
ر الكتریكی 1 گار پكیج دوم كالس مالتیمدیای مدا دن  رخدا

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمي استاد تقوی( 1

 

 « یکیترکمدار ال یایمدیمالتالس ک دومج یکرخدادنگار پ »
 بروزرسانی شده است( 06/11/1401)این فایل آخرین بار در تاریخ 

ین رخدادهای این محصول:  آخر

 1401انتشار حل ویدیویی تستهای ارشد  -1401بهمن  6

 1401انتشار حل تشریحی سؤاالت دکترای برق  -1401فروردین  16
 عبارتند از:جدید  مزایای پلیرمحصول. برخی از  نسخۀ جدید پلیرانتشار  -1400 بهمن 26

 حل مشکل نصب نشدن پلیر روی برخی از سیستم 

 عبارتند از:جدید  مزایای پلیرمحصول. برخی از  نسخۀ جدید پلیرانتشار  -1400 بهمن 10
  به پلیر قابلیت افزایش سرعتافزوده شدن 

  بصورت همزمان با همامکان باز کردن فایلهای ویدیویی و ایبوکها 

 چند تذکر مهم:
مند گردید، حتمًا قبل از بروزرسانی، نکات  اید و قصد دارید از مزایای نسخۀ جدید پلیر بهره چنانچه پیش از تاریخ فوق این محصول را خریداری کرده

 بگیرید:زیر را در نظر 
 .(آموزش پروسۀ نصبکنید )نصب  خود دانلود و پنل کاربریرا نیز از  جزوات پلیر، حتمًا فیلمها پلیر  که عالوه بر  لطفًا بسیار دقت کنید .1
 پیست نکنید!-تایپ کنید و کپیحتماً خود را  شماره سریالفعالسازِی پلیِر جدید، لطفًا هنگام  .2

 .باید حتمًا دوباره دانلود شوند PDFفایلهای نیست ولی  ی ویدیوییدانلود  مجدد فایلهانیازی به استفاده از نسخۀ جدیِد پلیر، گرچه برای  .3

 :به شرح ذیل جزوات جامعبروزرسانی  -1400دی  27
 قسمتهای انتهایی برخی صفحات جزوه حل مشکل برش خوردن و تکرارو  اتل جزوبندی مجدد ک صفحه 

 بود.افزوده نشده جزوه به ها قرار گرفته بود ولی صورت آنها  اضافه شدن تستهای جدیدی که ویدیوی آنها در مجموعه 

 " برای سؤاالتی که مشخص نبود به کدام کنکور متعلق هستندمرجع دقیق هر تستدرج ". 

یک از موارد فوق با نقصی مواجه شدید، بالفاصله به   اطالع دهید تا آن مورد را اصالح کنند. پشتیبانی سایتلطفاً چنانچه در هر
 1400انتشار حل ویدیویی تستهای ارشد  -1400آذر  10
 1400انتشار حل تشریحی سؤاالت دکترای برق  -1400تیر  24

 99انتشار حل تشریحی سؤاالت دکترای برق  -1400تیر  22

 96انتشار حل تشریحی سؤاالت مهندسی اتوماسیون  -1400تیر  18

 95انتشار حل تشریحی سؤاالت مهندسی اتوماسیون  -1400تیر  16

 انتشار حل ویدیویی تستهای زیر: -1400اردیبهشت  24
  95دکترای  11تست 

 عبارتند از:جدید  مزایای پلیرمحصول. برخی از  نسخۀ جدید پلیرانتشار  -1400اردیبهشت  22
 تر تجربۀ کاربری بسیار ساده 

 نصب پلیِر محصول تنها با یک کلیک 

 کاهش چشمگیر حجم فایلهای دانلودی 

 کاهش چشمگیر خطاها و تذکرهای موجود در پلیر قبلی 
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 اجرای کلیۀ ویدیوها و جزوات تنها با یک کلیک و بصورت مستقیم در ویندوز 

 چند تذکر بسیار مهم:
مند گردید، حتمًا قبل از بروزرسانی، نکات  ر بهرهاید و قصد دارید از مزایای نسخۀ جدید پلی چنانچه پیش از تاریخ فوق این محصول را خریداری کرده

