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 هاي خریداري شده دوره سازيي فعالنحوه

 را فعال نمایید: انید دورهتواید، به طریق زیر میرا در وبسایت سوریا ثبت نام کردهاي اگر براي نخستین بار دوره

 .کنیدي ورود را انتخاب و گزینه منوي باالي صفحه را باز کنید ی سایتي اصلدر صفحهمطابق شکل زیر  ورود به حساب کاربري:
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وارد را  خود گذرواژه) و یا آدرس ایمیل (نام کاربري   در بخش مشخص شده،
 .نمایید

در یک بار در سایت حساب کاربري ایجاد نموده اید و قبال در صورتی که 
از ایجاد حساب کاربري جدید لطفا  ي خود را به یاد ندارید،گذرواژهحال حاضر 

به کد  شما دسترسیامکان تا خود داري نمایید  دیگرایمیل  آدرس یک با
 باقی بماند. همچنان ایدکه قبال ثبت نام کرده یهایدوره فعالسازي

ي گزینه ر رويبي خود توانید براي بازیابی گذرواژهمیدر این شرایط 
زده و گذرواژه جدید براي خود تنظیم  »گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟«

راهنمایی پشتیبانی سایت  ازتوانید نمایید. در صوت بروز هرگونه مشکل می
 بگیرید.
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 ها را انتخاب نمایید:ي سفارشس از ورود به حساب کاربري خود در منوي زیر، گزینهپ :دسترسی به کد فعالسازي دوره
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توانید جلوي هر یک می دري نمایش گزینهکه با انتخاب  شودهایی که تا کنون ثبت نام نمودید نمایش داده میها دورهدر بخش سفارش
 را مشاهده نمایید.دوره و کد الیسنس فعالسازي آن اطالعات مربوط به آن 

به ها ي سفارشبا حرکت دادن پنجرهرؤیت نیست، گوشی شما قابل نمایش صفحه در  مشاهدهي گزینهدر صورتی که مانند شکل زیر  تذکر:
 کرد.این گزینه را مالحظه خواهید سمت راست 
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 و فعالسازي دوره:ي اسپات پلیر نصب برنامه

 

قبال بر روي دستگاه خود نصب ي اسپات پلیر را برنامه در صورتی که
نمایش داده (کلید) اید در این مرحله تنها کافیست کد الیسنس کرده

نصب شده شده در پایین صفحه را کپی نموده و در برنامه اسپات پلیر 
 خود وارد نمایید.بر روي دستگاه 

که اپلیکیشن از این ي ادر اینجا نسخه نخست ن صورتدر غیر ای
 شماست را انتخاب و نصب نمایید.ب با دستگاه سمتنا
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  را انتخاب و نصب نمایید. ي وبنسخهکنید در صورتی که از گوشی آیفون استفاده می: 1تذکر

صرفا ( و الیسنس صادر شده را بر روي هر دو دستگاه خود نصب نماییدتوانید همزمان برنامه را بر روي دو دستگاه متفاوت میشما : 2تذکر
 فاده نمایید.است )ي شخصی خودبراي استفاده

پشتیبانی سایت  از طریقید توانبر روي دستگاه خود، می برنامهو اجراي در نصب فنی مشکل هرگونه  مواجهه بادر صورت : 3تذکر
 راهنمایی بگیرید:اسپات پلیر 

    09385676041 :واتساپدر پشتیبانی اسپات پلیر

   spotplayer@ :در تلگرام پشتیبانی اسپات پلیر

  



و برنامه اسپات پلیر را باز نموده و در بخش مشخص  مطابق شکل زیر کدالیسنس (کلید) را کپی کنیدي اسپات پلیر، پس از دانلود و نصب برنامه
 بزنید.ي تایید گزینهبر روي و  گذاري کنیدشده جاي

 .تصال شما به اینترنت برقرار باشدالزم است ا دوره يبراي فعالسازي اولیهاین مرحله، در تذکر: 
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ي مورد نظر، پس از نمایش عنوان دوره
کافیست بر روي تیتر دوره بزنید تا محتواي 

 دوره براي شما نمایش داده شود.

 



پس از فعالسازي  و کشد تا هریک از فایلها در برنامه ي شما لود شودلهاي صوتی بزنید چند لحظه طول میپس از اینکه بر روي هر کدام از فای
 توانید از محتواي دوره استفاده نمایید.بدون نیاز به اتصال به اینترنت می، دفعات بعدي آنو لود شدن محتواي دوره 

 فایلهاي هر دوره تنها در محیط برنامه ي اسپات پلیر قابل استفاده هستند و قابل دانلود و استخراج از این برنامه نخواهند بود.: 1تذکر

ي جدیدي را ثبت زمانی براي شما فراهم خواهد بود و در صورتی که دوره فایلهاي دوره همواره و بدون هیچ محدودیت تمام دسترسی به: 2تذکر
  ي جدید نیز براي شما فعال خواهد شد.دورهي جدید در برنامه اسپات پلیر، نام نمودید با وارد کردن الیسنس دوره

 

 

     


