
         
 «دکتر عباس کشتکار » 

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  
 

 
  

 (SpotPlayerافزار  اسپات پلیر   )استفاده از  نرمی راهنما

 های آموزشیدورهها و مطالب گیری  از فیلمجهت  بهره

 افزارو پژوهش افزارآمار

 

    



 مقدمه 

  تا کشتکار، تالش نمودیم  اندازی موسسه آمارافزار با مدیریت جناب دکتر  سال گذشته و بعد از راه   12در طول  

رش انواع  اها«، »آمار کاربردی« و »نگ های آموزشی ارائه شده در سه حیطه »روش شناسی انواع پژوهش دوره 

های آموزشی که محققین، متخصصین، اعضای هیات علمی و  ها و یا شکاف مقاالت علمی«، با تاکید بر خالء

رنج می  آنها  از  بر دانشجویان کشورمان  و  طراحی  گردبرند،  از  نگزار  بسیاری  بین  در  جاری  رویه  برخالف  د. 

های آموزشی، در اختیار قرار دادن انواع محتواهای آموزشی اعم از اسالیدها  مدرسین کشور، از همان آغاز فعالیت

ترین محور  عنوان اصلی ه  صورت حضوری و چه آنالین(، ب ه  های انجام شده )چه ب و حتی ویدیوهای کل تدریس 

 یری حداکثری، مورد تاکید ما بود. در مرور مطالب و یادگ

حق    برهای آموزشی، گروه اندکی از کاربران، علی رغم تاکیدات همیشگی  متاسفانه در هر بار برگزاری دوره 

کپی رایت یا مالکیت مادی و معنوی محصوالت و محتواهای آموزشی، این مهم را زیرپا گذاشته و با عدم رعایت  

افزار( را خدشه دار  های تیم آمارافزار )و اکنون مجموعه جدید پژوهشو شرعی، انگیزه این اصل اخالقی، قانونی  

ر قرار گرفت و مقرّر گردید که از نیمه دوم  ا، برخورد با این چالش در دستور ک1400از ابتدای سال    لذا نمودند.  

گیرد تا امکان هرگونه سوء    ، ارائه محتواها از مسیر سامانه بسیار قوی و دقیق »اسپات پلیر« صورت1400سال  

 استفاده را سلب نماید.

دهه فعالیت ما، ضمن وفادار بودن به اصول فوق    عزیزانی که در طول بیش از یک شماضمن عذرخواهی از    لذا

آمارافزار و پژوهش افزار، زمینه توسعه هر چه بیشتر یادگیری جامعه آکادمیک کشور را فراهم  در مجموعه 

این تغییر یا شیفت مسیر دسترسی به محتواهای آموزشی هستیم. در این راستا، این فایل  نمودید، ناگزیر به  

های  هر چه بیشتر کلیه شرکت کنندگان دوره   مندیتسهیل بهره منظور  ه  آموزشی )و البته ویدیوی همراه آن(، ب

و با سهولت، امکان    ، تدوین شده است. امید است که به سرعتسامانه مزبوراز    افزارآموزشی آمارافزار و پژوهش 

برداری از محتواهای آموزشی را طبق روال پیشین از این مسیر جدید، داشته باشید. موفقیت یکایک شما  بهره

 است عزیزان، آرزوی قلبی ما 



 

دریافت  (:  1)گام   و  دوره  در  نام  الیسنس«ثبت  از    »کلید  دوره(دوره  )ادمین  آموزش   ، مسؤول 

  (09128950772)شماره تماس:  سرکار خانم عاضدی طهرانی 

پلیر«  و کلیک روی منوی    https://spotplayer.irسایت    به: مراجعه  (2)گام   به شرح  »اسپات 

 شکل زیر:  

 

 

 

 

 

افزار مربوطه را  ، صفحه را به سمت پایین اسکرول نموده و نرم»اسپات پلیر«  (: در صفحه  3گام ) 

 مطابق شکل زیر بر حسب نوع سیستم خود انتخاب و دانلود نمایید. 

 

 

https://spotplayer.ir/


 

افزار، آیکون                          روی صفحه دسکتاپ شما ظاهر خواهد شد.  (: پس از دانلود نرم4گام )

تغییر( دانلود  افزار  سپس روی آن کلیک نموده و نرم تعیین شده )بدون  را در مسیر پیش فرض 

 نمایید. 

بیتی است، گزینه اول و در صورتی    32افزار در صورتی که سیستم شما  دقت نمایید که هنگام نصب نرم **  

    را کلیک نمایید.  nextو گزینه  بیتی است گزینه دوم را به شرح شکل زیر انتخاب  64که 

 

 

 باشند. بیتی می  64های جدید دارای پردازنده ها و لپ تاپاکثر سیستم * 

 

 



 

شود. روی آن کلیک  روی دسکتاپ ظاهر می    افزار آیکون                   از نصب نرم   (: پس5گام )

 صفحه زیر نمایان می شود:   ، نمایید. پس از کلیک

 

)که خاص هر کاربر بر اساس دوره آموزشی مربوطه است( را در  (: کلید الیسنس دریافتی  6گام )

 نموده و سپس گزینه تایید را کلیک نمایید.  pasteمربع مربوطه، مطابق شکل فوق، 



 

روی  شود. سپس  (: پس از کلیک روی گزینه »تایید« دوره مورد نظر روی صفحه ظاهر می7گام )

  کلیک نمایید. عنوان دوره مورد نظر )سمت راست(، چپ 

 

ای که ثبت نام نمودید، تفاوت دارد، لطفا  آموزشی درج شده با نام دوره   که نام دوره   در صورتی*  

 موضوع را طی تماس با ادمین دوره، اعالم فرمایید. 



صفحه زیر و بخش های مربوطه )تعریف شده( (: پس از چپ کلیک روی عنوان دوره مربوطه،   8گام ) 

هر دوره به همراه فیلم مربوطه نمایش داده می شود. با کلیک روی مثلث جلوی هر بخش امکان 

ایجاد می  )الزم به ذکر است که فیلم های آموزشی مربوطه  شود.  مشاهده فیلم آموزشی مربوطه 

که عمدتا شماره تلفن همراه کاربر است،  برای هر کاربر با الیسنس اختصاصی و واترمارک روی فیلم  

 باشد(.  تنظیم و در صورت انتشار غیرقانونی، قابل پیگرد می 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان 


