مراحل دریافت کد فعال سازی پکیج های آموزشی
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Go to ieltstep.com

Buy packages from

Download files from your

Send your information

and register an

shop.

user account.

and receive your

account.

activation code.

• مرحله اول
وارد سایت  ieltstepشوید و مطابق شکل روبرو برروی
گزینه ثبت نام کلیک کنید.

• مرحله دوم
پس از ورود به صفحه ثبت نام اطالعات درخواستی را وارد کرده
و سپس برروی گزینه ثبت نام کلیک کنید تا اطالعات کاربری

شما ثبت شود.

• مرحله سوم
در صفحه اصلی سایت ،شما می توانید برروی گزینه های سطح
 A1تا  C2مطابق شکل روبرو کلیک کنید و به فروشگاه

محصوالت هدایت شوید و یا از منوی باالی صفحه برروی لینک
فروشگاه محصوالت کلیک کنید.
 پکیج آموزش مکالمه سطح  A1دارای صفحه توضیحات این

مجموعه می باشد و  5روز اول این دوره برای آشنایی شما
فرآگیران عزیز بصورت رایگان قرار داده شده است .این بدین
معنی است که  5روز از  17روز این دوره بصـورت رایگان
می باشد و در صورت نیاز پکیج  A1باید خریداری شود.

• مرحله چهارم
پس از ورود به صفحه فروشگاه محصوالت ،برروی مجموعه
آموزش مکالمه سطح  A1کلیک کنید تا به صفحه آن هدایت

شوید.

• مرحله پنجم
• برروی افزودن به سبد خرید کلیک کنید.
• سپس برروی مشاهده سبد خرید کلیک کنید.

• مرحله ششم
• اگر کوپن تخفیف دریافت کرده اید مطابق شکل در قسمت
کوپن تخفیف وارد کرده و برروی اعمال کلیک کنید.

• برروی ثبت سفارش کلیک کنید و پس از تایید مشخصات
خود در صفحه ثبت سفارش برروی ثبت اطالعات کلیک
کنید تا به صفحه پرداخت سفارش هدایت شوید .در

قسمت روش پرداخت یکی از درگاه های اینترنتی موجود
را انتخاب کرده و برروی گزینه پرداخت کلیک کنید تا به
صفحه پرداخت هدایت شوید و پس از پرداخت موفق صفحه
زیر برای شما نمایش داده خواهد شد.

اگر کوپن تخفیف دارید اینجا وارد کنید

• مرحله هفتم
• از منوی کاربری در صفحه اول سایت وارد بخش کاربری
خود شوید.

• مرحله هشتم
• از منوی سمت راست برروی دانلود فایل ها
کلیک کنید.
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• در قسمت دانلود لیست مجموعه های
خریداری شده نمایش داده می شود .در

2

قسمت چپ هر ردیف لینک گزینه دانلود

وجود دارد ،شما می توانید با کلیک برروی
آن لیست فایل های قابل دانلود هر مجموعه
را مشاهده و دانلود نمایید.
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• مرحله نهم
• پس از دانلود تمامی قسمت ها محتویات فایل  Windows_GEMPlayer.zipو بقیه فایل
های دانلود شده را درون یک پوشه بریزید و سپس فایل  Movie Player.exeرا اجرا کنید.

• از طریق دکمه  Open Fileداخل برنامه آدرس فایل مورد نظر خود را ) (A1-Day6.gemبه
برنامه معرفی کنید.
•

توجه داشته باشید فایل های کل دوره را نمی توان بصورت یکجا انتخاب کرد و باید

بصورت تکی وارد برنامه کرد.
• با اجرای این فایل توسط برنامه صفحه ( )Verify passwordمطابق شکل روبرو نمایش
داده خواهد شد.
• در این قسمت کد مربوط به  Machine Codeرا یاداشت کنید.

