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 چند نکته:

تی
ی
آکادمی زال ن

 دوره های ترمی شامل دو ترم اول و دوم است که ترم دوم ادامه ترم اول خواهد بود.

 دوره های سالیانه شامل یک دوره است.

 کلیه کالس ها آنالین و زنده است .ویدیو و جزوه کالس در پنل دانش آموز تا خرداد  1401قابل دسترسی خواهد بود.

 در کالس ها حضور و غیاب انجام شده ،تکلیف ارایه و پیگیری می شود.

 منابع برای تمرین و تکرار می تواند کاربرگ( در پنل دانش آموز و انتهای جزوه قرار می گیرد) و یا کتاب کمک درسی

باشد که استاد محترم معرفی می کند و دانش آموزان تهیه می کنند.
 در اغلب دوره ها آزمون های ایستگاهی ( آزمون های کالسی تیزالین) هر چهار جلسه یکبار برگزار می شود که دانش

آموزان عزیز باید در بخش آزمو های آنالین سایت تیزالین عضویت گیرند.
 در دوره های دارای تخفیف ،جهت دریافت کد تخفیف به شماره  09333840202در واتساپ پیام داده شود
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ربانمه اپهی چهارم
مدرس

اسم دوره

ساعت و روز برگزاری

تعداد جلسات

هزینه دوره

و تاریخ شروع
یکشنبه ها

 11مهر

ترم یک دوره ریاضی پیشرفته

 16:30تا 17:45

 15جلسه

دوره سالیانه علوم پیشرفته

استاد زهرا گیاه

سه شنبه ها

 11آبان

چهارم

تازه

 16:30تا 17:45

 15جلسه

چهارم

استاد وحید گوران

شنبه

یکشنبه

اسم درس

ریاضی پیشرفته

علوم پیشرفته

ساعت

 16:30تا 17:45

 16:30تا 17:45
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دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

600هزارتومان
 600هزار تومان
(تیزالنی ها 500
هزارتومان)

جمعه

در تیزالین« ،آموزش» حرف اول را می زند.
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پنج
ربانمه اپهی م

اسم دوره

مدرس

ترم یک دوره ریاضی پیشرفته پنجم

استادوحید گوران

دوره سالیانه علوم و هوش تجربی
پنجم
دوره سالیانه فارسی و هوش کالمی
پنجم

شنبه

یکشنبه

اسم درس

ریاضی پیشرفته

ساعت

 18:15تا 19:30
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استاد زهرا گیاه تازه
استاد حسن ربانی

دوشنبه

ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

یکشنبه ها

 11مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

چهارشنبه ها

15آبان

 18:15تا 19:30

 20جلسه

سه شنبه ها

 25آبان

 600هزارتومان( تیزالینی ها

 18:15تا 19:30

 15جلسه

500هزارتومان)

سه شنبه

چهارشنبه

فارسی و هوش

علوم و هوش

کالمی

تجربی

 18:15تا 19:30

 18:15تا 19:30

هزینه دوره
 600هزارتومان
 800هزار تومان

پنج شنبه

جمعه
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ربانمه اپهی

شش

م

اسم دوره

ششم
ترم یک علوم و هوش تجربی
تیزهوشان ششم
ترم یک هوش و خالقیت تیزهوشان
ششم
ترم یک هوش و خالقیت تیزهوشان
ششم(گروه دو)
دوره سالیانه فارسی و هوش کالمی
تیزهوشان ششم
دوره سالیانه ریاضیات تقویتی ششم

کالس
ساعت
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برگزاری

و تعداد جلسات

پنج شنبه ها

 15مهر

 16:30تا 17:45

 15جلسه

چهارشنبه ها

14مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

دوشنبه ها

 12مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

سه شنبه ها

27مهر

18:15-19:30

15جلسه

شنبه ها

 22آبان

 800هزارتومان( تیزالینی ها

 20تا 21:15

 20جلسه

600هزارتومان)

سه شنبه ها

 4آبان

 18:15تا 19:30

 20جلسه

مدرس

ترم یک دوره ریاضی تیزهوشان

روز

ساعت و روز

تاریخ شروع

شنبه

استاد مسعود بیگدلی
دکترقربانی
استاد مسعود بیگدلی
استاد مسعود بیگدلی
استاد حسن ربانی
استاد وحید گوران

