
 بنام خدا

 

 مذکوراب محصول آموزشی و ضمن تشکر و قدردانی به جهت انتخبا سالم و احترام خدمت شما 

 

 تهیه کردید مطابق با دستورالعمل ذیل عمل کنید دانلودی صورتبهرا  هاآموزش کهیدرصورت

 

؛ شوندیمبر روی دو سیستم فعال  هستند و اجراقابل با ویندوزفقط  هاآموزش توجه:
مراحل  .شخصی خودتان فعال کنید هایبر روی کامپیوتر فقط کنیمیم یدتأک لذا

 :به شرح ذیل هستند هاآموزشاجرای 

 

یا  rar ا پسوندب)فایل فشرده  یا یک ISOپس از دانلود یک فایل با پسوند  -1
zip)  که فایلISO اگر فایل  .گیردیمدر اختیار شما قرار  داخل آن است
آن را از حالت  WINRARالزم است با نرم افزار بود  فشردهلودی بصورت دان
نیازی به خارج  10و  8ویندوزهای در کنید. )الزم به توضیح است  خارج هدفشر

را باز  فایل فشرده ویندوزخود  و ( نیستextract) کردن فایل از حالت فشرده
  (د.میکن

 10 و 8های ویندوزنیاز به یک درایو مجازی دارید.  ISOفایل برای اجرای   -2
کافی است  فقط وزهاددر این وین ISOدارند و برای اجرای فایل  درایو مجازی
را  windows explorerو  Open with کلیک و تراس ISOروی فایل 

 فایل را اجرا کنید. ،Autorun.exe اب کنید. حاال با کلیک رویانتخ

درایو مجازی  افزارنرم الزم است ندوزهای دیگر استفاده میکنیدیاگر از و
(Virtual CloneDrive)  از لینک  توانیدمیبر روی سیستم نصب کنید که را

  :زیر آن را دانلود کنید

 :(Virtual CloneDrive)درایو مجازی  افزاررمن
 

CloneDrive.rar%20http://www.cdn.rozhbin.ir/Virtual     

http://www.cdn.rozhbin.ir/Virtual%20CloneDrive.rar


به قسمت  (BD-ROM Drive)درایو مجازی  ،Virtual CloneDriveپس از نصب  -2
My Computer  حال بر روی درایو مجازی نصب شده راست کلیک  .شودیماضافه

 .را انتخاب کنید Mountکرده و سپس

 

 .را بدهید ISOکرده و آدرس مسیر فایل  یدهآدرس Mountقسمت از  -3

 

  .روی درایو مجازی به نمایش درآمده است Rozhbinاکنون نام  -4

 

را انجام  سازیفعالکلیک کرده و عملیات  دو بار Rozhbinحال بر روی درایو  -5
  .دهید

 

 :شودیمروش زیر انجام  4به  سازیفعال -6

 :اتوماتیک سازیفعال -6-1

به  که شودیمبوده و زمانی استفاده  سازیفعالراه برای  ینترسادهاین روش 
نظور شماره سریالی که به آدرس ایمیلتان ارسال برای این م وصل باشید.اینترنت 

 " کلیک کنید.یمعتبر ساز به همراه مشخصات خودتان وارد و بر روی گزینه "را شده 

 )اگر سریالی دریافت نکردید پوشه اسپم ایمیل را چک کنید(

 :با تلفن گویا سازیفعال -6-2

و کد  شماره سریال واردکردنداده شده تماس بگیرید و با  تلفنشمارهدر این روش با 
قسمت در  را کد خروجی دستگاه .را دریافت کنید سازیفعالخروجی دستگاه رمز 
 ببینید. توانیدمیپایین پنجره بازشده 

 :با پیامک سازیفعال -6-3

و مشخصات خودتان را به شماره  دستگاه و کد خروجی در این روش شماره سریال
  را دریافت کنید. سازیفعالداده شده پیامک کنید و رمز 

 :دستی سازیفعال -6-4



برای این منظور وارد لینک زیر  .در این روش نیز الزم است به اینترنت وصل باشید
شوید و شماره سریال و کد خروجی دستگاه و مشخصات خودتان را وارد و بر روی 

نمایش داده شود. حال  سازیفعال" کلیک کرده تا رمز یساز کد فعالگزینه "دریافت 
 " را انتخاب کنید. یمعتبر ساز این رمز را در قسمت "رمز عبور" وارد و گزینه "

 :دستی سازیلفعالینک 

http://rozhbin.ir/activation 

الزم  ویندوزدریافت شده را یادداشت کنید چون بعد از تعویض  سازیفعال رمز حتما  
  این رمز را وارد کنید. مجددا  است 

 

 ذیل عمل کنیدمطابق روش تهیه کردید  DVD صورتبهرا  هاآموزش کهیدرصورت

 

 توانیدمییکی از دو روش زیر  از طریق DVD صورتبه هاآموزشدر صورت تهیه 
  :را اجرا کنید هاآموزش

 

را داخل درایو کامپیوتر قرار دهید  DVDدر این حالت  :با استفاده از درایو کامپیوتر -1
 6مطابق با بند )  را اجرا کنید. هاآموزشانتخاب و  را سازیفعال یهاروشو یکی از 

 ذکر شده در باال(

 

 (Image) از طریق ایمیج توانیدمیدر این حالت  :با استفاده از درایو مجازی -2
را  با استفاده از درایو مجازی آنها و تان ذخیرهرا بر روی کامپیوتر هاآموزش ،گرفتن

نخواهید  در سیستم DVD قراردادن. در این روش شما دیگر نیازی به اجرا کنید
  :باشدیممراحل آن به شرح ذیل  داشت و

 

 .نصب کنید آن رااز طریق لینک زیر دانلود نموده و  را CloneCD افزارنرم -1-2

            :CloneCD افزارنرملینک دانلود 

http://rozhbin.ir/activation


 
http://www.cdn.rozhbin.ir/CloneCD.v5.3.4.0.zip 

2-2- DVD .را داخل دستگاه قرار دهید 

آن را انتخاب کرده و  Read to Image file را اجرا و گزینه CloneCD افزارنرم -3-2
فایل  .ایمیج بگیرید و در آدرس مورد نظرتان بر روی کامپیوتر ذخیره کنید DVDاز 

در روش دانلودی  ISOنحوه اجرای فایل  .شودیمیره ذخ ISOایمیج با پسوند 
  .توضیح داده شده است

از برنامه  توانیدمیموفق به تهیه ایمیج نشدید  CloneCDبا برنامه  کهیدرصورت -4-2
Nero لینک دانلود . ایمیج را دانلود کنید فایل استفاده کنید و یا از طریق لینک دانلود

 .شودیمایمیلتان ارسال  آدرسپس از درخواست به 

 

 

 

 های تماس با ما؛راه

 

 :محصول این ویژه پشتیبانی

 09136763977 تلفن:

  gmail.com95rozhbin -info@rozhbin.ir@ایمیل: 

 اندشدهاز سمت راست به ترتیب اولویت باالتر ذکر  هایمیلا: توجه

 

 :دوم پشتیبانی

 PowerEn.info@gmail.com ایمیل:

 

http://www.cdn.rozhbin.ir/CloneCD.v5.3.4.0.zip
mailto:rozhbin95@gmail.com


 

 "PowerEn" و "روژبینبا تشکر از توجه شما وب سایت "

http://www.rozhbin.ir/
http://www.rozhbin.ir/
https://poweren.ir/

