
 دوره جامع زبان انگلیسی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 قابل استفاده تمامی داوطلبان پیراپزشکی، بهداشت، پرستاری ، مامایی وکلیه دانشجویان علوم پایه و زیست شناسی.

 

  آموزش اصولی مبتنی بر روش های علمی 

  تصویریارائه بسته های مکمل کالس بصورت فایل های صوتی و 

  و تکنیک های تقویت حافظه حافظه دیداری و شنیداری ازبهره گیری 

  جهت تثبت واژگان در حافظهکدگذاری و ارائه مترادف و متضاد 

 تستهای تمرینی( حل تست ها و تمرینات مکرر( 

 آموزش تمامی نکات و مهارت ها جهت حل تست های درک مطلب 

 ارائه بسته لغات پرتکرار ازمون های گذشته 

 برگزاری آزمون های کوتاه در ابتدا و انتهای هر جلسه 

 تست های کنکوری( ازمون های گذشته و تست های بررسی متون( 

 

  : دانشکده پیزاپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهدمکان کالس ها   18-15ای دو شنبه و سه شنبه ساعت :روزهزمان کالس ها

ویژه جهت کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اعضای محترم % تخفیف 40هزار تومان   250هزینه کالس ها: 

() تخفیف به اعضای محترم  می باشد جابک خراسان رضوی)تخفیف جهت دانشجویان گرامی منوط به تایید کمیته تحقیقات

 97که برچسب سال . افرادی مجاز به استفاده از تخفیف می باشند می باشد جابک منوط به تایید هیئت مدیره محترم جابک

 (را دریافت کرده باشند

وجود  به هیچ عنوان پس از گذشت این زمان امکان انصراف وجود دارد. ساعت پس از اتمام جلسه اول 48اف از کالس ها فقط رامکان انص

 ده امکان پذیر است.حضور در کالس ها فقط با ثبت نام کامل و تایید حراست دانشک داده نمیشود. برگشتندارد و شهریه به هیچ وجه 

 تاریخ کالس ها

 سه شنبه ها دوشنبه ها 

 24/7 30/7 جلسه اول

 1/8 6/8 جلسه دوم

 15/8 13/8 جلسه سوم

 22/8 20/8 جلسه چهارم

 29/8 27/8 جلسه پنجم

 6/9 5/9 جلسه ششم

 13/9 12/9 جلسه هفتم

 20/9 19/9 جلسه هشتم

 27/9 26/9 جلسه نهم

 4/10 3/10 جلسه یازدهم

 11/10 10/10 جلسه دوازدهم

 18/10 17/10 جلسه دوازدهم

 

 

 

 



 

 پل های ارتباطی ما با شما

  

 khrazavi.com-http://www.jabakسایت جابک خراسان رضوی 

 jabakenglishhome@ در پیام رسان سروش کانال خانه زبان خراسان رضوی

 3JBVqq9zBJIdw-https://t.me/joinchat/JaxadkbSگروه تلگرامی اطالع رسانی و هماهنگی کالس ها   

 SCRPM_MUMS@کانال تلگرامی کمیته تحقیقات دانشجویی  

 instagram.com/mums.srcpm  پیج اینستاگرام کمیته نحقیقات دانشجویی  
 

09156128698 

09363804294 

 

 ثبت نام فقط از طریق
khrazavi.com-www.jabak 

 

 1397مهرماه 20آخرین مهلت ثبت نام  

 

 

 

 مراحل ثبت نام.
 ورود به سایت جامعه آزمایشگاهیان بالینی خراسان رضوی .1

 خانه زبان ورود به بخش .2

 98-97ورود به قسمت ثبت نام دوره جامع زبان انگلیسی ویژه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال  .3

در باال ورود به لینک ثبت نام) توجه: داوطلبانی که از لینک دارای تخفیف استفاده می کنند حتما باید دارای شرایط ذکر شده  .4

بعنوان ثبت نام ناقص فقط در صورت پرداخت شهریه  ی و یا کد عضویت جابکصورت تایید نشدن شماره دانشجوی باشند در

 (کامل قادر به شرکت در کالس خواهند بود.

تکمیل فرم ثبت نام به صورت اینترنتی) داوطلبانی که از کد تخفیف دار استفاده میکنند در وارد کردن شماره دانشجویی و یا  .5

 شماره عضویت در جابک دقت نمایند(

 ه درگاه اینترنتی و پرداخت هزینه ثبت نامورود ب .6

هزینه ثبت نام را . تنها داوطلبانی که نمی باشددریافت کد رهگیری.) پر کردن فرم ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی  .7
 مجاز به حضور در کالس ها می باشند( کرده اند پرداخت

 

http://www.jabak-khrazavi.com/
https://t.me/joinchat/JaxadkbS-3JBVqq9zBJIdw
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