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 شوارُ شٌاسٌاهِ:  ًام خاًَادگی:   ًام:

 شوارُ تواس)تلگزام داشتِ باشذ بْتز است(:

 هحل سکًَت:

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ّای ثبت ًاهی:کالس 

 را در هحل ثبت ًام لزار دّیذ در صَرت ثبت ًام عالهت 

 تخفیف سهاى بزگشاری ثبت ًام ساعت ّشار تَهي هبلغ 

درس هعادالت در      1ٍ2ریاضی 

ّفتِ اٍل ثبت ًام 

% تخفیف 22شاهل 

 هی باشذ.

هعادالت 

 دیفزاًسیل

 شٌبِ دٍشٌبِ چْارشٌبِ  22 222

 22الی  18ساعت 

ریاضی 

 هٌْذسی

    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعْذات داًشجَ:

ایٌجاًب با رضایت کاهل هشخصات فَق صحت اطالعات ثبت شذُ در فزم فَق را تاییذ کزدُ ٍ هتعْذ  .1

  هیشَم سهاى بزگشاری کالس ّا اس کالس ٍیذیَیی ضبع ٍ تْیِ ًٌواین.

بزداشت ٍیذیَ ٍ اثبات ایٌکِ ٍیذیَ تَسط ایٌجاًب ضبع شذُ تواهی ضزر ّای هتعْذ هیشَم در صَرت  .2

 هالی ٍاردُ را جبزاى کزدُ ٍ حك ّیچگًَِ اعتزاضی را ًذارم.

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

             اهضا         

بزای طزف همابل هحفَظ  دٍ طزف هتعْذ هیشًَذ در صَرت عذم اجزای تعْذ ّز یک اس طزفیي حك حمَلی 

هی باشذ ٍ ّز یک اس طزفیي پیگیزی حمَلی را فمط  در هَرد تعْذات هیتَاًٌذ داشتِ باشٌذ ٍ سایز هَارد لابل 

 پیگیزی ًوی باشذ.



 بسوِ تعالی

         www.ostadsarlak.ir            کالس ّا فزم ثبت ًام

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 واهی شزایط بزای ّز دٍ طزف هی باشذ.پز کزدى اطالعات بِ هٌشلِ لبَل ت

  

 بزای ثبت ًام:

( 29362757856فزم فَق را بعذ اس پزیٌت گزفتي پز ٍ سپس اهضا کٌیذ ٍ بزای هسَل ثبت ًام )شوارُ  .1

 در تلگزام دٍبارُ ارسال کٌیذ.

 :کٌیذ ارسال 29362757856 شوارُ بِ را سیز هتي  ّوچٌیي .2

 پذیزفتِ را آى ٍ ام کزدُ هطالعِ را............. ّای کالس در  شزکت تعْذًاهِ......  هلی کذ بِ....... ایٌجاًب"

 ".ام

 تلگزام کٌیذ. 29362757856در صَرت ثبت ًام ایٌتزًتی اسکزیي تزاکٌش هَفك خَد را بِ شوارُ  .3

-6974-5942-2223در صَرت ثبت ًام اس طزیك شبکِ ّای هجاسی ،هبلغ کالس را بِ شوارُ کارت  .4

 م علی سزلک ٍاریش کزدُ ٍ عکس فیش ٍاریش را ارسال ًواییذ.بِ ًا 6237

بعذ اس تکویل توام هَارد فَق یک ّفتِ لبل جلسِ اٍل کالس یَسرًین ٍ پسَردی بِ شوا دادُ هیشَد  .5

 کِ اسطزیك آى هیتَاًیذ بِ کالس ٍرٍد کٌیذ.

بِ شوا اطالع دادُ هی شَد، باتَجِ بِ ایٌکِ کالس الیَ بَدُ  پیاهکٍ  تلگزامجلسِ اٍل کالس اس طزیك  .6

 تحت ّیچ شزایطی غیبت ًفزهاییذ.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ًکات تکویلی:

در اختیار  ّزآًچِ استاد در حیي کالس رٍی تختِ هیٌَیسذ بعذ اس کالس بِ صَرت پی دی اف .1

داًشجَیاى لزار گزفتِ،البتِ تَصیِ هیشَد داًشجَیاى اس هَارد گفتِ شذُ در کالس خَدشاى ًکتِ 

 بزداری کٌٌذ.

 تذریس تَسط للن ًَری ٍ لپتاپ سزفیس اًجام شذُ ٍ اس لحاظ کیفیت در باالتزیي سطح هوکي است. .2

 ست.اهکاى پزسش سَال بِ صَرت صَتی ٍ تایپی بزای داًشجَیاى فزاّن ا .3
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بِ دلیل اهٌیت کالس ّا ّزگًَِ کپی بزداری ٍ شوارُ کالس بزای ّز فزد هٌحصز بِ فزد بَدُ تا بعذا  .4

 بتَاى پیگیزی کزد.

 در صَرت غیبت داًشجَ، ٍیذیَ کالس را اس دست هیذّذ ٍلی فایل پی دی اف استاد را خیز. .5

 هیشَد تلگزام داشتِ باشیذ.با تَجِ بِ آًکِ در تلگزام بزای ّز درس گزٍّی تشکیل هیشَد، تَصیِ  .6

 


