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 احترام با عرض سالم و

 انتخاب کردید، سپاسگزاریم. یادگیریاز اینکه فست زبان را برای 

 در این آموزش کوتاه نحوه فعالسازی و استفاده از این دوره را به شما توضیح خواهیم داد.

 بسیار مهمتوجه         

 

قابل استفاده است. پس از زمان فعالسازی  بمدت یک سالاین دوره آموزشی فقط روی یک دستگاه 

 آن دسترسی دارید را برای استفاده انتخاب کنید.لطفا دستگاه نهایی که همیشه به 

در نظر داشته باشید مراحل نصب و فعالسازی این مجموعه بسیار ساده و قابل انجام توسط همه افراد 

 می باشد. 

 

 وندیقدرتمند آموزش گرامر و ریدینگ استاد مهرداد زنگیهدوره ثبت نام 

دوره های آموزشی گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی )فست زبان( فقط بر روی وبسایت اصلی 

بازارچه کتاب  ،bookshop.FastZaban.com، فروشگاه فست زبان به نشانی FastZaban.comبه نشانی 

 د.باشنقابل تهیه می TopZaban.irو پلتفرم تاپ زبان به نشانی   bookiato.irبوکیاتو به نشانی 

 مخصوص دورهپلیر دانلود 

لینک دانلود پلیر مخصوص دوره همراه با الیسنس آن برای شما نمایش داده می پس از ثبت نام دوره، 

خود یکی از آنها را دانلود کنید. در حال حاضر این پلیر برای عامل دستگاه شود. باتوجه به سیستم 

 سیستم عامل های زیر ساخته شده است:

 ها غیر از اپل()همه لپتاپ ویندوز 

 های شرکت اپل()لپتاپ مک 

 اندروید 

 09031250642اگر الیسنس را بعد از ثبت نام دریافت نکردید به شماره واتساپ پشتیبانی ما  نکته:

 با ما در ارتباط باشید. gmail.com2fastzaban@ پیام دهید و یا از طریق ایمیل 

 

 فعالسازی

 تصویر زیر روبرو خواهید شد:بعد از دانلود پلیر آن را نصب کنید. سپس پلیر را باز کنید. اکنون با 

https://fastzaban.com/
http://bookshop.fastzaban.com/
http://bokiato.ir/
https://topzaban.ir/
https://app.spotplayer.ir/assets/bin/spotplayer/setup.exe
https://app.spotplayer.ir/assets/bin/spotplayer/setup.dmg
https://app.spotplayer.ir/assets/bin/spotplayer/setup.apk
mailto:fastzaban2@gmail.com
mailto:fastzaban2@gmail.com
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در این صفحه الیسنس را کپی و پیست کنید و دکمه تایید را بزنید. دوره به به پلیر اضافه خواهد شد. 

 اکنون با کلیک روی اسم دوره می توانید جلسات آن را تماشا کنید.

 م در رابطه به فعالسازینکات مه

به شما اختصاص داده  الیسنساست و برای هر خرید یک  مخصوص همان سیستمهر سیستم  الیسنس

تا یک سال از زمان  الیسنس این الیسنس قابل انتقال به سیستم دیگر نیست.همچنین  خواهد شد.

دریافت الیسنس جدید با فعالسازی قابل استفاده است و پس از این مدت منقضی خواهد شد. برای 

 ه به پشتیبانی ما در واتساپ پیام دهید.ژتخفیف وی

 

 در هنگام استفاده احتمالیخطاهای 

در صورت بروز هر خطایی در برنامه، توضیح خطا و نحوه رفع آن ظاهر می شود که با کلیک بر روی 

را برطرف کنید. اگر هم قادر به انجام این کار نبودید می توانید از  آنراهنمای رفع این خطا می توانید 

 کمک بگیرید. 09031250642پشتیبانی ما در واتساپ 
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 سؤاالت متداول

 ؟هایی قابل استفاده استبر روی چه دستگاهپلیر . 1

 .این برنامه بر روی سیستم عامل ویندوز، مک و اندروید قابل استفاده می باشد:پاسخ

 . آیا برای استفاده نیاز به اینترنت می باشد؟2

د. برنامه بصورت خودکار یبرای بار اولی که هر جلسه را باز می کنید باید به اینترنت متصل باش: پاسخ

بعد از آن دیگر برای تماشای آن جلسه نیازی به اینترنت ندارید.  .آن جلسه را دانلود و ذخیره می کند

 فقط اجازه دهید جلسه بصورت کامل دانلود و ذخیره شود و خط سفید زیر آن تا انتها تکمیل شود.

 دریافت کنم؟ DVDیا  CDتوانم این فایل ها را بصورت . آیا می3

راحت ترین نحوه استفاده همان روشی است که در ابتدا توضیح  CDخیر. بدلیل مشکالت ارسال : پاسخ

 دادیم.

 . ویندوز من خراب شده و می خواهم آن را تعویض نمایم. آیا باید کد فعالسازی جدید دریافت نمایم؟4

ار خواهد کرد. در اکثر مواقع بعد از تعویض ویندوز مشکلی به وجود نخواهد آمد و الیسنس ک: پاسخ

 .اما اگر به هر دلیلی امکان استفاده نبود به پشتیبانی ما پیام دهید

 من میخواهم هم روی سیستم منزل و هم اداره دوره را ببینم.. 5

برای هر ثبت نام یک الیسنس مخصوص شما ارایه می شود که در اولین سیستمی که آن را فعال : پاسخ

تغییر و استفاده روی یک سیستم دیگر به هیچ عنوان وجود ندارد. مگر کنید، ثبت خواهد شد و امکان 

البته برای تهیه الیسنس  اینکه مجددا هزینه ثبت نام را پرداخت کنید و الیسنس جدید دریافت کنید.

 مند شوید.جدید می توانید از تخفیف بیشتری بهره

  ها استفاده کنم.می خواهم روی گوشی از این دوره .6

پلیر این دوره بر روی گوشی های اندرویدی هم قابل استفاده است و می توانید از آن استفاده : پاسخ

 .کنید

 سؤالی دارم که در این لیست نیست.. ۷

پ تلگرام یا واتساشماره  : شما می توانید تمامی سواالت خود را با پشتیبانی سایت فست زبانپاسخ 

 در میان گذارید. gmail.com1fastzaban@یا ایمیل  09031250642

  1400 نزمستا –با احترام فست زبان 

mailto:fastzaban1@gmail.com

