
 ایکس  10دوره مطالعه  تهیهراهنمای 
 با دقت مطالعه شود 

 د تهیه کنی   ا دوره ر   روش زیر می توانید   2از  

 (iranmosahebe.irاز طریق سایت ایران مصاحبه ) -ا

 تلگرام( یحا ترج ) 09172594149 یا ایتا از طریق تلگرام -2
 ید از طریق سایت تهیه کن ن اگر عجله داری 

واتساپ   تلگرام و ایتا واز طریق  دصبر کنی  ن ساعت میتونی  72تا حداکثر اگر 

 . اقدام کنید

ارایه می شود پس حتما قبلش     spot playerاز طریق اپلیکیشن  فقط و فقطاین دوره 

 نلود و نصب کنید( دا فقط از طریق لینک خودمون رو   شنی)اپلیکاپلیکیشن رو نصب کنید 
 ینجا نمی تونید(در کانال تلگرام هم میذاریم اگه ارو  زیر)لینک  . روی لینک زیر کلیک کنید -1

https://app.spotplayer.ir/player/#download 
 
، نسخه اندروید رو نصب کنید اگر  هست 5اندروید باالی در صفحه ای که باز میشود ) اگر گوشی تون  -2

گوشی تون آیفون هست از نسخه وب استفاده کنید و اگرم لب تاب یا کامپیوتر دارین از نسخه ویندوز  

 استفاده کنید(

 

 
 

خص شده وارد می کنید د نصب یه کد الیسنس ازتون میخواد که ما به شما میدیم و شما در قسمت مشبع

 و دوره براتون نشان داده می شود

 

https://app.spotplayer.ir/player/#download


 
از طریق سایت در سنس کنید، کد الی خریداز طریق سایت )اگر حاال می تونید خرید رو انجام بدین  - 3

از طریق تلگرام در اختیار شما  اختیار شما قرار می گیرد.   اگرم از طریق تگرام تهیه کنید ، کد الیسنس 

 ی شود(قرار داده م

کلید الیسنس رو در قسمت مشخص شده داخل اپلیکیشن وارد کنید ) کپی کنید ( و تایید رو بزنید   -4 

 . تا دوره براتون نشان داده بشه و بتونید استفاده کنید

و گوشی استفاده کرد ولی  نکته: این کد ففط در یک گوشی قابل استفاده است و نمی توان همزمان در د

  .مثال در یک گوشی و یک لب تاب میشه استفاده کرد

 

هزار تومان رو به شماره حساب زیر   75 . تهیه کنید، مبلغی که میخواهید از طریق تلگرام و.. در صورت

بفرستید تا کد الیسنس رو برای شما ارسال کنیم )حداکثر  . در تلگرام و.. کنید و رسید پرداخت رو واریز

 (، صبور باشیدساعت 72 الیسنس  ارسال کددر تاخیر 

 کارت: شماره 

5859 8311 9017 8698  
 به نام رضا رزم جو

 
 این پکیج شامل چه مواردی هست؟

 تکنیک هایی بهتون میگیم که بصورت علمی و کاربردی ساعت و کیفیت مطالعه تون افزایش پیدا کنه.

 کمک کنه. تون کل استمرار در مطالعه داری و یه روز میخونی یه روز نمیخونی خیلی میتونه بهاگر مش

 گیری.نحوه صحیح و اصولی مطالعه رو یاد می

 میدونی. مطالعه ی باالی رتبه برترها رو و راز 

 شد و دکترا داری و... از دستش نده. سازمانی( اگر کنکور ار آزمون استخدامی داری)هر در کل اگر 

 ایگان تا همیشه.آپدیت ر به همراه 

  