یکشنبه

هزینه دوره
 600هزارتومان
 600هزارتومان
 600هزارتومان
600هزارتومان

 800هزارتومان

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

فارسی و

هوش

ریاضیات

علوم و هوش

ریاضیات

هوش کالمی

وخالقیت

تقویتی

تجربی

تیزهوشان

 20تا 21:15

 20تا 21:15

 18:15تا

 18:15تا

 16:30تا

19:30

19:30

17:45

جمعه
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هف
ربانمه اپهی تم
اسم دوره

هفتم
ترم یک علوم تیزهوشان هفتم
ترم یک ریاضی تیزهوشان هفتم (
وی ای پی )
دوره سالیانه فارسی تیزهوشان
هفتم
دوره سالیانه ریاضیات تقویتی هفتم
دوره سالیانه عربی تیزهوشان هفتم

کالس

ساعت
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برگزاری

و تعداد جلسات

دوشنبه ها

12مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

چهارشنبه ها

 14مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

سه شنبه ها

 13مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

شنبه ها

22آبان

 800هزارتومان( تیزالینی ها

 18:15تا 19:30

 20جلسه

600هزارتومان)

استاد حسین مهدی

پنج شنبه ها

 6آبان

زاده

 18:15تا 19:30

 20جلسه

یک شنبه ها

 23آبان

 600هزارتومان( تیزالینی ها

 18:15تا 19:30

 15جلسه

 500هزارتومان)

مدرس

ترم یک دوره ریاضی تیزهوشان

روز

ساعت و روز

تاریخ شروع

استاد مسعود بیگدلی
دکترقربانی
استاد فرزاد تندرو
استاد حسن ربانی

استاد مجید غالمی

دوشنبه

سه شنبه

شنبه

یکشنبه

ریاضیات

ریاضیات

تیزهوشان

تیزهوشان

فارسی

عربی

تیزهوشان

تیزهوشان

استاد بیگدلی

استاد تندرو

 18:15تا

 18:15تا

 18:15تا

19:30

19:30

19:30

 20تا 21:15

هزینه دوره
 600هزارتومان
 600هزارتومان
 900هزار تومان

 800هزارتومان

چهارشنبه

پنج شنبه

علوم

ریاضیات

تیزهوشان

تقویتی هفتم

 20تا 21:15

جمعه

 18:15تا
19:30
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هش
ربانمه اپهی تم

ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

پنج شنبه

 15مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

یکشنبه

 11مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

چهارشنبه

 14مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

شنبه

 15آبان

 800هزارتومان( تیزالینی ها

 18:15تا 19:30

 20جلسه

600هزارتومان)

استاد حسین مهدی

چهارشنبه

 5آبان

زاده

 18:15تا 19:30

 20جلسه

دوشنبه

 24آبان

 600هزارتومان( تیزالینی ها

 18:15تا 19:30

 15جلسه

 500هزارتومان)

اسم دوره
ترم یک دوره ریاضی تیزهوشان
هشتم

مدرس
استاد مسعود بیگدلی

ترم یک علوم تیزهوشان هشتم
ترم یک ریاضی تیزهوشان هشتم (
وی ای پی )
دوره سالیانه فارسی تیزهوشان
هشتم
دوره سالیانه ریاضیات تقویتی هشتم
دوره سالیانه عربی تیزهوشان هشتم

روز

کالس

ساعت

7

دکترقربانی
استاد میثم بهرامی جویا
دکتر کاظم غریبی

استاد مجید غالمی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

فارسی

علوم

عربی

ریاضیات

تیزهوشان

تیزهوشان

تیزهوشان

تقویتی

 18:15تا

 18:15تا

 18:15تا

 18:15تا

19:30

19:30

19:30

19:30

هزینه دوره
 600هزارتومان
 600هزارتومان
 900هزار تومان

 800هزارتومان

سه شنبه چهارشنبه چهارشنبه پنج شنبه
ریاضیات
تیزهوشان
استاد بهرامی

 20تا 21:15

جمعه

ریاضیات
تیزهوشان
استاد
بیگدلی
 18:15تا
19:30
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ربانمه اپهی نهم
اسم دوره