• مرحله دهم
در این مرحله شما نیاز دارید کد فعال سازی پکیج
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خریداری شده خود را از سایت ما دریافت کنید .شما می

توانید به دو شکل پکیج خود را فعال کنید ،برای انجام این
کار به شرح زیر عمل نمایید:
 .1وارد بخش کاربری خود در سایت آیلتس استپ

1

شوید و برروی منوی پشتیبانی در سمت راست

2

صفحه کلیک کنید و سپس گزینه درخواست های
پشتیبـانی را انتـخاب کنیـد و بـرروی گـزینه
درخواست جدید کلیک کنید.

• مرحله دهم
4

در این بخش مطابق شکل روبرو اطالعات درخواستی را
وارد کرده و برروی گزینه ارسال درخواست کلیک کنید تا

اطالعات شما برای ما ارسال شود.
•

نوع پکیج (مکالمه ،آکادمیک ،جنرال ،اینترچنج  1و )...

•

نام و نام خانوادگی

•

شماره همراه

•

ایمیل

•

کد ماشین

1
2

3

• مرحله دهم
• در این بخش پس از دریافت اطالعات شما توسط تیم
پشتیبانی کد فعال سازی برا شما بصورت یک فایل

 Textارسال خواهد شد.
• جهت دریافت کد فعالسازی خود برروی دانلود فایل
ضمیمه کلیک کنید.

• در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

• مرحله دهم
• وارد صفحه ) (Verify passwordدر برنامه شوید و کد
دریافتی را در قسمت  Play Passwordوارد کنید.
•

1

به یاد داشته باشید حتما تیک گزینه Remember
 Passwordرا بزنید.

•

برروی گزینه  Playکلیک کنید تا فایل ها برای شما نمایش
داده شوند.

3

2

• مرحله دهم (بسیار مهم)
• لطفا توجه داشته باشید در سمت راست پلیر  Movie Playerدو

1
1

قسمت  Play Listو  Gem Listقرار دارد.

•

2

2

 Play Listحاوی لیست فایل ها با پسوند  Gemمی باشد که توسط
شما به برنامه معرفی شده است .مانند ) (A1-Day1.gemمطابق
شکل روبرو.

•

 Gem Listشامل دروس موجود در فایل های  Gemمعرفی شده
می باشد مانند ) (Tenses And Passive.mp4که با کلیک برروی
عنوان هر درس فیلم مربوط آن نمایش داده خواهد شد.

• شما می توانید با نشانگر موس بین دو لیست موجود حرکت کرده و
فایل خود را انتخاب کنید.

فایل های  Gemوارد
شده در برنامه
Movie Player

لیست دروس موجود
در هر فایل Gem

به دلیل باز شدن برنامه  Movie Playerدر زمان اجرا بصورت  Full Screenلیست سمت راست ( )Play Listو ( )Gem Listپنهان می باشند که با قرار دادن موس در
سمت راست پلیر ،لیست های باال ظاهر خواهد شد .شما می توانید برای خروج از حالت  Full Screenبرروی گزینه

در نوار آبی رنگ پایین پلیر کلیک کنید.

• مرحله یازدهم
 .2شما می توانید کد ماشین خود را به همراه مشخصات درخواستی از طریق واتساپ برای ما ارسال کنید.
• نوع پکیج (مکالمه ،آکادمیک ،جنرال ،اینترچنج  1و )...

• نام و نام خانوادگی
• شماره همراه
• ایمیل

• کد ماشین
• کد فعال سازی برای شما در واتساپ به دو صورت نمایش داده شده در شکل روبرو ارسال خواهد شد.
•

شماره پشتیبانی سایت09021002975 :

• مرحله یازدهم
 .3شما می توانید کد ماشین خود را به همراه مشخصات درخواستی از
طریق لینک (دریافت کد فعال سازی) که در لیست دانلود فایل ها

قرار داده شده است ارسال فرمایید.
• نوع پکیج (مکالمه ،آکادمیک ،جنرال ،اینترچنج  1و )...
• نام و نام خانوادگی

• شماره همراه
• ایمیل
• کد ماشین

