راهنمای استفاده از آموزش های غیر رایگان قفل دار سبزسازه
سالم به شما مهندس عزیز!
بسیار خوشحالیم که آموزش های ویدئویی سبزسازه را انتخاب کرده اید ،برای افزایش کیفیت آموزش و ارتقای سطح
حمایت از حقوق دانش پذیران با اصالت سبزسازه تصمیم گرفتیم این آموزش تنها بر روی یک رایانه قابل استفاده باشد.
الزم به ذکر است که شما حق دارید از این آموزش ها به مدت نامحدود بر روی همین رایانه استفاده نمایید.
برای باز کردن این آموزش ها مراحل زیر را انجام دهید:
-1فایل زیپ شده فاینال را برای هر محصول تنها یک بار دانلود کنید و از حالت زیپ خارج کنید.
 -2داخل پوشه فاینال روی پوشه  playerو سپس  bstorageکلیک کرده و یک پوشه خالی ایجاد کرده و آن را با
نام انگلیسی نام گذاری کنید.
 -3فایل ویدئویی جلسات را از حالت زیپ خارج کرده و محتوای آن را داخل پوشه خالی موجود در bstorage
بریزید.
 -4در پوشه فاینال بر روی  start.exeدو بار کلیک کرده و در پنجره باز شده مطابق شکل زیر شماره سریال داده
شده را وارد نمایید(.اگر شماره سریال برای شما ارسال نشده به  info@sabzsaze.comایمیل بزنید)

همچنین در فیلدهای خالی نام و نام خانوادگی و تلفن همراه خود را تایپ کرده و بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.
 -5در پنجره باز شده روی نصب پیش نیاز کلیک کنید و اجازه دهید تا نرم افزارهای پیش نیاز را نصب کند.

-6سپس بر روی دکمه نمایش محتوا کلیک کنید و از آموزش ها لذت ببرید.
توجه :برای انجام مراحل ذکر شده در باال باید به اینترنت متصل باشید و پراکسی فیلترشکن خاموش باشد.
اگر به هر دلیل به اینترنت دسترسی نداشتید بعد از یک دقیقه یک لینک باالی دکمه بعدی به نمایش درمیآید که
توسط آن کاربر میتواند کد فعالسازی را توسط پیام کوتاه دریافت کند  ،با کلیک بر روی این لینک کاربر به مرحله
دریافت کد فعالسازی توسط پیام کوتاه میرود.