 زیر را در نظر بگیرید:
 عمل کنید. این لینکنصب پلیِر جدید بسیار ساده بوده و برای نصب آن کافیست طبق آموزش موجود در  .4
یر، با  ابتدایی رقم 4 بمنظور فعالسازِی پلیِر جدید، کافیست .5 یال خود را طبق جدول ز  :جایگزین کنید 000xعدد شماره سر

 رقم ابتدایی 4 نام محصول رقم ابتدایی 4 نام محصول رقم ابتدایی 4 نام محصول
 0007 کتاب مدار الکتریکی 0004 کنترل خطی 1پکیج  0001 مدارالکتریکی 1پکیج 

 0008 کتاب کنترل خطی 0005 کنترل خطی 2پکیج  0002 مدارالکتریکی 2پکیج 
 0009 کتاب زبان تخصصی برق 0006 کنترل خطی 3پکیج  0003 مدارالکتریکی 3پکیج 

 0010 الکترونیک 1پکیج     

 0011 الکترونیک 2پکیج     
 0012 پکیج مدار منطقی    
 0013 پکیج بررسی قدرت    

 بعنوان مثال چنانچه قصد فعالسازِی "پلیر جدیِد پکیج مدار منطقی" را دارید  و شماره سریال قبلِی شما بصورت: مثال:
 باشد، کافیست شماره سریال خود را طبق دستورالعمل موجود در جدول فوق بصورت: می 4444-3333-2222-1111
 تغییر دهید تا پلیِر جدید شما نیز فعال گردد. 4444-3333-2222-0012

 میباشد. پنل کاربریموجود در  مستلزم دانلود  مجدد کلیۀ فایلهایاستفاده از نسخۀ جدیِد پلیر،  .6

فایلهای آموزشی  جدیدی که در آینده منتشر پلیر وجود دارد، با این حال  قدیمی  و  جدیدگرچه تا اطالع ثانوی امکان استفاده از هر دو نسخۀ  .7
 .خواهند شد، صرفاً با پلیر  جدید قابل مشاهده خواهند بود

شود ولی  )گرچه این قابلیت نیز در آینده به پلیِر جدید افزوده می نداردامکان تغییر سرعِت پخِش ویدیوها تا اطالع ثانوی در پلیِر جدید وجود  .8
 زمان دقیِق آن فعاًل مشخص نیست(.

را با لطفًا چنانچه در فعالسازی یا استفاده از نسخۀ جدیِد پلیر با هرگونه مشکلی مواجه شدید، بالفاصله و بدون هیچگونه معذوریتی مشکل خود  .9
 ما در میان بگذارید:

Email: info@mtaghavi.ir و Telegram: @eehomeAdmin 

 افزاری بشرح ذیل: انتشار آپدیت نرم -99اسفند  18
 سازی آپدیتهای ویدیویی گذشته یکپارچه 

  98انتشار حل ویدیویی یک تست از کامپیوتر 
 تغییر کد قرمز پلیر 

 انتشار حل ویدیویی سؤاالت زیر: -99مهر  15
  99حل ویدیویی تستهای ارشد  

  95دکترای  9حل ویدیویی تست 

 از فصل پنجم( 61و  60)ویدیوهای  96و  95ارشد کنکور از باقیمانده سؤال دو  ییویدیانتشار حل و -99تیر  28
 97ارشد  47سؤال  ییویدیانتشار حل و -99ن یفرورد 16
 97سؤاالت دکترای  یحیانتشار حل تشر -99ن یفرورد 11
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 وتر(یامپک یش معماری)گرا 97وتر یامپک یسؤاالت مهندس یحیانتشار حل تشر -99ن یفرورد 9

 (یش هوش مصنوعی)گرا 97وتر یامپک یسؤاالت مهندس یحیانتشار حل تشر -99ن یفرورد 7

 97ون یاتوماس یسؤاالت مهندس یحیانتشار حل تشر -99ن یفرورد 5

 98ون یاتوماس یسؤاالت مهندس ییویدیانتشار حل و -98 ید 20
 باشد:یل میبه شرح ذ ین بروزرسانیات ایجامع جزوات. جزئ یبروزرسان -98 ید 12

 قسمتهای انتهایی برخی از صفحات جزوه حل مشکل برش خوردن و تکرارل جزوه و کمجدد  یبند صفحه 

 صورت آنها در جزوه قرار نگرفته بود. یها قرار گرفته بود ول آنها در مجموعه یویدیاضافه شدن تستهای جدیدی که و 

