
 گروه آموزشی استاد عاشوری
 

( روزبه آموزش فرهنگ –) با همکاری آموزشگاه های راه اندیشه   

) طرح یک ماهه طالیی نکته و تست (  99 کنکور هنردروس تخصصی   

حضوریساعت کالسهای  ساعت کالسهای آنالین تاریخ اولین جلسه هزینه ) تومان (  نام درس نام استاد تعداد جلسات دوره برگزاری 

ساعته  3جلسه  4 شنبه ها  13:00 – 10:00 17:00 – 14:00  21 / 4 / 99 110.000  
 دکتر مجید آزادبخت  

 دکتر ساالر صالحیه 
 درک عمومی هنر

ساعته  3جلسه  4 شنبه ها  17:00 – 14:00 13:00 – 10:00  21 / 4 / 99 110.000  ترسیم فنی  استاد فرهنگ مصلح  

ساعته  3جلسه  4 دوشنبه ها  13:00 – 10:00 17:00 – 14:00  23 / 4 / 99 110.000  
 استاد حامد امرالهی 

 استاد علیرضا آزاد 
 خالقیت نمایشی 

ساعته  3جلسه  4 دوشنبه ها  17:00 – 14:00 13:00 – 10:00  23 / 4 / 99 110.000  
 استاد رحمت اهلل مشیدی 

 دکتر بهزاد محرمی 
 درک عمومی ریاضی 

ساعته  3جلسه  4 چهارشنبه ها   13:00 – 10:00 17:00 – 14:00  25 / 4 / 99 110.000  
 استاد فرید رزاقی 

 دکتر مجید آزادبخت 
 خالقیت تصویری 

ساعته  3جلسه  4 چهارشنبه ها  17:00 – 14:00 13:00 – 10:00  25 / 4 / 99 110.000  خواص مواد  استاد فرهنگ مصلح  

  : 590.000                        ثبت نام کلیه دروس فوق با تخفیف ویژه   
 

  کالس برگزار می گردد . انتخاب با خود داوطلب است  2استاد معرفی شده است هم زمان  2برای دروسی که 

  : آدرس کانال تلگرامی :                                                     09123453414 – 66467195 – 66975738 جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های @ karshenasi honar  



 گروه آموزشی استاد عاشوری
                        

( روزبه آموزش فرهنگ –) با همکاری آموزشگاه های راه اندیشه   

نکته و تست () طرح یک ماهه طالیی  99کنکور برنامه دروس عمومی   

 

 نام درس نام استاد تعداد جلسات دوره برگزاری ساعت کالسهای حضوری ساعت کالسهای آنالین تاریخ اولین جلسه هزینه ) تومان (

ساعته  3جلسه  4 یک شنبه ها  13:00 – 10:00 17:00 – 14:00  22 / 4 / 99 110.000  ادبیات فارسی  استاد پیمان عاشوری  

ساعته  3جلسه  4 یک شنبه ها  17:00 – 14:00 13:00 – 10:00  22 / 4 / 99 110.000  
بابک خطیبی  استاد   

 استاد  کامبیز  یادگاری
 زبان عربی 

ساعته  3جلسه  4 پنج شنبه ها  13:00 – 10:00 17:00 – 14:00  26 / 4 / 99 110.000  
 دکتر  کوروش  ساالری 

پیمان عاشوری  استاد  
 معارف  اسالمی 

ساعته  3جلسه  4 پنج شنبه ها  17:00 – 14:00 13:00 – 10:00  26 / 4 / 99 110.000  
 دکتر  مریم  رمضان نیا 

 استاد حسین حصاری 
 زبان  انگلیسی 

 : 390.000                       ثبت نام کلیه دروس فوق با تخفیف ویژه   
 

 

  کالس برگزار می گردد . انتخاب با خود داوطلب است  2استاد معرفی شده است هم زمان  2برای دروسی که 

  ساعت قبل از برگزاری کالس تستها و جزوات کالسی به صورت فایل  48جهت داوطلبان کالسهای آنالینpdf  فرستاده میشود تا روز کالس پرینت گرفته و همراه داشته باشند 

  جهت ثبت نام نیمی از مبلغ دریافت شده و نیم دیگر قبل از برگزاری جلسه سوم دریافت میشود 

  کالسهای حضوری در یکی از کالسهای دانشگاه های میدان انقالب برگزار میگردد 

  : آدرس کانال تلگرامی :                                              09123453414 – 66467195 – 66975738 جهت مشاوره و ثبت نام با شماره های@karshenasi honar 



 گروه آموزشی استاد عاشوری
 