مدرس

ترم یک دوره ریاضی تیزهوشان نهم

استاد فرزاد تندرو

ترم یک علوم تیزهوشان نهم

دکترقربانی

ترم یک دوره هوش و استعداد نهم

استاد مسعود بیگدلی

ترم یک ریاضی تیزهوشان نهم
( وی ای پی )

استاد میثم بهرامی جویا

ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

چهارشنبه

 14مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

یکشنبه

 11مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

پنج شنبه

 15مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

چهارشنبه

 14مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

سه شنبه ها

 13مهر

 20:00الی 21:15

15جلسه

شنبه

 15آبان

 800هزارتومان( تیزالینی ها

 20تا 21:15

 20جلسه

600هزارتومان)

دوشنبه

 24آبان

 600هزارتومان( تیزالینی ها

 20تا 21:15

 15جلسه

 500هزارتومان)

10جلسه
 10جلسه

هوش و خالقیت (نهم تیزهوشان)

استاد مسعود بیگدلی

دوره سالیانه فارسی تیزهوشان نهم

دکتر کاظم غریبی

دوره سالیانه عربی تیزهوشان نهم

استاد مجید غالمی

دوره علوم اجتماعی

دکتر مسعود انبارلو

اعالم می شود

دوره دینی

استاد مهدی باجالن

اعالم می شود

روز

کالس

ساعت

یکشنبه

دوشنبه

شنبه

علوم

عربی

 20تا

 20تا

 20تا

21:15

21:15

21:15

فارسی
تیزهوشان

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

هوش و خالقیت

ریاضیات

ریاضیات

استاد بیگدلی

تیزهوشان

تیزهوشان

()VIP

استاد تندرو

استاد بهرامی

20:00تا21:15

 20تا 21:15

 18:15تا
19:30

هزینه دوره
 600هزارتومان
 600هزارتومان
 600هزار تومان
 900هزار تومان
1200000تومان

 400هزارتومان(تیزالینی ها
200هزار تومان)
 400هزارتومان(تیزالینی ها
200هزار تومان)

پنجشنبه

جمعه

هوش و خالقیت
استاد بیگدلی
20:00تا21:15
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ربانمه اپهی دهم
ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

چهارشنبه

 14مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

شنبه

 10مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

دوشنبه

 12مهر

 20تا 21:15

 15جلسه
 13مهر
 15جلسه

اسم دوره

مدرس

ترم یک ریاضی پیشرفته دهم

استاد فرزاد تندرو

ترم یک شیمی پیشرفته دهم

دکترقربانی

ترم یک فیزیک پیشرفته دهم

دکتر میثم کوهگرد

ترم یک زیست شناسی پیشرفته

دکتر سعید خورشیدی

سه شنبه

دهم

نسب

 20تا 21:15

روز
کالس
ساعت
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دوشنبه

سه شنبه

شنبه

یکشنبه

شیمی

فیزیک

زیست شناسی

پیشرفته

پیشرفته

پیشرفته

 20تا 21:15

 20تا 21:15

 20تا 21:15

چهارشنبه

هزینه دوره
 600هزارتومان
 600هزارتومان
 600هزار تومان
 600هزارتومان

پنج شنبه

جمعه

ریاضی پیشرفته
 18:15تا
19:30
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ربانمه اپهی یازدهم
ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

دوشنبه

 12مهر

 18:15تا 19:30

 15جلسه

دکتر حسین حسین

چهارشنبه

 14مهر

خانی

 20تا 21:15

 15جلسه

اسم دوره

مدرس

ترم یک فیزیک پیشرفته یازدهم

دکتر میثم کوهگرد

ترم یک حسابان یازدهم

روز
کالس
ساعت
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شنبه

یکشنبه

دوشنبه
فیزیک
پیشرفته
 18:15تا
19:30

سه شنبه

چهارشنبه

هزینه دوره
 600هزار تومان
 600هزارتومان

پنج شنبه

جمعه

ریاضی پیشرفته
 20تا 21:15
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ن گلیس
ن
ی
کالسهای زبان ا ی و سا س
مدرس

اسم دوره
زبان انگلیسی مبتدی سطح یک
Elementary A1-1
زبان انگلیسی مبتدی سطح دو
Elementary A1-2

