
 

 1399سال  کیمکان ی مهندسارشد   ی آزمون کارشناس  یآمادگ نکته و تست نیآنال یبرنامه کالس ها

 درس کد مدت  استاد تاریخ و ساعت برگزاری  قیمت  بتا پالس 

240 400 
 12الی   8فروردین  4-18الی   14و   12الی 8فروردین   3و 2

 20 استاد سرلک 
A 

 ترمودینامیک 
 B 20الی   15و   13الی  8اردیبهشت  10و   9

 ترمو     -  1 استاد سرلک  21الی   20اردیبهشت ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  18 50 0

240 400 
 18الی  14و  12الی   8فرودین   6و  5-18الی  14فرودین  4

 20 استاد سرلک 
A 

 مکانیک سیاالت 
 B 18الی   8اردیبهشت)تعطیل( 14  -22الی   18اردیبهشت   15و   13

 سیاالت      کل 1 استاد سرلک  21الی   20اردیبهشت ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  19 50 0

240 400 
 18الی   14و  12الی   8فروردین  27و   26- 22الی   18فروردین  25

 20 استاد سرلک 
A 

 انتقال حرارت 
 B 20الی  15و  13الی  8اردیبهشت   17و 16

 حرارت      -  1 استاد سرلک  21الی   20اردیبهشت ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  20 50 0

 استاتیک  A 12 استاد طالب پور  22الی   18فروردین    16و  15و  14 250 150

 استاتیک        -  1 استاد طالب پور  21الی  20فروردین ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  28 50 0

 مقاومت مصالح  A 12 استاد طالب پور  12الی   8فروردین   19  -22الی   18فروردین    18و  17 250 150

 مقاومت        -  1 استاد طالب پور  21الی   20فروردین ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت    29 50 0

 اجزا طراحی  A 12 استاد طالب پور  20الی  14فروردین  20و  19 250 150

 اجزا    -  1 استاد طالب پور  21الی   20فروردین ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت    30 50 0

 معادالت  A 12 استاد احتشام فر  22الی   18اردیبهشت   6و  5و  4 250 150

 معادالت       -  1 استاد احتشام فر  21الی   20اردیبهشت ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  8 50 0

 2و1ریاضی   A 24 استاد هاشمی  20الی   15و  13الی   8اردیبهشت   3و  2-22الی  18اردیبهشت  1 500 300

 ریاضی        -  1 استاد هاشمی  21الی   20اردیبهشت ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  7 50 0

 ریاضی مهندسی  A 18 استاد ساواالنپور  22الی   14اردیبهشت  24-20الی  15و  13الی  8اردیبهشت  23 300 180

 مهندسی        -  1 ساواالنپور استاد  21الی   20اردیبهشت ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت  25 50 0

 دینامیک  A 12 استاد خالصی  12الی   8فروردین  8-18الی  14و   12الی  8فروردین  7 250 150

 دینامیک       -  1 استاد خالصی  21الی   20فروردین ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت    21 50 0

 دینامیک ماشین  A 12 استاد خالصی  18الی  14و  12الی   8فروردین   9 - 18الی   14فروردین   8 250 150

 ماشین        -  1 استاد خالصی  21الی   20رکشور ساعت  س فروردین ماه به صورت آنالین سرا  22 50 0

 ارتعاشات  A 12 استاد خالصی  12الی  8فروردین  11-18الی   14و   12الی   8فروردین   10 250 150

 ارتعاشات            -  1 استاد خالصی  21الی   20آنالین سرارکشور ساعت  فروردین ماه به صورت    23 50 0

 کنترل A 12 استاد خالصی  18الی  14و  12الی   8فروردین   12- 18الی   14فروردین    11 250 150

 کنترل          -  1 استاد خالصی  21الی   20فروردین ماه به صورت آنالین سرارکشور ساعت   24 50 0

1995 0993 
 طرح بتا پالس 

 پکیج جزوات به صورت پستیارسال -صتآدرس  9درس کالس و  9شامل
 . دو درس محسوب میگردد 2و  1درس ریاضی  •

 سوال اختصاصی برگزار میگردد.  20به صورت هماهنگ کشوری برای هر درس            زمون تثبیت صدآ •

 نفر می باشد.  60ظرفیت هر کد  •

اسفند اقدام به ثبت   20اسفند برای تمام دانشجویان ارسال میگردد، دانشجویانی که بعد از   21پکیج ویژه از طریق پست پیشتاز در   •

 لیتی در قبال پکیج  جزوات ، کارت سامانه آزمون و هدیه داخل پکیج ندارد. نام نمایند گروه آموزشی استاد سرلک هیچگونه مسو

 



 

 جدول تخفیفات

 بتا پالس ثبت نام  دانشجویان کالس ها  دانشگاه های برتر  شب یلدا  ثبت نام باکس کامل

25% 20% 25% 25% 50% 

 

 . دارند  در بتا پالس  تخفیف مازاد %10دانشجویان طرح بتا تابستان و پاییز  •

 تخفیف ها به صورت تجمعی قابل استفاده نمی باشند.  •

 جدول تخفیفات تا  قبل از تکمیل ظرفیت اعتبار دارد، بعد از تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام بدون تخفیف نیز وجود ندارد.  •

 دو درس محسوب میگردد.  2و  1درس ریاضی  •

 برگزار میگردند.  portal.ostadsarlak.irبر روی سامانه مشابه آزمون های کشوری             آزمون ها •

برای دانشجویان طرح بتا پالس جزوات به صورت بسته بندی شده وکارت ورود به پنل آزمون به صورت پستی ارسال میگردد لذا   •

 دانشجویان محترم نیاز به پرینت گرفتن جزوات ندارند. 

کنند و به صورت تک درس در کالس ها شرکت میکنند، میتوانند فایل مربوط به  دانشجویانی که به در طرح بتا پالس ثبت نام نمی •

 و نسبت به پرینت آن اقدام نمایند.  دانلود کردهاسفند از داخل گروه هر درس  21کالس ها را از 

 گرفت. مانند کالس های سال های قبل ویدیو کالس در اختیار دانشجویان محترم بعد پایان دوره قرار خواهد  •

 

 


