راهنمای خرید بسته های آموزشی
قبل از خرید و فعال سازی بستههای آموزشی حتما به موارد زیر با دقت توجه نمایید:
 -1فایلهای بستههای آموزش به صورت رمزنگاری شده میباشند و بر روی سیستم عاملهای
اندروید ،ویندوز و مکینتاش قابل اجرا هستند.
 -2پس از انجام مراحل خرید و پرداخت وجه یک الیسنس به شما تعلق میگیرد که فقط قابلیت
استفاده بر روی یک دستگاه را دارد پس در صورت فعال شدن ،الیسنس شما قابلیت نصب بر روی
دستگاه دیگری را نخواهد داشت لذا در استفاده از الیسنس دقت نمایید زیرا امکان اختصاص
الیسنس دیگر وجود ندارد.
 -3در هنگام ثبت نام در سایت و خرید بسته دقت نمایید که نام و نام خانوادگی و شماره تلفن
همراه را به صورت صحیح و فارسی وارد نمایید.

پس از انجام مراحل خرید بستههای آموزشی و پرداخت وجه ،الیسنس به صورت اتوماتیک تولید
میشود.
از قسمت ورود در باالی صفحه اصلی سایت آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی به آدرس
 https://persiansino.comوارد صفحه شخصی خودتان در سایت شوید.

در این قسمت مطابق تصویر زیر میتوانید لیست سفارشات ،جزئیات نام کاربری و لیست دورههایتان
را مشاهده نمایید.

درقسمت جزئیات میتوانید رمز عبورتان را تغییر دهید.
در پایین تصویر باال لیست دورههایی که خریداری شدهاند را مشاهده مینمایید.

با کلیک کردن بر روی دوره وارد صفحه دوره میشوید (مطابق تصویر زیر) و از آنجا به لینکهای
دانلود پلیر برای پلتفرمهای مختلف و همچنین به الیسنس دوره دسترسی دارید.

در این مرحله متناسب با سیستم عامل مورد نظرتان فایل پلیر مربوطه را دانلود و بر روی دستگاه
نصب نمایید پس از نصب مطابق تصویر زیر صفحه پلیر را باز کنید :

بر روی دکمه کپی کلید (بنفش رنگ) کلیک نمایید تا الیسنس کپی شود و در پلیر در قسمت
الیسنس تصویر باال قرار دهید سپس روی دکمه تایید کلیک نمایید.

در صورتی که موارد فوق را صحیح انجام دهید به فایلهای دوره مطابق تصویر زیر دسترسی خواهید
داشت:

