با سالم
کاربر گرامی ،از این که برای شرکت در کالس رایگان آنالین پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی،
اظهار تمایل فرمودید ،تشکر می کنیم .لطفاً قبل از ثبت نام قطعی به موارد زیر توجه فرمایید:
 .1مدرس کالس ،مهدی مفیدی احمدی ( دبیر ریاضی آموزش و پرورش  ،دارای مدرک کارشناسی
ارشد ریاضی با حدود  20سال سابقه ی تدریس در دبیرستان وحدود  15سال سابقه ی تدریس در
دانشگاه) است.
 .2مطالبی که در کالس عنوان خواهد شد ،فقط رفع اشکال از مفاهیم داخل کتاب های دبیرستانی،
حل مسائل آن ها و احیاناً بحث و بررسی چند مساله ی خارج از کتاب برای تمرین بیشتر است؛
بنابر این به روش های تست زنی و آمادگی برای کنکور نخواهیم پرداخت .خواهشمندیم برای این
گونه موارد ثبت نام نفرمایید .بعضی از کاربران خواستار کالسی با سطحی باالتر از کتاب هستند،
یا برای رفع اشکال کتب دانشگاهی ثبت نام می کنند که فعالً برای آن برنامه ریزی نشده است.
 .3به کاربران عزیز پیشنهاد می کنیم قبل از شروع کالس ،شماره و صفحه ی  3مساله از مسائل کتاب
را که در آن مشکل دارید ،برای مدرس پیامک کنید (شماره ی تلفن همراهِ مدرس ،برایتان قبل از
کالس پیامک خواهد شد) .این کار باعث صرفه جویی در وقت کالس خواهد شد و مدرس را با
نوع اشکاالت شما آشناتر می کند ،ممکن است مدرس بخواهد قبل از کالس بر اساس مسائل
ارسال شده ی شما ،مطالبی را آماده کند.
 .4بسیار مهم :دانش آموزانی که در کالس آنالین شرکت می کنند  -چه دختر و چه پسر  -الزم
است قبل از شروع کالس ،خانواده ی خود را از شرکت در چنین کالسی مطلع کنند ،این مطلب
برای ما بسیار مهم است ،دقت بفرمایید.
 .5لینک دانلود نرم افزار مربوطه برای شرکت در کالس و توضیحات آن در صفحه ی نهایی ثبت نام
و در یک فایل  pdfموجود است؛ آن را دانلود و به دقت مطالعه فرمایید.
موفق و پیروز باشید.
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