 " ور متعلق هستند.کنکدام ک" برای سؤاالتی که مشخص نبود به ق هر تستیمرجع دقدرج 

 98ارشد  51تست  -98مهر  17
 نید(کرا مطالعه  این دستورالعملاید، ابتدا  ردهک)اگر پیش از این تاریخ، این محصول را تهیه افزاری  انتشار آپدیت نرم -98مهر  12

 ییویدیو یسازی آپدیتها پارچهکی 

 باشند:یل مید به شرح ذیجد یتهاین قابلیاز ا یافزاری محصول. برخ انات نرمکر امیارتقاء چشمگ 

o  ا ییویدیانبر ویم یدهایلکاضافه شدن(ل یفادها در یلکن یHot Keys ست شدهیل ).اند 

o برابر( 4وها با سرعت دلخواه )تا یدیان پخش وکام 

o لمهایة فیاول یش سرعت بارگذاریافزا 
 آنها ارائه نشده است(. یویدیه هنوز وکدهد  یرا پوشش م یشود و فقط سؤاالت ین حل بصورت موقت اضافه می)ا 98ارشد  یحیحل تشر -98ور یشهر 22

 .نیدکرا مطالعه  این دستورالعمل حتماً اید،  ردهکاگر پیش از این تاریخ، این محصول را تهیه  -98مرداد  3
 سازی آپدیتها پارچهکی 
 افزاری محصول انات نرمکارتقاء ام 

 98ترای کد 19تست  -98 بهشتیارد 4
 را بخوانید( این اطالعیهاید،  ردهکاید و آپدیتهای ذیل را نیز نصب ن ردهک)اگر پیش از این تاریخ، این محصول را تهیه سازی آپدیتها  پارچهکی -97 ید 11
 مبحث ترانسفورماتور یلمهایانتشار جزوات و ف -97آذر  3

 را بخوانید( این اطالعیهاید،  ردهکاید و آپدیتهای ذیل را نیز نصب ن ردهک)اگر پیش از این تاریخ، این محصول را تهیه سازی آپدیتها  پارچهکی -97 مهر 6
 دیجد یلمهایانتشار جزوات و ف -97مهر  5

 دیجد یلمهایانتشار جزوات و ف -97ور یشهر 30
 دیجد یلمهایانتشار جزوات و ف -97ور یشهر 24
 دیجد یلمهایانتشار جزوات و ف -97ور یشهر 17

 دیجد یلمهایانتشار جزوات و ف -97ور یشهر 8
 دیجد یلمهایانتشار جزوات و ف -97ور یشهر 3
 نید(کرا مطالعه  این دستورالعملاید، ابتدا  ردهک)اگر پیش از این تاریخ، این محصول را تهیه افزاری  نرمت یانتشار آپد -97ر یت 7
 انتشار مجموعه -96 ید 1

 سؤاالت متداول:

 ست؟یچ 1ل رخدادنگاریفا -1

                                                           
1
 Changelog 

http://dl.mtaghavi.ir/Hot%20keys.pdf


ر الكتریكی 4 گار پكیج دوم كالس مالتیمدیای مدا دن  رخدا

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمي استاد تقوی( 4

 

 صورت گرفته است. یکیترکمدار ال یایمدیمالتالس ک دومج یکه در پکاست  ییها یرات و بروزرسانیین تغیرندة آخریل دربرگین فایا

 چیست؟ آپدیتمنظور از  -2
 شوند: لی تقسیم میکمنتشر میشوند و به دو دستة  بطور رایگانردن این محصول کآلتر  ه بمنظور هر چه بهتر و ایدهکآپدیتها فایلهایی هستند 

و شوند یمنتشر م یهر از چندگاهد استاد، یصالحدبسته به ه کاز نوع فایلهای ویدیویی هستند  حجم مک ییفایلها ،این آپدیتها آپدیتهای ویدیویی: -1
 تست جدید باشند. کتة جدید، و یا حتی حل فقط یکسری ن کجلسة آموزشی جدید، ی کمانند: ی ییویدیومیتوانند هر فایل 

ن نوع یاستفاده از ا یهستند. براالس کنندة فیلمهای ک افزار پخش یا همان نرم Playerاین آپدیتها دربرگیرندة نسخة جدیِد  افزاری: آپدیتهای نرم -2
 امل دانلود شوند.کد مجددًا و بطور یمحصول با یک یلهایل فاکت، یآپد

