
گار   1 دن  1كالس مالتیمدیای ربرسی سیستمهای قدرت رخدا

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 1

 

 «1 بررسی سیستمهای قدرت یایمدیمالتالس کرخدادنگار  »
 بروزرسانی شده است( 10/11/1400)این فایل آخرین بار در تاریخ 

ین رخدادهای این محصول:  آخر
 عبارتند از:جدید  پلیرمزایای . برخی از محصول نسخۀ جدید پلیرانتشار  -1400 همنب 10

  به پلیر سرعتافزایش قابلیت افزوده شدن 

 با هم همزمانبصورت  یبوکهااویدیویی و ای فایلهکردن  امکان باز 

 مهم:چند تذکر 
نکات از بروزرسانی،  قبلحتمًا  ،مند گردید بهرهنسخۀ جدید پلیر مزایای اید و قصد دارید از  این محصول را خریداری کردهاز تاریخ فوق  پیشچنانچه 

 زیر را در نظر بگیرید:
 .(پروسۀ نصبآموزش ) نیدکنصب  د وود دانلوخ پنل کاربریاز را نیز  جزوات پلیرحتمًا ، فیلمها پلیر  عالوه بر که  سیار دقت کنیدلطفًا ب .1
 پیست نکنید!-تایپ کنید و کپیتماً حخود را  شماره سریال، جدید پلیرِ فعالسازِی طفًا هنگام ل .2

 .باید حتمًا دوباره دانلود شوند PDFفایلهای ی لنیست و ی ویدیوییفایلهادانلود  مجدد نیازی به پلیر،  استفاده از نسخۀ جدیِد برای گرچه  .3

 بروزرسانی فایل جزوات کالسی -1400دی  5
 1تکمیل پکیج بررسی سیستمهای قدرت و  5از ویدیوهای فصل قسمت آخر  نتشارا -1400دی  4

 5از ویدیوهای فصل  2 قسمت نتشارا -1400آذر 30
 1400حل تستهای ارشد  نتشارا -1400آذر  3

 1400حل تستهای دکترای  نتشارا -1400 آبان 30
 )فصل آخر( 5ویدیوهای فصل  نتشارآغاز ا -1400 مرداد 29
 4از ویدیوهای فصل  قسمت آخر نتشارا -1400 مرداد 28
 4از ویدیوهای فصل  7 قسمت نتشارا -1400 مرداد 24
 اردیبهشت را مطالعه فرمایید( 22)لطفًا جهت استفاده از این آپدیت، از قسمت زیر دستورالعمل  4از ویدیوهای فصل  6 قسمت نتشارا -1400اردیبهشت  24
 عبارتند از:جدید  مزایای پلیرمحصول. برخی از  جدید پلیرنسخۀ انتشار  -1400اردیبهشت  22

 تر تجربۀ کاربری بسیار ساده 
 نصب پلیرِ محصول تنها با یک کلیک 
  حجم فایلهای دانلودیچشمگیر کاهش 
 در پلیر قبلی موجود هش چشمگیر خطاها و تذکرهایکا 
  ویندوزاجرای کلیۀ ویدیوها و جزوات تنها با یک کلیک و بصورت مستقیم در 

 چند تذکر بسیار مهم:
از  قبل، حتماً مند گردید بهرهنسخۀ جدید پلیر مزایای اید و قصد دارید از  از تاریخ فوق این محصول را خریداری کرده پیشچنانچه 

 بروزرسانی، نکات زیر را در نظر بگیرید:
 عمل کنید. این لینکنصب پلیرِ جدید بسیار ساده بوده و برای نصب آن کافیست طبق آموزش موجود در  .4
 :جایگزین کنید 000xعدد را طبق جدول زیر، با  شماره سریال خود رقم ابتدایی 4 کافیست، جدید پلیرِبمنظور فعالسازیِ  .5
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گار   2 دن  1كالس مالتیمدیای ربرسی سیستمهای قدرت رخدا

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 2

 

 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    

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

 یباشد.م پنل کاربریموجود در  فایلهای ۀکلیمستلزم دانلودِ مجدد پلیر،  استفاده از نسخۀ جدیدِ .6
جدیدی که  فایلهای آموزشیِین حال پلیر وجود دارد، با ا قدیمیِو  جدیدگرچه تا اطالع ثانوی امکان استفاده از هر دو نسخۀ  .7

 .در آینده منتشر خواهند شد، صرفاً با پلیرِ جدید قابل مشاهده خواهند بود
)گرچه این قابلیت نیز در آینده به پلیرِ جدید افزوده  نداردامکان تغییر سرعتِ پخشِ ویدیوها تا اطالع ثانوی در پلیرِ جدید وجود  .8

 .(نیستدقیقِ آن فعالً مشخص زمان شود ولی  می
چنانچه در فعالسازی یا استفاده از نسخۀ جدیدِ پلیر با هرگونه مشکلی مواجه شدید، بالفاصله و بدون هیچگونه معذوریتی لطفاً  .9

 مشکل خود را با ما در میان بگذارید:
Email: info@mtaghavi.ir  و Telegram: @eehomeAdmin 

 4از ویدیوهای فصل  5 قسمت نتشارا -1400فروردین  14
 4از ویدیوهای فصل  4 قسمت نتشارا -1400فروردین  12
 4از ویدیوهای فصل  3 قسمت نتشارا -1400فروردین  08
 4از ویدیوهای فصل  2 قسمت نتشارا -99اسفند  26
 4ویدیوهای فصل  نتشارآغاز ا -99بهمن  18
 3فصل  جزوۀ کامل+  3از ویدیوهای فصل  قسمت آخر نتشارا -99بهمن  11
 3از ویدیوهای فصل  نهم قسمت نتشارا -99بهمن  7
 3از ویدیوهای فصل  هشتم قسمت نتشارا -99بهمن  3
 3از ویدیوهای فصل  هفتم قسمت نتشارا -99دی  1

 3از ویدیوهای فصل  ششم قسمت نتشارا -99 آذر 14
 3از ویدیوهای فصل  پنجم قسمت نتشارا -99 آذر 4
 3از ویدیوهای فصل  چهارم قسمت نتشارا -99 آذر 2

 3از ویدیوهای فصل  سوم قسمت نتشارا -99 آبان 30
 3از ویدیوهای فصل  دوم قسمت نتشارا -99 آبان 26
 3فصل  ویدیوهای نتشارآغاز ا -99 آبان 22
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گار   3 دن  1كالس مالتیمدیای ربرسی سیستمهای قدرت رخدا

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 3

 

 (2و  1)فصول  مجموعه اولیۀ انتشار -99 آبان 10

 :متداولسؤاالت 

 ست؟یچ 1ادنگارل رخدیفا -1
 صورت گرفته است. یکیتر کمدار ال یایمدیمالتالس کج اول یکه در پکاست  ییها یرات و بروزرسانیین تغیآخر  ۀرندیل دربرگین فایا

 ؟چیست تیآپدمنظور از  -2
 شوند: تقسیم می یلک ۀبه دو دستمنتشر میشوند و  گانیبطور راردن این محصول کآلتر  ه بمنظور هر چه بهتر و ایدهکفایلهایی هستند تها یآپد

شوند یمنتشر م ید استاد، هر از چندگاهیه بسته به صالحدکیی هستند و یدیو حجم از نوع فایلهای  مک یاین آپدیتها، فایلهای :ییو یدیو  یتهایآپد -1
 تست جدید باشند. کجدید، و یا حتی حل فقط ی ۀتکسری ن کآموزشی جدید، ی ۀجلس کمانند: ی ییو یدیو میتوانند هر فایل و 

ن یاستفاده از ا یالس هستند. براکفیلمهای  ۀنندک افزار پخش یا همان نرم Playerجدیِد  ۀنسخ ۀاین آپدیتها دربرگیرند :افزاری نرم یتهایآپد -2
 امل دانلود شوند.کد مجددًا و بطور یمحصول با یک یلهایل فاکت، ینوع آپد

 ؟مانند تا چه مدت زمان روی سایت باقی می ییویدیو یهاتیآپد -3
م آنها را به درون یر یپس از آن ناگز  یشوند، ولیم یت نگهداریسا یرو حجم مکو  مجزال یفا کیماه بصورت  2حداقل تا  ییو یدیو  یتهایگرچه آپد

 ۀیلک مجددد تا مجبور به دانلود ینکآنرا دانلود  ییو یدیت و یبالفاصله پس از انتشار هر آپد شود میه ین توصی. بنابرا2مینکمنتقل  ی محصولج اصلیکپ
 .دینشو  تر هستند( ه به نسبت حجیمک) محصول یلهایفا

  ؟باشد ید میجد یهاتیآپدبه انتشار  یازیچه ناصاًل  -4
، و زیان عز یاز دانشجو شتر یت هر چه بیحمابمنظور وجود  نیده است، با ایرس یو واف یافک یبه غنا یو تست یآموزش ی، بلحاظ محتواجیکن پیگرچه ا

 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 محصولیتولن یهمچن
  خواهد بود. گانیراز یان عز یدانشجو 

 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

 :السکافزار  ت نرمیآپد ستورالعملد
و  یفیک یتهایارتقاء قابلد، شاهد یدر نسخه جده کیمنتشر شد. از آنجائمحصول ن یا یافزار قفل نرم از یدیت، نسخه جدیسا یافزار م نرمیبا تالش ت

، خود یاربرکحساب پس از ورود به  شود میتقاضا اند  ردهک یداریرا خر محصول این  خین تار یش از ایپ هک یانیانشجو از دم، لذا یهست افزار قفل نرم یفن
 ۀن نسخیا یفعالساز ی)لطفًا برا نصب نمایند ن راهنمایو مطابق با امثل گذشته  را آنها رده و سپسکن قسمت را مجددًا دانلود یمربوط به ا فایلهای ۀلیک

 .د(ینکل شده بود استفاده یمیشما ا یه قباًل براک یالیز از همان شماره سر ید نیجد

                                                           
1
 Changelog 

 ( ناممکن است.یسرورها )آن هم بصورت دائم یت رویآپد یلهایفا یتمام یمجزا یت، نگهداریآپد یلهایبا توجه به تعّدد فابدیهی است  2
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گار   4 دن  1كالس مالتیمدیای ربرسی سیستمهای قدرت رخدا

 

 خاهن ربق )وبسایت رسمی استاد تقوی( 4

 

 دِ ین نسخه جدیفقط و فقط با هم ،زین نده منتشر خواهند شدیه در آک ییتهایآپدو نشده  یبروزرسان یمیخ، نسخه قدین تار یاز اپس ه کیاز آنجائر است کالزم بذ
 ندیستم خود حذف نمایاز س املکرا بطور  یمین نسخه، نسخه قدیتا پس از نصب ا شود میز درخواست یان عز ی، لذا از دانشجو سازگارند یافزار قفل نرم

 .(ندارندخ ین تار یش از ایپ یتهایاز آپد کیچ یبه دانلود ه یازی، ناند ردهکرا خریداری این محصول  خین تار یپس از ا هک یانیدانشجو است  یهی)بد

(تقویرسمی استاد وبسایت  )خاهن ربق   -  با آرزوی بهترینها  