استاد سعید موسی وند
استاد سعید موسی وند

ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

جمعه

 23مهر

 20تا 21:15

 10جلسه

سه شنبه

 20مهر

 20تا 21:15

 10جلسه

جمعه

 23مهر

 18:15تا 19:30

 10جلسه

دوشنبه

 26مهر

 20تا 21:15

 15جلسه

زبان انگلیسی دوره مهارت شنیداری
استاد سعید موسی وند

listening skills
دوره ساالنه علوم التین سطح دو
science

روز

شنبه

یکشنبه

استاد پیمان الیق

دوشنبه

کالس

ساینس سطح دو

ساعت

 20تا 21:15

سه شنبه

چهارشنبه پنج شنبه

هزینه دوره
 500هزار تومان
 500هزار تومان

 500هزارتومان

 600هزارتومان

جمعه

جمعه

زبان مبتدی

زبان مهارت

زبان مبتدی

سطح دو

شنیداری

سطح یک

 20تا 21:15

 18:15تا 19:30

 20تا 21:15

توجه:
سطح یک مبتدی برای افرادی هست که زب ان را تازه شروع کرده اند .سطح دو مبتدی برای زبان آموزانی هست که تا حدی بلد
هستند .مهارت شنیداری برای افراد متوسط و باالتر هست.
سطح دو ساینس مناسب دانش آموزانی هست که در دوره های قبلی ساینس بوده و یا دانش زبانی خوبی دارند.
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تی
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آکادمی زال ن

#تیزالیین شو
برنامه آموزشی آکادمی تیزالین در سال تحصیلی 1400 - 1401

ربانمه المپیاد
ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

پنج شنبه

 4آذر

 800هزارتومان(تیزالینی ها

 20تا 21:15

 20جلسه

 600هزارتومان)

پنج شنبه

 27آبان

 600هزارتومان( 500

 18:15تا 19:30

 15جلسه

هزارتومان)

سه شنبه

 2آذر

 800هزارتومان( تیزالینی ها

 20تا 21:15

 20جلسه

 600هزارتومان)

سه شنبه

 25آبان

 600هزار تومان ( تیزالینی ها

 18:15تا 19:30

 15جلسه

 500هزارتومان)

دکتر رضا رحمت اهلل

شنبه

 22آبان

 600هزار تومان ( تیزالینی ها

زاده

 20تا 21:15

 15جلسه

 500هزارتومان)

یکشنبه

 23آبان

 600هزار تومان ( تیزالینی ها

 20تا 21:15

 15جلسه

 500هزارتومان)

اسم دوره

مدرس

المپیاد فیزیک سطح دو

دکتر میثم کوهگرد

المپیاد فیزیک سطح یک

دکتر میثم کوهگرد

المپیاد زیست شناسی سطح دو

المپیاد زیست شناسی سطح یک
المیپاد شیمی سطح یک
المپیاد ریاضی سطح یک

ساعت

شنبه

دکتر قربانی
دکتر قربانی

دکتر افشین بهمرام

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

هزینه دوره

پنج شنبه

 18:15تا

المیپاد زیست

المیپاد فیزیک

19:30

سطح یک

سطح یک

المیپاد زیست

المپیاد فیزیک

سطح دو

سطح دو

 20تا 21:15

المپیاد شیمی
سطح یک

المپیاد
ریاضی سطح
یک

جمعه

توجه:
سطح یک المپیاد ها مناسب دانش آموزان هفتم و هشتم هست یا افرادی که در دوره های قبلی شرکت نکردند.
سطح دو مناسب دانش آموزان هشتم و نهم و یا افرادی هست که در سطح یک شرکت کرده اند.
دانش آموزان هشتم اگر تاحد ی خودشان مطالعه داشتند می توانند در سطح دو شرکت کنند در غیر اینصورت سطح
یک توصیه می شود
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آکادمی زال ن

#تیزالیین شو
برنامه آموزشی آکادمی تیزالین در سال تحصیلی 1400 - 1401
.

