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 شماره ملی:     نام خانوادگی:     نام:

 محل سکونت:        شماره تماس)تلگرام داشته باشد بهتر است(:

 معتبر جهت دریافت ویدیو ها: gmailیک 

 را در محل ثبت نام قرار دهید  ✓در صورت ثبت نام عالمت 

 ثبت نام  ساعت  استاد دوره  

  20 استاد سرلک  ترمودینامیککالس نکته و تست 

  20 استاد سرلک  کالس نکته و تست مکانیک سیاالت 

  20 استاد سرلک  کالس نکته و تست انتقال حرارت

  12 سرلک  استاد کالس نکته و تست استاتیک 

  12 انرجائیاستاد  کالس نکته و تست مقاومت مصالح

  12 پناهیشریعت استاد  کالس نکته و تست طراحی اجزا

  15 شاه ابراهیمی استاد  2و1کالس نکته و تست ریاضی  

  12 استاد احتشام فر  کالس نکته و تست معادالت 

  15 طاهریاستاد  کالس نکته و تست ریاضی مهندسی 

  12 استاد خالصی  کالس نکته و تست دینامیک 

  12 استاد خالصی  کالس نکته و تست دینامیک ماشین

  12 استاد خالصی  تست ارتعاشاتکالس نکته و 

  10 استاد خالصی  کالس نکته و تست کنترل 

  12 استاد احتشام فر  کالس نکته و تست انیور سال عمومی 

  12 استاد احتشام فر  کالس نکته و تست توانایی ماشین کاری 

  20 استاد احتشام فر  کالس نکته و تست قالب پرس و علم مواد 

  10 استاد احتشام فر  تولید مخصوص کالس نکته و تست 

  10 استاد احتشام فر  کالس نکته و تست هیدرولیک
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  12 استاد مدعو کالس نکته و تست فیزیولوژی

  12 استاد مدعو کالس نکته و تست آناتومی 

  12 استاد مدعو کالس نکته و تست مبانی بیومکانیک

 تعهدات دانشجو: 

صحت اطالعات ثبت شده در فرم فوق را تایید کرده و متعهد    و مشخصات   کد ملی ........ با  .........   اینجانب .1

  میشوم زمان برگزاری کالس ها از کالس ویدیویی ضبظ و تهیه ننمایم. 

برداشت ویدیو و اثبات اینکه ویدیو توسط اینجانب ضبظ شده تمامی ضرر های  متعهد میشوم در صورت   .2

 حق هیچگونه اعتراضی را ندارم.  مالی وارده را جبران کرده و

 نام و نام خانوادگی 

              امضا         

دو طرف متعهد میشوند در صورت عدم اجرای تعهد هر یک از طرفین حق حقوقی برای طرف مقابل محفوظ می   

رد قابل پیگیری  باشد و هر یک از طرفین پیگیری حقوقی را فقط  در مورد تعهدات میتوانند داشته باشند و سایر موا

 نمی باشد.

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

 پر کردن اطالعات به منزله قبول تمامی شرایط برای هر دو طرف می باشد.

 برای ثبت نام: 

(  09360757856نام )شماره فرم فوق را بعد از پرینت گرفتن پر و سپس امضا کنید و برای مسول ثبت   .1

 در تلگرام دوباره ارسال کنید. 

 کنید:  ارسال 09360757856 شماره به را زیر  متن  همچنین .2

  پذیرفته   را آن  و ام   کرده  مطالعه   .............را  های  کالس   در  شرکت  تعهدنامه......   ملی کد   به.......  اینجانب"

 ".ام

 را نیز در یک تصویر جداگانه ارسال نمایید.جهت احراز هویت لطفا عکس کارت ملی خود   .3
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 تلگرام کنید.  09360757856در صورت ثبت نام اینترنتی اسکرین تراکنش موفق خود را به شماره  .4

  شماره کارت   فقط  مبلغ کالس را بهادمین های ثبت نام    ، یمجاز   ی شبکه ها ق یدر صورت ثبت نام از طر .5

ناهبه    6037-9974-7021-8224 )مد   د ینام  واریمال  ری کمانکش  ف  ز ی(  و عکس  ارسال    زیوار  شیکرده  را 

 . د یینما

بعد از تکمیل تمام موارد فوق یک هفته قبل جلسه اول کالس یوزرنیم و پسوردی به شما داده میشود که   .6

 ازطریق آن میتوانید به کالس ورود کنید. 

باتوجه به اینکه کالس الیو بوده    به شما اطالع داده می شود،   پیامک و    تلگرامجلسه اول کالس از طریق   .7

 تحت هیچ شرایطی غیبت نفرمایید.

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

 نکات تکمیلی:

دانشجویان  هرآنچه استاد در حین کالس روی تخته مینویسد بعد از کالس به صورت پی دی اف در اختیار   .1

 قرار گرفته،البته توصیه میشود دانشجویان از موارد گفته شده در کالس خودشان نکته برداری کنند. 

 تدریس توسط قلم نوری و لپتاپ سرفیس انجام شده و از لحاظ کیفیت در باالترین سطح ممکن است. .2

 امکان پرسش سوال به صورت صوتی و تایپی برای دانشجویان فراهم است. .3

امنیت کالس ها هرگونه کپی برداری و شماره کالس برای هر فرد منحصر به فرد بوده تا بعدا    به دلیل .4

 بتوان پیگیری کرد. 

در صورت غیبت دانشجو، ویدیو کالس را از دست نمیدهد چرا که ویدیوی کالس ها در اختیار دانشجویان   .5

 عزیز قرار میگیرد. 

 شکیل میشود، توصیه میشود تلگرام داشته باشید.با توجه به آنکه در تلگرام برای هر درس گروهی ت .6

 برگزار میگردد.   portal.ostadsarlak.irآزمون های  تثبیت صد برروی سامانه   .7

وارد   .8 برگه  این  تلفنی که در  با شماره  فوق  دانشجویان الزم است جهت شرکت درآزمون ها در سامانه 

 مینمایند اقدام به ثبت نام کنند.
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 --------------------- ------------------------------------------------------------- 

 نکات تکمیلی ویدیو کالس ها:

الزامی    gmailویدیو کالس ها بعد از قفل گزاری برای شما ارسال میشود برای دانلود ویدیو ها داشتن   .1

 است. 

د نمایش داده شده که به  هست باید آنرا باز کنید و ک  exeبعد از دانلود ویدیو که یک فایل با پسوند   .2

machine id  .معروف است را برای مسول ثبت نام بفرستید تا پسورد باز کردن ویدیو را به شما بدهد 

 ویدیو ها مادام العمر می باشد و بعد از زمانی قفل نمیشود.   .3

صد اجرای  به هر فرد یک بار پسورد باز شدن ویدیوها بر روی سیستم داده میشود و برای دانشجویانی که ق .4

 ویدیو روی سیستم دوم خود را دارند باید پرداخت هزینه جداگانه صورت بگیرد. 

 

 

 

 

 


