود.حداقل خود در سال می رسد. این همان زمانی است که اگر درست 

 

ول و اساتیدی که کنارمان هستند باعث تح تجربه توانیم با توکل به خالق هستی و تکیه به که می ما اعتقاد داریم و بر این باوریم

 عجیب و باورنکردنی شما در این زمان باقی مانده تا کنکور شویم .

 ما برای شما برنامه ای ویژه و منحصر به فرد داریم

وزی برد آزمون دکتر چالجور؟؟؟ لعاتی نور  چرا پانسیون مطا

ما اعتقاد داریم باید مثل خورشید باشیم باید زاویه تابش را کم کرد  یعنی  انرژی خود نفر( :  40ظرفیت محدود )حداکثر  -1

برسد. حداقل دانش آموز با حداکثر انرژی قطعا نتیجه  را در سطح کمتر تخصیص بدهیم تا به هرسطح انرژی بیشتری

 بخش است.

آموزانی که نمی توانند در محیط  و بر اساس تشخیص مشاور دانشهر دانش آموز در فضایی کامال آرام مطالعه می کند  -2

 اتاق اختصاصی برای مطالعه داشته باشند. می توانندجمعی مطالعه کنند 

طالعاتی دارید که در پایان روز نقشه توسط پشتیبان بررسی می شود و از اجرای در هر روز یک نقشه مارائه نقشه هدف:   -3

 ن خواهیم شد و بعد اقدام به ترک پانسیون می کنید.ئآن توسط خودتان مطم

 ، میان وعده و میل کردن غذا در محیطی با نشاطداشتن منوی باز غذایی  -4

روز جمع بندی دروس اختصاصی توسط اساتید با تجربه و  4عاملی که باعث منحصر به فرد شدن این پانسیون می شود  -5

رایتان مشاور ب طشه هدف توسبه نام کنکور ایران است. توسط این اساتید جزواتی ویژه و انحصاری تولید می شود که با نق

های برتر هستند چک خوانی هر روز داوطلب صورت می های انفرادی که از رتبهنامه ریزی می شود و توسط پشتیبانبر

 گیرد . این کار این پانسیون را منحصر به فرد کرده است.

برنامه ریزی و گرفتن اتاق مطالعاتی اسفند با حضور در محل پانسیون جهت دریافت جزوات و  22اسفند و  22دوستان  -6

 فروردین برنامه مطالعاتی صورت می گیرد. 12فروردین تا 2خود مراجعه می کنند. از 

روز شرکت می کنند . در واقع داوطلبان ما در  4همایش جمع بندی توسط اساتید برتر کنکور ایران در  4فروردین  14از  -2

 برایشان برگزار می شود که باز هم منحصر به فرد است. نفره 40هر درس اختصاصی یک همایش اختصاصی 

 



 

م!!!! دهی م می  نجا ک ماه ا متر از ی ک در  ما را  ک سال ش کار ی  ما 

 شرایط ثبت نام

 شروع کار  2برای صرف صبحانه و  2330حضور به موقع ساعت 

 پانسیون ایت شئونات اخالقی و نظم دررع

 مطالعه )به جزء مواقع استراحت(تحویل موبایل و وسایل الکتریکی قبل از رفتن به اتاق 

میلیون ریال که قبل از شروع پانسیون قابل 45اختصاصی داوطلبان این پانسیون  هایپانسیون مطالعاتی به همراه همایشهزینه 

 دقت کنید که این پانسیون وی آی پی با خدمات ویژه است .  پرداخت است.

 تخفیف برخوردارند.از ده درصد  و نیروهای مسلح  خانواده محترم شهدا ، جانبازان، ایثارگران ، فرهنگیان: 1توجه 

 جزوات ویژه اساتید که شامل مباحث پرتکرار و احتمالی در کنکور است فقط ویژه داوطلبان این پانسیون است.استفاده  :2توجه

فقط دوستانی که در این پانسیون هستند می توانند از این همایش  از همایش وی آی پی اساتید نیز برای سایر افراد وجود ندارد و

  های اختصاصی چهل نفره استفاده کنند.

 الویت با افرادی است که زودتر پیش ثبت نام می کنند. نفر( 40)به دلیل ظرفیت محدود :  3توجه 


