توضیحات تاریخ واریز

ارجاع

فیش

بانک

فیزیک

مبلغ

دهم

جمع بندی سال دهم استاد یحیوی()210()10

یازدهم

ریاضی جامع پایه نهم استاد نصیری ()270()16

ریاضی پایه دهم استاد مهربان (جنرال)(*)520()23

ریاضی پایه نهم استاد انتشاری ()420()20

ریاضی دهم(ادونس -تستی)مهربان (*)400()21

ریاضی پایه دهم استاد مهربان (جنرال)(*)520()23

ریاضی دهم تستی کنکوری (تیک آف) استاد دادبام (*)495()20

ریاضی دهم(ادونس -تستی)مهربان (*)400()21

ریاضی یازدهم استاد مهربان(جنرال)(*)600()27

جمع بندی سال یازدهم استاد یحیوی()230()12

حسابان  ( 1ریاضی) یازدهم استاد مهربان ( جنرال )( *)600()25
حسابان  ( 1ریاضی) یازدهم ادونس استاد مهربان ( *)400()17

ریاضی یازدهم تجربی استاد دادبام (تیک آف ) (*)495()23

حسابان ( 2ریاضی) (قسمت اول )دوازدهم ادونس استاد مهربان ( *)300()14

ریاضی دوازدهم تجربی(بیگ بنگ  )1مهربان(*)495()19

حسابان ( 2ریاضی)(قسمت دوم )دوازدهم ادونس استاد مهربان ( *)400()16

ریاضی دوازدهم تجربی(بیگ بنگ  )2مهربان(*)605()23

دوازدهم

فیزیک دوازدهم ( دینامیک)یحیوی (*)220()10
فیزیک دوازدهم ( نوسان و امواج )( بخش اول) یحیوی (*)165()7

مثلثات جامع( نظام جدید)(پایه های  10و  11و 12ام) نصیری (*)135()9

فیزیک دوازدهم( نوسان و امواج )( بخش دوم)یحیوی()165()10

نحوه ارسال:

نصیری

جمع بندی سال دوازدهم استاد یحیوی()220()11

دوازدهم

الکتریسیته جاری و مداریازدهم استاد یحیوی()170()8

ریاضی دهم تستی کنکوری (تیک آف) استاد دادبام (*)495()20

فیزیک دوازدهم( اتمی و هسته ای )یحیوی()100()6

کد ملی:

ریاضی جامع هشتم استاد نصیری ()280()17

ریاضی پایه نهم استاد انتشاری ()420()20

ریاضی یازدهم پیشرفته تجربی مهربان(ادونس)(*)495()24

فیزیک دوازدهم ( حرکت شناسی)یحیوی (*)220()12

آدرس:

ریاضی جامع هفتم پالس استاد نصیری ()90()4

ریاضی جامع نهم استاد نصیری ()270()17

ریاضی پایه یازدهم استاد دادبام (زود بیست-تجربی) ()520()13

یازدهم دوازدهم

دانش آموز:
شماره تماس مشاور:

دهم

شماره تماس

مغناطیس و القا یازدهم یحیوی()220()10

ریاضی جامع هفتم استاد نصیری ()280()13

یازدهم

گیرنده:

فیزیک سال یازدهم استاد یحیوی(جنرال) (*)520()25
الکتریسیته ساکن و خازن یازدهم استاد یحیوی()150()7

0

دهم

فیزیک دهم چگالی و فشار و قوانین گازها یحیوی()220()10

0

پایه نصیری

فیزیک سال دهم استاد یحیوی(جنرال)(*)520()24
فیزیک سال دهم کارو انرژی استاد یحیوی(*)110()5

ریاضیات ریاضی

ریاضیات تجربی
ریاضی جامع هشتم استاد نصیری ()280()16

ریاضی دوازدهم تجربی( تابع) استاد دادبام(*)190()12

جعبه ابزار ریاضی( پایه های  11و 12ام)نصیری(*)135()8

ریاضی دوازدهم تجربی( مثلثات) استاد دادبام(*)135()7

جعبه ابزار ریاضی  (2پایه های  11 ،10و 12ام)نصیری(*)135()9

ریاضی دوازدهم تجربی( حد در بینهایت) استاد دادبام(*)110()6

آمار تستی نصیری ( هر سه پایه تجربی و ریاضی ) ()100()5

ریاضی دوازدهم تجربی (مشتق) دادبام()220()13

محاسبات آسان بنی هاشمی(ویژه سال9و10و11و12ام)(*)220()10

کاربرد مشتق دوازدهم تجربی دادبام ()250()10

نصیری

تاریخ ارسال لیست :

