
 توضیحات:

 Counter Strike Global Offensiveنام بازی: 

  قرار خواھند گرفت. س و شرور بھ صورت اتفاقیه پلیوبھ صورت گیم نت و در دو گر کنانبازی

  .بازی میباشد برای نصب 10GBبرای دانلود بازی و   4.2GBفضای ھارد مورد نیاز

  :اجباریستبرای حضور در بازی موارد زیر برای ھر نفر 

  سال 12باالی  سن -
  https://t.me/joinchat/AAAAAEA4CSGKiVdzDW3c5g حضور در کانال تلگرام -

o  نوع برگذاری مسابقھ در این کانال صورت میگیردنصب بازی و اطالع رسانی و  پاسخ بھ ھرگونھ سوال درباره. 
o  کانال بھ منزلھ ثبت نام بوده و برای برگزاری بھتر مسابقھ الزم میباشد.حضور در این  

 لپتاب ویندوزی و آدابپتور -
 و موس پد  موس -
  قبل از روز برگذاری ود بازی و نصب آندانل -
 برای شنیدن صدای بازی تسِ دھِ  -
تا خللی در  باید آنرا غیر فعال نمایید در روی سیستم در حال اجراست فایروالآنتی ویروس یا در ھنگام بازی اگر نرم افزار  -

و الزم است آن  (بعضی آنتی ویروسھا فایل بازی را بھ عنوان ویروس اشتباھا شناسایی میکنند ارتباط با سرور ایجاد نکند
 )نماییدآنتی ویروس وارد  exclusionرا در لیست 

 

   

https://t.me/joinchat/AAAAAEA4CSGKiVdzDW3c5g


  نصب:طریقھ 

ا از اینترنت قابل دانلود مجانکھ  7zipنرم افزا ابتدا زی لطفا برای نصب بابعد از دانلود بازی از لینک فراھم شده در کانال تلگرام، 
  ، دانلود و نصب کنید.بازی مورد نیاز میباشدفایلھای و باز کردن رمزگشایی کھ برای مشابھ آنرا نرم افزاری یا  میباشد و

 نموده و اقدام بھ بازکردن فایل فشرده کنید (  right clickمیبایست Bonyad.zip.001فایل پس از نصب برنامھ زیپ بر روی 
extract  یاunzip.در این مرحلھ رمز فراھم شده در کانال تلگرام را وارد و منتظر باز شدن فایلھای فشرده در پوشھ فعلی بمانید .(  

 

  و آنرا تا انتھا ادامھ دھید.  کنیدبازی ،  شروع بھ نصب Counter-Strike Global Offensive.exe پس از آن از طریق اجرای فایل 

  

نام خود بازی اجرا میشود و در آن  launcherاول  بازی را اجرا و desktopروی  از طریق آیکون بعد از اجرای برنامھ نصب شده
   کلیک کنید.  PLAYارد و بر روی ام شناختھ میشوید، ورا، کھ در بازی با آن ن

 

دانلود و نصب ممکن است  نیاز بھ  یا بھ باال نصب نمیباشد 9cورژن   DirectXاگر بر روی سیستم عامل شما نرم افزارھای پیشنیاز 
  .یدآن داشتھ باش

    کارت گرافیک شما بھ روز رسانی شده باشد.  driverتجربھ  گرافیکی بازی بھتر است نسخھ برای بھترین

  اگر برای اجرای بازی بھ مشکل برخوردید میتوانید از طریق کانال تلگرام راھنمایی بیشتر دریافت نمایید.


