آموزش فعالسازی دورههای آفالین وبسایت فست زبان
FastZaban.com

با سالم و عرض احترام
از اینکه فست زبان را برای یادگیری انتخاب کردید ،سپاسگزاریم.
هم اکنون می توانید فایل های این دوره را از لینک های زیر دانلود نمایید.
فایل جلسات

حجم هر فایل

لینک دانلود

ویدیوی جلسه اول با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل ۴۹۰ :مگابایت)

ویدیوی جلسه دوم با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل ۴۴2 :مگابایت)

ویدیوی جلسه سوم با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل ۴8۹ :مگابایت)

ویدیوی جلسه چهارم با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل ۴37 :مگابایت)

ویدیوی جلسه پنجم با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل 56۰ :مگابایت)

ویدیوی جلسه ششم با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل ۴56 :مگابایت)

ویدیوی جلسه هفتم با کیفیت HD

دانلود مستقیم

(حجم فایل ۴۹1 :مگابایت)

دانلود نرم افزار ANYDESK

دانلود مستقیم

(حجم 3 :مگابایت)

در ادامه قصد داریم نحوه فعالسازی و استفاده از دورههای آموزشی آفالین سایت فست زبان را به
شما عزیزان آموزش دهیم.

توجه بسیار مهم

*** لطفا و حتما تمام توضیحات این آموزش را با دقت مطالعه نمایید .در صورتیکه سوال یا مشکل شما
در این آموزش جواب داده شده باشد ،پیام شما بررسی نخواهد شد*** .
***پشتیبانی دوره برای دریافت کد فعالسازی فقط از طریق واتس آپ یا تلگرام  09031250642می
باشد .لطفا از تماس برای اینکار خودداری نمایید***.
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***راه اندازی و اجرای دوره به دانش حداقلی کار با کامپیوتر نیاز دارد .اگر قادر به نصب نبودید تیم
فست زبان با دادن وقت قبلی فعالسازی را انجام خواهد داد .توجه داشته باشید برای اینکار حتما باید
از قبل یک ساعت معین را با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید.

ثبت نام
دوره های آموزشی گروه آموزشی استاد مهرداد زنگیه وندی (فست زبان) فقط بر روی وبسایت اصلی
به نشانی  ،FastZaban.comفروشگاه فست زبان به نشانی  bookshop.FastZaban.comو بازارچه
کتاب بوکیاتو به نشانی  bookiato.irقابل تهیه میباشند.
دانلود فایلها
پس از ثبت نام دوره ،می توانید از لینک های ابتدای همین فایل  pdfدر صفحه اول یا کادر سبز رنگ
پایین فرم ثبت نام فایل ها را به ترتیب دانلود کنید .همچنین اگر از طریق فروشگاه فست زبان اقدام
به خرید نمودید تمام این لینکها برای شما ایمیل شده است.
پس از دانلود فایلها ،آنها را به لپتاپ یا کامپیوتر خود منتقل نمایید( .دقت داشته باشید ،دوره فقط
بر روی یک سیستم قابل استفاده میباشد).
فعالسازی
مرحله اول :یکی از فایل هایی را که دانلود کردهاید ،با راست کلیک کردن روی آن و زدن گزینه run
 as administratorاجرا کنید .سپس عکسی از صفحه نرم افزار که باز میشود تهیه نموده و همراه نام
و نام خانوادگی خود به شماره تلگرام یا واتس آپ  09031250642یا ایمیل
 fastzaban1@gmail.comارسال نمایید.
در ساعات کاری فست زبان ( 10تا  )19در کمتر از یک ساعت کد فعالسازی مخصوص شما ارسال خواهد
شد (در ساعات دیگر ممکن است این فرآیند زمانبرتر باشد) و میتوانید تا همیشه از فایلهای آموزشی
استفاده نمایید.
توجه :در صورتیکه کد فعالسازی خود را تا یک ساعت بعد دریافت نکردید یک پیامک به شماره
 09360047333با متن دریافت کد فعالسازی ارسال نمایید .لطفا از تماس برای دریافت کد فعالسازی
خودداری نمایید.
مرحله دوم :همکاران ما پس از دریافت عکس شما فایل کد فعالسازی را که بصورت متن میباشد ارسال
خواهند کرد .این فایل را به کامپیوتر یا لپتاپ خود منتقل نمایید .سپس یکی از فایل های دوره را اجرا
نمایید .تیک گزینه  remember passwordرا بزنید.
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اکنون از طریق دکمه  import passwordفایل پسورد را انتخاب نمایید و در پایان دکمه  playرا کلیک
نمایید.
تبریک! دوره شما با موفقیت فعال شد و می توانید تا همیشه و بدون هیچ محدودیتی از آن استفاده
نمایید.
توجه مهم :این دوره فقط بر روی سیستم عامل ویندوز و یک دستگاه لپتاپ یا کامپیوتر قابل استفاده
هستند.
نکات مهم در رابطه به فعالسازی
فرآیند فعالسازی فقط برای اولین استفاده است و در آینده حتی در صورت تعویض ویندوز هم نیازی
به فعالسازی مجدد نخواهید داشت .البته اگر مشکلی در این رابطه باشد ما حتما شما را راهنمایی
خواهیم کرد.
کد فعالسازی هر سیستم مخصوص همان سیستم است و برای هر خرید یک کد فعالسازی به شما
اختصاص داده خواهد شد.
برای اجرای فایلها به اینترنت و هیچ نرم افزاری نیاز ندارید.
خطاهای احتمالی در هنگام استفاده
این فایلها بر روی چند سیستم کامال تست شدهاند و هیچ گونه مشکلی ندارند .اما ما در ادامه خطاهایی
را که ممکن است در هنگام فعالسازی و یا استفاده برای شما بوجود آید را بررسی خواهیم کرد:
 .1خطای مربوط به ماشین کد
ماشین کد ( )Machine Codeشما در اولین استفاده از این فایل ها ممکن است بصورت پیشفرض
باشد:
0003-034D-038D-024A
برای تغییر این کد و مشخص شدن ماشین کد مخصوص سیستم شما ،لطفا یکبار فایل را بسته و دوباره
اجرا نمایید .ماشین کد شما تغییر خواهد کرد و مشخص خواهد شد.
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 .2خطای مربوط به کد فعالسازی اشتباه