0

ریاضی دوازدهم تجربی (هندسه مقاطع مخروطی) دادبام()220()7
جمع بندی ریاضیات تجربی نظام جدید استاد دادبام (*)450()19
مثلثات جامع نظام جدید(پایه  10و  11و 12ام) نصیری (*)135()9
جعبه ابزار ریاضی( پایه های  11و 12ام)نصیری(*)135()8
جعبه ابزار ریاضی  (2پایه های  11 ،10و 12ام)نصیری(*)135()9
محاسبات آسان بنی هاشمی(ویژه سال 9و 10و11و12ام)(*)220()10
آمار تستی نصیری ( هر سه پایه تجربی و ریاضی ) ()100()5

هندسه رشته تجربی
هندسه یازدهم تجربی استاد بنی هاشمی (* )200()12

فرستنده :تهران-موسسه آموزشی ونوس

هندسه رشته ریاضی
هندسه دهم استاد بنی هاشمی (*)350()25

منابع ،مشاوره و برنامه ریزی تخصصی
تلفن ارتباط مستقیم02166426000 :

هندسه دهم (کنکوری تستی)استاد بنی هاشمی (*)360()25
هندسه یازدهم ریاضی استاد بنی هاشمی (*)430()25
هندسه یازدهم ریاضی استاد بنی هاشمی(پیشرفته)(*)395()27
هندسه دوازدهم (ماتریس) ریاضی استاد بنی هاشمی ()150()7
هندسه دوازدهم (مقاطع مخروطی) ریاضی استاد بنی هاشمی ()250()11

سامانه پیام کوتاه:

30005030
با ونوس آسان بیاموزیم

تلفن رسیدگی به شکایات بین ساعات  11الی 66426000 : 18

جمع کل محصوالت
0

هندسه دوازدهم (بردار) ریاضی استاد بنی هاشمی ()220()10

0

هندسه دوازدهم (مقاطع مخروطی) تجربی استاد بنی هاشمی ()180()8

0

ریاضی انسانی

0

استاد نصیری

ریاضی جامع هفتم استاد نصیری ()280()13
ریاضی جامع هشتم استاد نصیری ()280()16
ریاضی جامع نهم استاد نصیری ()270()16
ریاضی سال دهم انسانی استاد نصیری (*)350()15
ریاضی سال یازدهم انسانی استاد نصیری (*)170()6
ریاضی دوازدهم انسانی استاد نصیری (*)220()13
آشتی با ریاضی نظام جدید استاد نصیری(*)120()5
جمع بندی ریاضیات انسانی استاد نصیری (*)200()10

شیمی

0

شیمی سال دهم رادمان مهر( *)520()24
شیمی یازدهم رادمان مهر (*)430()24

زیست

0

زیست سال دهم استاد نیکجو  +کتاب (*)520()21
زیست دهم آرامفر (*)430()15
دوره و جمع بندی زیست دهم آرامفر()100()4
زیست یازدهم آرامفر (*)300()11
زیست یازدهم  -مبحث ژنتیک آرامفر (*)125()3
زیست گیاهی نظام جدید آرامفر(* )250()9
زیست دوازدهم ( 4فصل اول) آرامفر (*)350()13
زیست دوازدهم ( 4فصل آخر) آرامفر (*)200()7

فصل  2شیمی یازدهم(درپی غذای سالم)مهرپور()240()11
شیمی دوازدهم رادمان مهر(ترم اول) (*)275()23
شیمی دوازدهم (ترم دوم)رادمان مهر (*)275()15
شیمی دوازدهم (فصل دوم آسایش و رفاه)مهرپور(*)310()14

جمع بندی شیمی دهم استاد رادمان مهر()150()10
جمع بندی شیمی یازدهم استاد رادمان مهر()120()8
جمع بندی شیمی دوازدهم استاد رادمان مهر()170()11
حل مسائل شیمی نظام جدید رادمان مهر()200()14

021 66426000
حساب های بانک ملت جناب مهندس جعفر کاردار
شماره حساب
شماره کارت

حساب های بانک ملی جناب مهندس جعفر کاردار

جادوی ریاضی در شیمی مهر پور ()220()7

زبان

جمع بندی شیمی دوازدهم استاد مهرپور ()400()26

شماره حساب

جدول تناوبی و آرایش الکترونی رادمان مهر()180()8

شماره کارت

دین و زندگی

جمع بندی زبان نظام جدید دکتر شهاب اناری (*)245()7

دین و زندگی سال دهم استاد سرکشیک زاده( )130()4
دین و زندگی نکته و تست سال دهم سرکشیک زاده ()170()8
دین و زندگی سال یازدهم استاد سرکشیک زاده()105( )4
0

تست های یازدهم سرکشیک زاده ()105()4

دکتر سبحانی

زبان و ادبیات فارسی دهم استاد سبحانی (*)330()15

دین و زندگی سال دوازدهم استاد سرکشیک زاده()165( )4

زبان و ادبیات فارسی یازدهم استاد سبحانی (*)350()16

تست و تکنیک دین و زندگی دوازدهم سرکشیک زاده()80()4

فارسی دوازدهم ( بخش اول) دکتر سبحانی(*)220()13

جمع بندی دین و زندگی استاد سرکشیک زاده ()160()7

فارسی دوازدهم ( بخش دوم) دکتر سبحانی(*)220()10

جمع بندی ادبیات دکتر سبحانی ()250()9
کتاب دستور زبان فارسی جامع نظام جدید دکتر سبحانی()70
لغات فارسی دهم آبان()90()4

امالی فارسی دهم استاد آبان ()90()4
دهم آبان

هنرتست زنی فارسی دهم استاد آبان()170()8

یازدهم آبان

هنر تست زنی قرابت دهم استاد آبان()120()5
هنرتست زنی آرایه ادبی دهم استاد آبان()100()5
زبان فارسی دهم استاد آبان ()90()4
لغات و امال فارسی یازدهم آبان()100()4
امالی فارسی یازدهم استاد آبان ()90()4
قرابت فارسی یازدهم آبان()100()5

0216279229002
6037991348205117

0

زبان سال دهم اناری (*)265()13
زبان سال یازدهم اناری (*)300()14
زبان جامع نظام جدید اناری(*)530()20

ادبیات

5841450044
6104337760896454

نام سرگروه:
نریمانی
نام و شماره تماس مشاور:
رشته و مقطع تحصیلی:
نام دانش آموز و شهر محل سکونت:
شماره تماس دانش آموز:

آرایه ادبی یازدهم استاد آبان()80()4

0

عربی

0

عربی دهم استاد آزاده(*)350()15
نکته و تست عربی دهم استاد آزاده()200()10
عربی یازدهم استاد آزاده(*)260()10
نکته و تست عربی یازدهم استاد آزاده()230()14
عربی دوازدهم استاد آزاده(*)135()7
تست های عربی دوازدهم استاد آزاده(*)135()7
عربی جمع بندی نظام جدید آزاده (*)250()15
تصویرسازی ذهنی عربی استاد آزاده ()300()14
عربی(ترجمه رنگی)آزاده()350()16
مرفوعات و مرجوعات آزاده (*)170()8

دروس رشته انسانی
عربی اختصاصی انسانی دهم آزاده ()400()18
عربی اختصاصی انسانی یازدهم آزاده ()200()13
عربی اختصاصی انسانی دوازدهم آزاده ()165()9
منصوبات آزاده (*)150( )5
مرفوعات و مرجوعات آزاده (*)170()8
اقتصاد خانم جعفری ( بسته اول ) ()190()10
اقتصاد خانم جعفری ( بسته دوم) ()300()18

واریزی مجدد

مشاوره و محصول

کسری

عدم نیاز به مشاور

طلبکار

پیش پرداخت

گارانتی:

0

هدیه:

علوم و فنون دهم انسانی استاد آبان()200()5

دوازدهم آبان

هنرتست زنی فارسی یازدهم استاد آبان()200()11

کد ملی دانش آموز:

زبان فارسی یازدهم استاد آبان ()90()4

0

قرابت فارسی دوازدهم آبان()80()4
آرایه ادبی دوازدهم استاد آبان()90()4
هنرتست زنی فارسی دوازدهم استاد آبان()170()8

0

لغات و امال فارسی دوازدهم آبان()100()4

0

زبان فارسی دوازدهم استاد آبان ()90()4

0
0

علوم و فنون یازدهم انسانی استاد آبان()280()7

توضیحات:

