


OstadSarlakاطالعات بیشتر عضویت در کانال گروه آموزشی استاد سرلک

ویدیو کالس سیاالت کنکور ارشد

مدرس: استاد سرلک

30 ساعت

650/000390/000

8 مرحله  آزمون آزمایشی کنکور ارشد

طراح: گروه اساتید

8 مرحله کنکور آزمایشی به صورت آنالین

750/000450/000

ویدیو کالس مقاومت مصالح کنکور ارشد
مدرس: استاد طالب پور

30 ساعت

500/000300/000

ویدیو کالس انتقال حرارت کنکور ارشد

مدرس: استاد سرلک

30 ساعت

650/000390/000

ویدیو کالس  ترمودینامیک کنکور ارشد
مدرس: استاد سرلک

26 ساعت

500/000300/000

ویدیو کالس اپنفوم (جامعترین آموزش کشور)

مدرس: استاد  پور بهرام

25 ساعت

700/000420/000

ویدیو کالس سیاالت کنکور ارشد

مدرس: استاد سرلک

30 ساعت

500/000300/000

ویدیو کالس ترمودینامی کنکور ارشد

مدرس: استاد سرلک

25 ساعت

480/000288/000

ویدیو کالس  معادالت دیفرانسیل کنکور ارشد
مدرس: استاد احتشام فر

25 ساعت

400/000240/000

3 مرحله آزمون دکتري تبدیل انرژي

طراح: اساتید گروه

600/000360/000

ویدیو کالس ارتعاشات کنکور ارشد
مدرس: استاد خالصی

16 ساعت

400/000240/000

ویدیو کالس طراحی اجزا کنکور ارشد

مدرس: استاد طالب پور

30 ساعت

500/000300/000

 ویدیوکالس ریاضی مهندسی کنکور ارشد و دکتري

مدرس: استاد ساواالنپور

30 ساعت

500/000300/000

ویدیو کالس ترمو پیشرفته کنکور دکتري
مدرس: استاد سرلک

45 ساعت

1/500/000900/000

ویدیو کالس سیاالت پیشرفته کنکور دکتري

مدرس: استاد سرلک

30 ساعت

670/000402/000

ostadsarlak.ir

ویدیو کالس ریاضی 1 و 2 کنکور ارشد

مدرس: استاد هاشمی

60 ساعت

550/000330/000

کد تخفیف40 درصدي

ویدیو کالس سیاالت کنکور ارشد

مدرس: استاد سرلک

30 ساعت

500/000300/000

ویدیو کالس گمبیت + فلوئنت

مدرس: استاد سرلک

12 ساعت

300/000180/000

تا قدم آخر با شما هستیم.

گروه آموزشی استاد سرلک

جشنواره فروش جمعه سیاه

 

محصوالت آموزشی

3 مرحله کنکور آزمایشی به صورت آنالین

در کپشن



 

مهندسی مکانیک کشور  تیرن گروه آموزشیبزرگه جمعه سیا  
مهندسی مکانیک و آزمون های استخدامی  آمادیگی ککنور ارشد محصوالتصفحه اول:  

 موفقیت برنامه میخواهد!
ا هستیمات قدم آخر باشم  

ت با تخفیف قیم   
 )هزار تومان( 

پایه   یمت ق   
ومان( )هزار ت   

 نام محصول  مدت  اساتد دوره 

 ویدیو آموزش ترمودینامیک  27 اساتد سرلک  500 300
093 مکانیک سیاالت ویدیو آموزش  30 اساتد سرلک  650   

093 اتنقال حرارتویدیو آموزش  30 اساتد سرلک  650   

کویدیو  آموزش اساتتی 25 اساتد طالب پور  450 270  

حمقاومت مصال ویدیو  آموزش 30 اساتد طالب پور  500 300  

طراحی اجزا ویدیو  آموزش 25 اساتد طالب پور  500 300  

2و  1ویدیو آموزشی یراضی  40 اساتد هاشمی 550 330  

 ویدیو آموزش معادالت دیفرانسیل 25 اساتد احتشام فر  400 240
یراضی مهندسی آموزش ویدیو  30 اساتد ساواالنپور  500 300  

لصیخااساتد  400 240  ویدیو آموزش دینامیک 25 
لصیخااساتد  400 240  ویدیو آموزش دینامیک ماشین 25 
لصیخااساتد  400 240  ویدیو آموزش ارتعاشات 25 

لصیخااساتد  400 240  ویدیو آموزش کنترل  25 
1400آمادگی ککنور ه آزمون آزمایشی مرحل 8 ویژه  اساتید گروه  850 450  

300 005 میان کیر مهندس   همگام سالهمشاوره یک -   



 

مهندسی مکانیک کشور  تیرن گروه آموزشیبزرگه جمعه سیا  
مهندسی مکانیک و آزمون های استخدامی  دکتری  آمادیگی ککنور  محصوالت:دوم صفحه   

 موفقیت برنامه میخواهد!
ا هستیمات قدم آخر باشم  

ت با تخفیف قیم   
 )هزار تومان( 

پایه   یمت ق   
ومان( )هزار ت   

 نام محصول  مدت  اساتد دوره 

900 5001  45 اساتد سرلک  
  کو ترمودینامی  ویدیو آموزش ترمودینامیک

 یپشرفته 

 50 اساتد سرلک  1500 900
ت  سیاال مکانیک  و  مکانیک سیاالتویدیو آموزش 

فته یپشر   

یراضی مهندسی  ویدیو  آموزش 30 اساتد ساواالنپور  500 300  

اتید گروه اس 600 330 مرحله آزمون آزمایشی دکتری تبدیل انرژی  3 ویژه    

اتید گروه اس 4100 2160 ل انرژی زمون دکتری تبدیج ویژه آمادگی آپکی ویژه    
 )تمام موارد فوق( 

 



 

مهندسی مکانیک کشور  تیرن گروه آموزشیبزرگه جمعه سیا  
مهندسی مکانیک  هایمحصوالت آموزش نرم افزار: سوم  صفحه  

 موفقیت برنامه میخواهد!
ا هستیمات قدم آخر باشم  

ت با تخفیف قیم   
 )هزار تومان( 

پایه   یمت ق   
ومان( )هزار ت   

 نام محصول  مدت  اساتد دوره 

پور بهراماساتد  500 300 پنفوم اآموزش  30   

 CFDرترن با رویکرد ف 18 اساتد سرلک  650 330

رلک اساتد س 300 180  گمیبت + فلوئنت ویدیو  آموزش 12 

گروه اساتید  1450 783  ویژه  
حصوالت یج کامل مخیرد پک  

( )تمام موارد فوق   
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