راه حل  :برای رفع این خطا یکبار دیگر فایل را اجرا کرده و کد فعالسازی را وارد نرم افزار کنید .در
صورت برطرف نشدن مشکل به پشتیبانی فست زبان پیام دهید.

سفارش آسانتر و سریعتر در اپلیکیشن فروشگاه فست زبان:
فروشگاه فست زبان
اپلیکیشن
نسخهتر در
دانلودسریع
سفارش آسانتر و
نسخه IOS
اندروید و
دانلود نسخه اندروید و نسخه IOS
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 .3خطای مربوط به باز بودن نرم افزاری دیگر

راه حل :تمامی فایلهای آفالین فست زبان به نرم افزارهای ضبط ویدیو و اشتراک گذاری دسکتاپ
حساس هستند .زمانیکه از این فایل ها استفاده می کنید تمامی نرم افزارهای دیگر باید بسته باشند
یعنی در حال اجرا نباشند (نیازی به حذف نرم افزارها نیست) .بهترین راهکار برای بستن این برنامه
ها استفاده از  task managerویندوز است.
برای این کار بر روی نوار پایین ویندوز راست کلیک کنید و گزینه  task managerرا انتخاب نمایید.
سپس در پنجره باز شده بر روی گزینه  Processesکلیک کنید .در این صفحه تمامی برنامه های در حال
اجرای شما قابل مشاهده است .برای بستن هر برنامه کافیست روی نام آن در این پنجره راست کلیک
کنید و گزینه  end processیا  end taskرا بزنید .اکنون پنجره را ببندید و فایل جلسات دوره را دوباره
اجرا نمایید.
اگر موفق به حل این مشکل نشدید به پشتیبانی فست زبان پیام دهید.
سؤاالت متداول
 .1نسخه ویندوز من مهم است؟
پاسخ :خیر .تمام دوره های فست زبان بر روی همه نسخه های ویندوز قابل استفاده هستند.
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 .2آیا برای استفاده نیاز به اینترنت می باشد؟
پاسخ :خیر .تمامی دورهها بصورت آفالین هستند.
 .3آیا میتوانم این فایل ها را بصورت  CDیا  DVDدریافت کنم؟
پاسخ :خیر .در حال حاضر فقط بصورت دانلود فایل میتوانید از این فایلها استفاده کنید.
 .4ویندوز من خراب شده و می خواهم آن را تعویض نمایم .آیا باید کد فعالسازی جدید دریافت نمایم؟
پاسخ :خیر .نیازی به تهیه مجدد کد فعالسازی نیست و شما می توانید از کد قبلی خود استفاده نمایید.
 .5ماشین کد چیست؟
پاسخ :در هنگام اجرای فایل شما با صفحهای مواجه میشوید که در باالی آن یک کد  16رقمی مشاهده
میکنید .این کد ،همان ماشین کد  Machine Codeسیستم شماست.
 .6می خواهم روی گوشی از این دورهها استفاده کنم.
پاسخ :در حال حاضر این دوره ها فقط بر روی سیستم عامل ویندوز قابل اجرا هستند.
 .7در فرایند فعالسازی دچار مشکل شدم.
پاسخ :اگر نمی توانید فعالسازی را انجام دهید ابتدا نرم افزار  AnyDeskرا از صفحه اول همین pdf
دانلود و نصب کنید .سپس به پشتیبانی فست زبان پیام دهید و برای فعالسازی وقت بگیرید .در
ساعت معین شده پشتیبانی فست زبان فعالسازی را برای شما انجام خواهد داد.
توجه مهم :در صورت عدم آنالین بودن شما در وقت تعیین شده مجددا باید یک وقت دیگر از پشتیبانی
بگیرید.
 .8سؤالی دارم که در این لیست نیست.
پاسخ :شما می توانید تمامی سواالت خود را با پشتیبانی سایت فست زبان شماره تلگرام یا واتس آپ
 09031250642یا ایمیل  fastzaban1@gmail.comدر میان گذارید.

با احترام فست زبان – تابستان 1400
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