برنامهيراهبرديفارغالتحصیالنرشتةانساني()7981-89
پروژهي«:»1آزمونتعيينسطح

6مهر
















ریاضیسالچهارم

ادبياتفارسیسالچهارم

عربیسالچهارم

فلسفهسالچهارم

کلکتاب
صفحههاي1تا131


کلکتاب
صفحههاي1تا022


کلکتاب
صفحههاي1تا48


کلکتاب
صفحههاي1تا151




تاريخ آزمون

نامپروژه

حجم پیشروی درسها
02مهر

آغازنيمسالاول

پروژة«:»0































































































8آبان






14آبان




0آذر

پایاننيمسالاول

پروژة«:»3



16آذر






32آذر






آزمونهايویژه


پروژة«:»8

01دي






رياضي سال چهارم

ادبیات فارسي سال چهارم

عربي سال چهارم

تاريخشناسي

جغرافیای سال چهارم

علوم اجتماعي

فلسفه سال چهارم

استداللریاضی
(تاپایاناستداللاستنتاجی)
صفحههاي1تا18


قافيه
هاي1تا11
صفحه 


اقسامکلمه
هاي1تا9
صفحه 


انسانوتاریخ
هاي1تا10
صفحه 


ماهيتوقلمرودانشجغرافيا
هاي1تا12
صفحه 


جهانفرهنگی،
فرهنگجهانی
صفحههاي1تا16


کليات()1
هاي1تا11
صفحه 


استداللریاضی
(ازابتدايمثالنقض)
هاي1تا11
صفحه 


عروض
(تاپایانتقطيعبهارکان)
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا32
صفحه 


جامدومشتق
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا15
صفحه 


زمانواهميتآندر
تاریخ
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا04
صفحه 


سيستمچيست؟
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا19
صفحه 


فرهنگهايجهانی

()1
ودورهيمباحثگذشته

صفحههاي1تا03


کليات()0
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا08
صفحه 


دنبالههاياعداد

(تاپایاندنبالةحسابی)
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا31
صفحه 


عروض
(تاپایانچگونگیتقطيعشعربه
ارکان)
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا39
صفحه 


معرفهونكره
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا00
صفحه 


جغرافيا؛
بسترتحوالتتاریخی
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا81
صفحه 


پژوهشهايجغرافيایی

راهوروش
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا30
صفحه 


فرهنگهايجهانی

()0
ودورةمباحث
گذشته
صفحه1تا32


مبانیحكمتمشّاء()1
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا31
صفحه 


دنبالههاياعداد

(ازابتدايدنبالةهندسیتا
پایانفعاليت)5-0
هاي31تا34
صفحه 


عروض
اختياراتوزنی،طبقهبندياوزان)

(
هاي82تا51
صفحه 


معربومبنی
هاي03تا30
صفحه 


دنيايپررمزوراز
هاوحماسهها


افسانه
هاي80تا55
صفحه 


نقشهوفرایندتهيةآن

هاي33تا89
صفحه 


فرهنگهايجهانی()0

عقایدوارزشهاي

بنيادینفرهنگغرب
هاي08تا82
صفحه 


مبانیحكمتمشّاء()0
هاي30تا55
صفحه 


دنبالههاي
استداللریاضی ،
اعداد
(تاپایاندنبالةمثلثی)
هاي1تا89
صفحه 


قافيه،عروض
هاي1تا60
صفحه 


دورةمباحثگذشته
هاي1تا30
صفحه 


آثارباستانی،مرزتاریکو
روشنتاریخ
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا13
صفحه 


دورةمباحثگذشته
هاي1تا89
صفحه 


تكوینفرهنگجدیدغرب
دورهيمباحث
و 
گذشته
صفحههاي1تا89


نمایندگانمكتبمشاء
()1
ودورةمباحثگذشته
هاي56تا68
صفحه 


سبکخراسانی،سبکعراقی
(تاپایاندرس)10
هاي68تا49
صفحه 


اعرابفعلمضارع
صفحههاي33تا81


سكههاآیينة

گذشتهها

هاي18تا43
صفحه 


نمایششكلزمين
هاي52تا65
صفحه 


جامعهيجهانی،

تحوالتنظامجهانی
صفحههاي52تا11


نمایندگانمكتبمشاء
()0
هاي65تا19
صفحه 


سبکعراقی
(درس)13
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا93
صفحه 


دورةمباحثگذشته
هاي1تا81
صفحه 


هنروتاریخ
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا95
صفحه 


دورةمباحثگذشته
هاي1تا65
هاي 
صفحه 


دورةمباحث
گذشته
هاي1تا11
صفحه 


افولحكمتمشاء
دورةمباحثگذشته
هاي1تا43
صفحه 


دنبالههاياعداد،لگاریتم

(ازدنبالةفيبوناتچیتاپایان
پيدایشلگاریتم)
هاي89تا68
صفحه 

لگاریتم
(ازابتدايلگاریتماعشاريتا
پایانمحاسبهبالگاریتم)
ودورةمباحثگذشته
هاي1تا18
صفحه 



تاریخآزمون
حجمپيشرويدرسها


نامپروژه

19بهمن

آغازنيمسالدوم

پروژة«:»5















































































3اسفند










پروژة«:»6
دورانطالیی





مدلسازيریاضی

مسائلبهينهسازيومسائل

(
بازاریابی)
ودورةمباحثگذشته
صفحه15تا113


ادبياتمعاصر
(درس19تا)01
ودورةمباحثگذشته
صفحه98تا151


حالوتمييز
ودورةمباحثگذشته
صفحه80تا61


اسنادتاریخی
ودورةمباحثگذشته
صفحه96تا185


مدلهايجغرافيایی

ودورةمباحثگذشته
صفحه66تا123


نيمسالاول
دورةمباحث 
هاي1تا18
صفحه 


نيمسالاول
دورةمباحث 
هاي1تا93
صفحه 


نيمسالاول
دورةمباحث 
هاي1تا81
صفحه 


نيمسال
دورةمباحث 
اول
هاي1تا95
صفحه 


نيمسال
دورةمباحث 
اول
هاي1تا65
صفحه 


نيمسال
دورةمباحث 
اول
هاي1تا11
صفحه 


نيمسال
دورةمباحث 
اول
هاي1تا43
صفحه 


احتمالمقدماتی
(تاپایانارتباطبينفضاي
نمونهايواحتمالنظري)

صفحه118تا109


عرفانوتصوفودرآمدي
برطنزوهجووهزل
(درس00تا)08
صفحه150تا169

استثناومنادا
صفحه64تا15

هاوتاریخنویسی


نشریه
صفحه186تا158


نقشجغرافيادر
مدیریتمحيط
صفحه128تا110








احتمالمقدماتی
صفحه118تا131


نقدادبی
صفحه112تا022


استثناومنادا
مضاعفومهموز
صفحه64تا48


مورخانوتاریخایران
وجهان
صفحه155تا111


آمایشسرزمين
صفحه113تا100








نيمسالدوم
دورةمباحث 
هاي15تا131
صفحه 


نيمسالدوم
دورةمباحث 
هاي98تا022
صفحه 


نيمسالدوم
دورةمباحث 
هاي80تا48
صفحه 


نيمسال
دورةمباحث 
دوم
هاي96تا111
صفحه 


نيمسال
دورةمباحث 
دوم
هاي66تا100
صفحه 


پایاننيمسالدوم

پروژهي«:»1


32فروردین






13اردیبهشت






01اردیبهشت






مدلسازيریاضی

(مسائلرشد،مسائلزوال)
صفحه46تا125


دورةبازگشت،ادبيات
معاصر
(تاپایاندرس)14
صفحه112تا130


مفاعيل
صفحه52تا59


گشتوگذار
سفرنامه ،
درسرزمينها،

نامههاوتاریخ
زندگی 

صفحه111تا135

سيستمهاياطالعات

جغرافيایی
صفحه49تا91


جریانهايفكريعالم

اسالم،
صدرالمتألهين
صفحههاي125تا

114

بيدارگراناسالمیو
منوّرالفكرانو
روشنفكرانغربزده

ودورةمباحثگذشته
صفحه10تا115


16فروردین


لگاریتم
(اثباتروابطلگاریتمی،
کاربردهايلگاریتم)
صفحه15تا45


سبکعراقی
(درس18و)15
سبکهندي
صفحه98تا129


نواسخ
صفحه80تا89


ادبياتوتاریخ
صفحه96تا116


کاربردرایانهدر
جغرافيا،
سنجشازدور
صفحه66تا44


جهاندوقطبی،
ها،بحرانهاو


جنگ
تقابلهايجهانی

صفحه10تا95

ها،بحرانهاو


جنگ
تقابلهايجهانی؛

بحرانهاي

زیستمحيطی،

معرفتیومعنوي
صفحه41تا128


حكمتاشراق
صفحههاي48تا128


مبانیحكمتمتعاليه
ودورةمباحثگذشته
صفحههاي48تا130


11اسفند


ریاضیسالچهارم

ادبياتفارسیسال
چهارم

عربیسالچهارم

تاریخشناسی


جغرافيايسال
چهارم

علوماجتماعی

فلسفةسالچهارم

مطابقباکنكور

دورانجمعبندي

پروژة«:»4







بيدارگراناسالمیو
منوّرالفكرانو
روشنفكرانغربزده

انقالباسالمیایران
صفحه125تا108

بيدارگراناسالمیو
منوّرالفكرانو
روشنفكرانغربزده

انقالباسالمیایران
بيدارياسالمی
صفحه125تا134

نيمسال
دورةمباحث 
دوم
هاي10تا134
صفحه 


مبانیحكمتمتعاليه
وحكمايمعاصر
صفحههاي119تا185

مبانیحكمتمتعاليه
حكمايمعاصرو
حياتفرهنگی
صفحههاي119تا151

نيمسال
دورةمباحث 
دوم
هاي48تا151
صفحه 



برنامهيراهبرديفارغالتحصیالنانساني()7981-89

نام
پروژه

تاریخآزمون
حجمپيشرويدرسها


ریاضی1

آمارومدلسازيو

ریاضی3

ادبياتاختصاصی
اقتصاد

آرایههاي

ادبی

تاریخ
ادبيات1

تاریخ
ادبيات0

تاریخ

جغرافيا

جامعهشناسی1و0


روانشناسی

منطقوفلسفهسوم

خط و زبان در

آغازنيمسالاول

پروژة«:»0

02مهر

اعداد و نمادها
صفحههای1تا

82

8آبان

مجموعهها
صفحههای81تا

82

14آبان

توانرساني و

آمار و مدلسازی :
فصل اول تا چهارم
صفحههای3تا67


اقتصاد چیست؟
صفحههای8تا11


مقدمات ،قالبهای
شعر فارسي
صفحههای1تا82

ايران پیش از
اسالم ،عصر
پیش از رودکي
صفحههای6تا

88

عصر حافظ
صفحههای8تا

33

تاريخ : 1

جغرافیا : 1

درس  1تا 5
صفحههای8تا28


فصل اول و دوم
صفحههای1تا88


عصر





ريشهگیری
صفحههای81تا

68
چندجملهایها

0آذر

پایاننيمسالاول

پروژة«:»3

و اتحادها
ودورةمباحث
گذشته
صفحههای8تا

17
معادالت درجة

16آذر

اول و معادلة



خط
صفحههای16تا

132

32آذر

نسبتهای
مثلثاتي
صفحههای131

تا127

5بهمن

دورةمباحث
گذشته
صفحههای1تا

127



آمار و مدلسازی :
فصل پنجم
صفحههای66تا118


آشنايي با
شاخصهای
اقتصادی
صفحههای83تا38


بیان
(تشبیه،تشبیهبلیغ)
صفحههای23تا73


بیان

آمار و مدلسازی :
فصل ششم و هفتم
صفحههای113تا177


تولید
صفحههای33تا88


(استعارهمصرحهو
مکنیه،
شخصیتبخشی)

صفحههای71تا63


عصر رودکي،

خواجهرشید

عصر فردوسي
صفحههای82تا

73

الدين ،عصر

عصر عنصری،
عصر ناصرخسرو
صفحههای71تا

23

صائب
صفحههای31تا

22
عصر قائممقام،
عصر هاتف
صفحههای27تا68


رياضي : 3
تابع
(تاپایانمقدارتابع)
صفحههای1تا16

ودورةمباحثگذشته

رياضي : 3
تابع
(ازابتدایمحاسبةمقدارتابع)
صفحههای12تا81


بازار
ودورةمباحث
گذشته
صفحههای8تا28


دولت و اقتصاد،
اقتصاد و قانون
اساسي ،بودجة
دولت
صفحههای23تا27


رياضي : 3

مفاهیم و معیارهای

معادله و تابعهای درجة دوم
(تاپایانحلمعادلةدرجةدومبه
روشمربعکاملکردن)
صفحههای23تا78



توسعه ،توزيع
درآمد و فقر ،دولت
و توسعه
صفحههای26تا

132

بديع لفظي
(موسیقیدرونیو
معنویشعر،انواع
سجع)
صفحههای21تا

133

درس  6تا 11
صفحههای23تا12


جغرافیا : 1

جامعهشناسي : 1

منطق :

فصل پنجم و ششم
صفحههای78تا12


جهان اجتماعي
صفحههای88تا62


تاريخ : 1
درس  11تا 15
صفحههای11تا

188

عصر بیهقي

عصر صبا

ودورةمباحث
گذشته
صفحههای1تا

11

ابوالمعالي
صفحههای133تا

187

بديع لفظي
(موازنهوترصیع،
جناسواشتقاق)
صفحههای138تا

183

پروژة«:»8

آزمونهايویژه


کلکتاب
صفحههای3تا77


رياضي : 3
دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا78


دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا132


دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا183


جغرافیا : 1
فصل هفتم و
هشتم
ودورةمباحث
گذشته
صفحههای1تا137


تاريخ : 1

جغرافیا : 1

درس  11تا 33
صفحههای167تا

882

فصل نهم و دهم
صفحههای136تا

178

جايگاه قضیه در استدالل،
اقسام قضايای حملي و شرطي
صفحههای33تا88


کلیات
(ازابتدایرویکرد
انسانگرا)

صفحههای17تا33


رشد
(تاابتدایدورة
کودکیاول)
صفحههای31تا82

رشد

جامعهشناسي : 1
شناخت اجتماعي
(شناختاجتماعی،انواعشناختعلمی)
ودورةمباحثگذشته
صفحههای1تا21


منطق :
احکام قضايای حملي
ودورةمباحثگذشته
صفحههای1تا28


جامعهشناسي : 1
شناخت اجتماعي
(شناختاجتماعیتجربی،...،شناخت
اجتماعیدرقرآن)
صفحههای13تا113


منطق :
استدالل ،اقسام قیاس
صفحههای22تا68


(ازابتدایدورة
کودکیاولتاابتدای
رشدناگهانی)
ودورةمباحث
گذشته
صفحههای1تا28

رشد
(ازابتدایرشد
ناگهانی)
صفحههای28تا63

فرايندهای

عصر مولوی

عصر نیما

صفحههای186تا

121

(درس12و)17
صفحههای183تا

183

دورةمباحث
گذشته
صفحههای6تا

121

دورةمباحث
گذشته
صفحههای8تا

183

آمار و مدلسازی :



تاريخ : 1

جغرافیا :1
فصل سوم و چهارم
صفحههای83تا73


ودورةمباحث
گذشته
صفحههای8تا

13

صفحههای11تا

111

منطق :

علوم اجتماعي
(علوماجتماعی،...،پیشینةعلوماجتماعی
دریونانوجهاناسالم)
صفحههای88تا81


تاريخ : 1

عصر انوری ،عصر

دنیای مفاهیم
صفحههای1تا11


اقسام ذاتي و عرضي ،اقسام
تعريف
صفحههای83تا81


درس  16تا 11
ودورةمباحث
گذشته
صفحههای8تا162


عصر بیداری

علوم اجتماعي
(کنشانسانی،...،کنشاجتماعی)
صفحههای1تا83


انسان و تفکر ، ... ،تعريف و

جامعهشناسي : 1

بیان
(حقیقتومجاز،
عالقههایمجاز،

کنایه)
ودورةمباحث
گذشته
صفحههای1تا22


جامعهشناسي : 1

منطق :

کلیات
(تاابتدایرویکرد
انسانگرا)

صفحههای1تا12


جامعهشناسي : 3

تاريخ : 3

جغرافیا : 3

درس  1تا 5
صفحههای8تا23


فصل اول و دوم
صفحههای1تا31


جامعه و فرهنگ
(درس1تا)3
صفحههای1تا81


تاريخ : 1

جغرافیا : 1

جامعهشناسي : 1

کلکتاب
صفحههای8تا882


کلکتاب
صفحههای1تا178


کلکتاب
صفحههای1تا113


تاريخ : 3

جغرافیا : 3

جامعهشناسي : 3

دورةمباحثگذشته
صفحههای8تا23


دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا31


دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا81


منطق :
ارزش قیاس ، ... ،مغالطه
صفحههای63تا21


منطق :
دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا21


شناختي
(تاابتدایعوامل
موثردرتوجه
پراکنده)
صفحههای68تا22


دورةمباحثگذشته
صفحههای1تا22


نامپروژه

تاریخآزمون
حجمپيشرويدرسها


ریاضی1

آغازنيمسالدوم

پروژهي«:»5


3اسفند


رياضي : 3
عبارتهای
گويا
صفحههای126

تا168

معادله و تابعهای درجة دوم
(ازفرمولحلمعادالتدرجهدوم
درحالتکلیتاکاربردهای
معادلهدرجةدوم)
صفحههای78تا28


معادالت درجة
دوم و حل
آنها
صفحههای162

تا122

رياضي : 3

نامعادالت
درجة اول
صفحههای121

تا836

پول
صفحههای131تا

188

مراعاتنظیر،تلمیح،
تضمینوتضاد
صفحههای188تا

131

پروژهي«:»6

دورانطالیی

1فروردین

معادله و تابعهای درجة دوم
(ازابتدایرسمنمودارهایتابعدرجة
دوم)
صفحههای28تا12


رياضي : 3
ترکیبیات
صفحههای17تا182


بانک ،بورس
صفحههای182تا

188

بديع معنوی
حسآمیزی،
تناقض ،
ایهام،ایهامتناسب
صفحههای183تا

128

تجارت بینالملل،
آشنايي با برخي
مؤسسات مؤثر در
اقتصاد جهان
صفحههای188تا

176

بديع معنوی
لف و نشر و اغراق؛
حسن تعلیل
صفحههای123تا

172

کل کتاب
صفحههای3تا177


کل کتاب

کل کتاب

رياضي : 3

صفحههای8تا176


صفحههای1تا172


کل کتاب
صفحههای1تا182


پایاننيمسالدوم

پروژهي«:»1


دورانجمعبندي

پروژهي«:»4


يونان ،ادبیات
اروپا و مکتبهای
ادبي
صفحههای173تا

128
کالسيسیسم،

قرن ،31

روشنگری،

دادائیسم و

واقعگرايي
صفحههای123تا

836

سوررئالیسم،

طبیعتگرايي،
نمادگرايي
صفحههای832تا

831

کل کتاب
صفحههای6تا

831

اعدادونمادها...،
،نسبتهای

مثلثاتی
صفحههای1تا

127

کل کتاب
صفحههای3تا77


خط و زبان در

رياضي : 3

اقتصاد چیست؟ ،

معادله و تابعهای درجة دوم
(تاپایانحلمعادلةدرجةدومبه
روشمربعکاملکردن)

 ، ...دولت و توسعه
صفحههای1تا132


مقدمات ،قالبهای

ايران پیش از

شعر فارسي ،بیان،

اسالم  ، ... ،عصر

بديع لفظي
صفحههای1تا183


مولوی
صفحههای6تا

121

ترکیبیات
صفحههای1تا78




هنر و انديشه

عصرنیما
(درس  11و )11
صفحههای181تا

173

تاريخ : 3

جغرافیا : 3

(درس  6تا )13

فصل سوم و چهارم
صفحههای83تا21


صفحههای21تا118


جامعه و فرهنگ
(درس)8
هويت و فرهنگ
(درس2تا)2
صفحههای88تا27


فلسفه :
فلسفه چیست ( ، ... ،)1فلسفه
چیست ()3
صفحههای1تا83


پست مدرنیسم
صفحههای178تا

121
گذری بر ادبیات
جهان عرب،
تراژدی فلسطین
و شعر نو عرب،
ادبیات داستاني
معاصر عرب
صفحههای128تا

838

کل کتاب
صفحههای8تا

838

شناختي
(ازابتدایعوامل
موثردرتوجه
پراکندهتاابتدای
ساختارهایمغزی
حافظه)
صفحههای27تا12

فرايندهای

تاريخ : 3
(درس  13تا )11
صفحههای113تا

173

جغرافیا : 3

جامعهشناسي : 3
هويت و فرهنگ
(درس1تا)11
صفحههای86تا71


شناختي
فلسفه :
آغاز فلسفه ،شهید راه حکمت
صفحههای81تا88


(ازابتدای
ساختارهایمغزی
حافظه)
صفحههای12تا

112

جغرافیا : 3
فصل هفتم و
هشتم
صفحههای183تا

163


جامعهشناسي : 3
قدرت و سیاست
(درس18تا)18
صفحههای63تا21


فلسفه :
گوهرهای اصیل و جاودانه،
علتهای چهارگانه
صفحههای82تا61


سالمت رواني و
اختالل رواني
صفحههای117تا

128

تاريخ : 1

جغرافیا : 1

جامعهشناسي : 1

منطق:

کل کتاب
صفحههای8تا882


کل کتاب
صفحههای1تا178


کل کتاب
صفحههای1تا113


کل کتاب
صفحههای1تا21


کل کتاب

تاريخ : 3

جغرافیا : 3

جامعهشناسي : 3

فلسفه :

کل کتاب
صفحههای8تا881


کل کتاب
صفحههای1تا163


کل کتاب
صفحههای1تا21


کل کتاب
صفحههای1تا61


تاريخ : 1

جغرافیا : 1

کل کتاب
صفحههای8تا882


کل کتاب
صفحههای1تا178


تاريخ : 3

جغرافیا : 3

تاريخ : 3
(درس  11تا )36
صفحههای178تا

881

فصل پنجم و ششم
صفحههای28تا

131

صفحههای1تا128


آمار و مدلسازی :

32فروردین

13اردیبهشت

سرچشمههای

جامعهشناسي : 3

آمار و مدلسازی :
کل کتاب
صفحههای1تا

836



بديع معنوی

فرايندهای

ادبیات اروپا در

11اسفند


اقتصاد

آرایههاي

ادبی

تاریخ
ادبيات1

تاریخ
ادبيات0

تاریخ

جغرافيا

جامعهشناسی1و0


روانشناسی

منطقوفلسفهسوم

عصر سعدی ،از

19بهمن


آمارومدلسازيو

ریاضی3

ادبياتاختصاصی

عبارتهای
گويا ،معادالت
درجة اول و
حل آنها،
نامعادالت
درجة اول
صفحههای126

تا836

عصر حافظ ، ... ،
عصر نیما
(درس12و)17
صفحههای8تا

183

درس  1تا 5

فصل اول و دوم

صفحههای8تا23


صفحههای1تا31



تاريخ : 3
درس  6تا 36
صفحههای21تا

881

جغرافیا : 3
فصل سوم تا هشتم
صفحههای83تا

163

جامعهشناسي : 1
کل کتاب
صفحههای1تا113

جامعهشناسي : 3
جامعه و فرهنگ
(درس1تا)3

کلیات ،رشد،
فرايندهای
منطق :

شناختي

کل کتاب
صفحههای1تا21


(تاابتدایعوامل
موثردرتوجه
پراکنده)
صفحههای1تا22


صفحههای1تا81


فرايندهای
رياضي : 3
معادله و تابعهای درجة دوم
(ازفرمولحلمعادالتدرجهدوم
درحالتکلی)
ترکیبیات
صفحههای78تا182


پول ،بانک ،بورس،
تجارت بینالملل،
آشنايي با برخي
مؤسسات مؤثر در
اقتصاد جهان
صفحههای131تا

176

بديع معنوی
صفحههای188تا

172

تاريخ ادبیات
ايران
(عصرسعدی)
تاريخ ادبیات
جهان
صفحههای173تا

831

تاريخ ادبیات
ايران
(درس16و)12
تاريخ ادبیات
جهان
صفحههای181تا

838

مطابقباکنكور


جامعهشناسي : 3
درس  4تا 14
دورةمباحثنیمسالدوم
صفحههای88تا21


فلسفه :
کل کتاب
صفحههای1تا21


شناختي
(ازابتدایعوامل
موثردرتوجه
پراکنده)
سالمت رواني و
اختالل رواني
صفحههای27تا

128

