
 به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 (("آموزش دانلود از سایت کره فیلم"))

 با تشکر از اینکه سایت کره فیلم را انتخاب کردید.

نموده و سپس در جستجو در مرحله ی اول و با ورود به سایت کره فیلم، ابتدا سریال مورد نظر را 

 کلیک کنید...دانلود سریال بر روی دکمه ی ر قسمت پایین صفحه سمت چب، د، وجودصورت 

 



مانند شکل زیر  صفحه ای پس از بارگذاری صفحه، برای دانلود به انتهای صفحه اسکرول کرده

 .برای شما نمایش داده میشود

 

 

 با دقت و طبق شماره پیش روی کنید. در این قسمت شما

 

 زیرشما میتوانید کیفیت دلخواه خود را انتخاب نمایید که در تصویر  3: در قسمت شماره ی نکته

 اختیاری است.انتخاب شده و این  720یفیت ا کلینک دانلود ب

در این قسمت شما پس از کلیک بر روی کیفیت مورد نظر، به صفحه ی لینک کوتاه ارجاع داده 

 می شوید و سپس طبق شماره پیش روی کنید.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک  "برای ادامه اینجا را کلیک کنید "، شما باید بر روی دکمه همانطور که مشاهده میکنید

 تصویر زیر برای شما نمایش داده می شود.نمایید. و سپس منتظر بمانید تا ثانیه شمار صفر شده و 

 

 .کلیک کنید "دریافت لینک"پس از اتمام ثانیه شمار، بر روی دکمه 

و با  بعد از کلیک بر روی دریافت لینک، شما در صورت داشتن اشتراک ویژه آپلودبوی، به صورت مستقیم: 2نکته

در صورتی که اشتراک ویژه .میتوانید فیلم یا سریال مورد نظر خود را دانلود نمایید سرعت باال و بدون محدودیت

 نمایید. پیگیریآپلودبوی را خریداری نکردید، ادامه ی آموزش را 



، "دریافت لینک"در صورت نداشتن اکانت ویژه آپلودبوی، شما پس از کلیک بر روی دکمه ی 

 صفحه ی زیر برای شما نمایان می شود.

 

 جهت دانلود رایگانبعد از اینکه صفحه دانلود برای شما باز شد،

 کلیک کنید "(سرعت محدوددانلود کند )"ی دکمه ی طبق تصویر باال، بر رو 

پس از این مرحله شما به صفحه ثانیه شمار هدایت میشوید و پس از اتمام ثانیه شمار، بر روی 

 در تصویر کلیک کنید و منتظر بمانید تا تیک سبز به شما نمایش داده شود. (7) خانه خالی

 



 (8) .کلیک کنید "ایجاد لینک دانلود"نید بر روی دکمه پس از نمایش تیک سبز میتوا

 

 .و در نهایت صفحه ی جدیدی برای شما باز می شود

 فایل مورد نظرتان را دانلود نمایید. "دانلود فایل" شما میتوانید با کلیک بر روی دکمه ی

 

 

 نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون را با ما در میان بگذارید.

 شما هستیم، مفتخریمخوش از اینکه میزبان لحظه های 
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