 مانند؟ تا چه مدت زمان روی سایت باقی می ییو یدیو  یآپدیتها -3

یج اصلی کروی سایت نگهداری میشوند، ولی پس از آن ناگزیریم آنها را به درون پ حجم مکو  مجزافایل  کماه بصورت ی 2گرچه آپدیتهای ویدیویی حداقل تا 
ه به کلیة فایلهای محصول )ک مجددنید تا مجبور به دانلود کشود بالفاصله پس از انتشار هر آپدیت ویدیویی آنرا دانلود  . بنابراین توصیه می2نیمکمحصول منتقل 

 .نشویدتر هستند(  نسبت حجیم

  ؟باشد ید میجد یهاتیآپدبه انتشار  یاز ین چهاصاًل  -4
ن ی، و همچنزیان عزیشتر از دانشجویت هر چه بیحمابمنظور وجود  نیده است، با ایرس یو واف یافک یبه غنا یو تست یآموزش ی، بلحاظ محتواجیکن پیگرچه ا

ان یدانشجو یسال برا 2ز تا ینتها یآپد یتمامو استفاده از ت خواهد شد یآپد بدون وقفهو  وستهیپن محصول بطور یا، آل دهیاو  بیرق یب، بروز ید محصولیتول
  خواهد بود. گانیراز یعز

 نم؟کنصب د یباچطور را ت یآپد یلهایفا -5
 .دینکت محصوالت را مطالعه یآموزش آپد PDFل یرده و فاکخود مراجعه  یاربرکپنل لطفًا به ن منظور یا یبرا

 ت:یآپد یلهایفا یساز  پارچهیک هیاطالع
ز قرار گرفت. یان عزیدانشجو یاربرکپنل در  واحد یدانلود ی بسته کین روز انتشار محصول تا به امروز، در قالب یمنتشر شده از نخست ییویدیو یتهایة آپدیلک

د )بهتر است ینکامل دانلود کد را مجددًا بطور یجد یرده و بسته دانلودکمراجعه  خود یاربرکپنل ، به دیا ردهکخ را دانلود نین تاریش از ایمربوط به پ یتهایچنانچه آپد
  د(.ینک کستم خود پایامل از سکرا بطور  یمید، نسخه قدینسخه جدپس از نصب 

 .ندارنداز آپدیتهای پیش از این تاریخ  کاند، نیازی به دانلود هیچ ی ردهکقسمت را خریداری ن یا پس از این تاریخ هکبدیهی است دانشجویانی 

 :السکافزار  ت نرمیآپد ستورالعملد
فنی قفل و  یفیکارتقاء قابلیتهای ه در نسخه جدید، شاهد کمنتشر شد. از آنجائیاین محصول افزاری  افزاری سایت، نسخه جدیدی از قفل نرم با تالش تیم نرم

مربوط  لیة فایلهایک، اربری خودکحساب شود پس از ورود به  اند تقاضا می ردهکاین محصول را خریداری  پیش از این تاریخ هکهستیم، لذا از دانشجویانی  افزار نرم
 یالیز از همان شماره سرید نین نسخة جدیا یفعالساز ینصب نمایند )لطفًا برا و مطابق با این راهنمارده و سپس آنها را مثل گذشته کبه این قسمت را مجددًا دانلود 

 د(.ینکل شده بود استفاده یمیشما ا یه قباًل براک

                                                           
2
 ( ناممكن است.یسرورها )آن هم بصورت دائم یت رویآپد یلهایفا یتمام یمجزا یت، نگهداریآپد یلهایبا توجه به تعّدد فابدیهی است  
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فقط و فقط با همین نسخه جدیِد قفل ه در آینده منتشر خواهند شد نیز، کو آپدیتهایی نشده ه پس از این تاریخ، نسخه قدیمی بروزرسانی کر است از آنجائیکالزم بذ
امل از سیستم خود حذف نمایند )بدیهی است کشود تا پس از نصب این نسخه، نسخه قدیمی را بطور  ، لذا از دانشجویان عزیز درخواست میسازگارندافزاری  نرم

 (.ندارنداز آپدیتهای پیش از این تاریخ  کاند، نیازی به دانلود هیچ ی ردهکاین محصول را خریداری  پس از این تاریخ هکدانشجویانی 

(تقویرسمي استاد وبسایت  خاهن ربق )  -  نهای بهتر یزوبا آر  