ربانمه همایش اهی مشاوره ای
مدرس

اسم دوره
ده جلسه طالیی مشاوره در آکادمی
تیزالین

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

جلسه یک

1400/07/08

جلسه دو

1400/07/27

جلسه سه

1400/08/11

جلسه چهار

1400/09/02

جلسه پنج

1400/09/16

جلسه شش

1400/10/07

جلسه هفت

1400/11/05

جلسه هشت

1400/12/03

جلسه نه

1401/01/16

جلسه ده

1400/02/06

دکتر علیرضا نعمت زاده

روز و ساعت

ساعت و روز

تاریخ شروع

برگزاری

و تعداد جلسات

به شرح زیر

 10جلسه

هزینه دوره
 500هزارتومان( تیزالینی ها
رایگان)

موضوع جلسه

برگزاری
پنج شنبه ساعت 19

آموزش نقشه راه ،هدف اهمیت گذاری،اهمیت برنامه ریزی درسی

سه شنبه ساعت 19

جلسه ویژه اولیا (نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان،روش های نظارت موثر،انگیزش و نقش
موثر،اشتباهات رایج والدین ،ارتباط مو ثر والدین ،والدین کمال گرا و)...

سه شنبه ساعت 19

روش مطالعه دروس مختلف ،انتخاب منابع مناسب،ضرایب و اهمیت دروس در منابع

سه شنبه ساعت 19

روش های افزایش ساعت مطالعه(تمرکزحواس،کنترل خواب،تشکیل عادات خوب مطالعاتی،مقابله با
کند خوانی ،مدیریت زمان)

سه شنبه ساعت 19

روش های کسب مهارت آزمون( مفهوم تراز ،دروس ترازساز،زمان در آزمون،استراتژی مناسب در
آزمون،نقش آزمون های آزمایشی )...

سه شنبه ساعت 19

روش های تست زدن(انواع روش های تست زدن،ت حلیل تست و اهمیت آن،تست های دام دار و)....

سه شنبه ساعت 19

تکنیک های مواجه با استرس و اضطراب(تعریف انواع اضطراب،نحوه مقابله با اضطراب آزمون،
تمرین های تن آرایی،نقش عوامل فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک ،درمان های دارویی و
غیردارویی)....

.

سه شنبه ساعت 19

تکنیک های تقویت حافظه (معرفی انواع حافظه،تکنیک های یاداوری و طبقه بندی اطالعات،
تندخوانی ،مفهوم خوانی ،خالصه نویسی )....

سه شنبه ساعت 19

تکنیک های جمع بندی قبل از آزمون ( انواع روش های مرور،تست های نشان دار ،سواالت ادوار
گذشته،تست های دوران جمع بندی و...

سه شنبه ساعت 19

تکنیک های مدیریت جلسه آزمون (کنترل استرس،ترتیب سواالت دفترچه ،زمان استانداردبرای هر
تست ،راهکار مواجهه با انواع سواالت،مدیریت سواالت نزده،تشریح دفترچه آزمون و)...

برای دریافت کد تخفیف این دوره پس از اطمینان از فعال شدن لینک در سایت در واتساپ به شماره
 09333840202پیام دهید
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#تیزالیین شو
برنامه آموزشی آکادمی تیزالین در سال تحصیلی 1400 - 1401

نکات پایانی:

تی
ی
آکادمی زال ن

ثبت نام کلیه کالسها از طریق سایت رسمی آکادمی تیزالین و بصورت خرید اینترنتی صورت می گیرد.
لینک کالس ها نیم ساعت قبل در پنل شخصی شما فعال می شود .نیازی به ارسال لینک ندارید.

درمرحله وورد به اسکای روم نام کاربری و رمز شما همان شماره موبایلی است که در سایت وارد کردید.

در سامانه تکلیف نام کاربری و رمز شما همان شماره موبایلی است که وارد کردید .اشتراک شما در سامانه تکلیف
توسط تیم پشتیبانی انجام می شود.

جهت شرکت در آزمونهای ایستگاهی الزم است دانش آموزان در بخش آزمونهای آنالین سایت ،عضویت بگیرند.
آزمونهای ایستگاهی در موعد مقرر توسط تیم پشتیبانی برای هر دانش آموز فعال خواهد شد.
شماره پشتی بان مرکزی در واتساپ  09333840202است احتراما هر مشکلی در ورود به کالس یا هرمورد دیگری
داشتید به این شماره پیام دهید روند پاسخ دهی پشتیبانان واتساپ مرکزی مستمر پایش می شود.
جزوات روز بعد از کالس و ویدیو ها حداکثر دو روز بعد از کالس در پنل شما قرار می گیرد تا خرداد  1401دسترسی
خواهید داشت.
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