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راهنمای مشاهده محتوای آموزشی بازی و ریاضی

DVD -1 را درون دستگاه قرار دهید.
2- از منوی باز شده بر روی دکمه نصب برنامه کلیک نمایید.

در صورتی که منو بصورت خودکار اجرا نشد ، به پوشه My Computer یا This PC رفته و بر روی 
درایور CD ، دوبار کلیک نمایید تا صفحه منو باز شود.

3- فایل موجود در پوشه »نصب برنامه« را بر روی سیستم خود نصب نمایید.
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ــاز  ــار کلیــک نمــوده تــا Player ب 4- بعــد از نصــب برنامــه بــر روی آیکــون پلیــر دوب
شــود.
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5- ویدئوهای داخل لوح فشرده به دو روش زیر قابل مشاهده هستند.
روش اول:

به منوی باز شده رفته و بر روی دکمه محتوای آموزشی کلیک نمایید.

از پوشه باز شده، فایل های مورد نظر را انتخاب و بر روی پلیر کشیده و رهاکنید.
تذکــر: بهتــر اســت بــرای مشــاهده آســانتر محتــوای لوح فشــرده ، فایل هــای پوشــه  

بــاز شــده را بــر روی کامپیوتــر خــود کپــی نماییــد.
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در پنجره باز شده نام کاربری و رمز عبور موجود در بسته خریداری شده را وارد نمایید.

ایــن پنجــره تنهــا بــار اول نمایــش  داده می شــود و بــرای مشــاهده مجــدد نیــازی بــه 
وارد کــردن نــام کاربــری و رمــز عبــور نمی باشــد.

* توجه نمایید:
ــتفاده  ــل اس ــتم قاب ــک سیس ــر روی ی ــا ب ــود، تنه ــور موج ــز عب ــری و رم ــام کارب 1- ن

می باشــد.
2- در هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به اینترنت متصل باشید.

ــاهده  ــل مش ــر قاب ــر روی کامپیوت ــا ب ــرده تنه ــوح فش ــن ل ــی ای ــوای آموزش 3- محت
می باشــد.
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روش دوم:
ــه  ــوده و پوش ــک نم ــر کلی ــزار پلی ــط نرم اف ــل در محی ــردن فای ــاز ک ــه ب ــر روی گزین ب
ــاز و فایل هــای مــورد نظــر را انتخــاب نماییــد. در  محتــوای درســی داخــل DVD را ب

ــد. ــور را وارد کنی ــز عب ــری و رم ــام کارب ــار اول می بایســت ن ــرای ب ــز ب ــن روش نی ای
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 ،)PRSschool( در صــورت بــروز هــر گونه مشــکل با پشــتیبانی گروه آموزشــی رهــاورد
بــا شــماره های 67536 - 021 و 09396465365 تمــاس حاصل نمایید.

موفق باشید


