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به سرور بزرگ ایران ام تی ای خوش آمدید .
با راهنمایی دقیق  GTAسن اندریاس آنالین در خدمت شما هستیم .
اون دسته از دوستانی که تازه وارد هستند و اصال با سیستم  GTAسن
آندریاس آنالین ،آشنایی ندارند به نکات زیر توجه کنند :

 .1ابتدا جی تی ای  5را توسط لینک های زیر دانلود کرده و نصب کنید :
http://s6.picofile.com/file/8245797618/Game_part1.rar.html
http://s7.picofile.com/file/8245798218/Game_part2.rar.html

 .2سپس النچر ام تی ای را از طریق لینک زیر دانلود کرده و در موقع نصب آدرس
پوشه جی تی ای  5را که نصب کرده اید به درستی اضافه کنید :

https://b2n.ir/Iranmta

 .3سپس  MTAرا اجرا کنید و گزینه  QUICK CONNECTرا انتخاب کنید :

 .4بعد از زدن گزینه QUICK CONNECTپنجره ای برای شما باز خواهد شد :

 )1ابتدا گزینه  Localرا بزنید .
 )2سپس در قسمت سفید رنگ  IPزیر را وارد کنید :

sv.iranmta.ir
 )3با زدن  Connectوارد سرور خواهید شد  ( .منتظر بمانید تا دیتای سرور
به طور کامل دانلود شود )

 .5بعد از اینکه دیتای سرور کامال دانلود شد با صفحه زیر رو به رو خواهید
شد .
برای ثبت نام در سرور گزینه  REGISTERرا بزنید .

 .6بعد از زدن گزینه  REGISTER؛ پنجره ای برای شما باز خواهد شد :
نام کاربری شما در داخل گیم سرور Username :
ایمیل شما E-mail Address :
Pرمز عبور Password :
وارد کردن دوباره رمز عبور Re-Type Password :

زیر قسمت  Re-Type Passwordدو گزینه وجود داره که مربوط به جنسیت
شماست و یک چیز مهم برای انتخاب اسکین کارکتر شما در گیم سرور میباشد:
اگر جنسیت شما مرد است گزینه  Maleرا بزنید !
اگر جنسیت شما زن هست گزینه  Femaleرا بزنید !
سپس تیک گزینه قوانین انجمن را مطالعه کرده و قبول دارم را زده و گزینه
 REGISTERرا بزنید تا اکانت شما ساخته شود .
( برای دیدن قوانین میتوانید به سایت / http://forum.iranmta.ir
مراجعه کنید (.
بعد از اینکه با موفقیت اکانتتون رو ساختید گزینه  LOGINرو میزنید و
اطالعاتی که موقع ساخت اکانت وارد کردید را وارد میکنید تا اکانت شما در
سرور  Loginشود .

بعد ورود به سرور با زدن دکمه  Tمیتونید چت کنید !
همچنین میتونید وقتی که  Tرو زدید  CMDهای زیر رو وارد کنید و ازونا
برای یاد گیری خودتون استفاده کنید :
یک پنل با آموزش کامل /amoozesh :
درخواست کمک کردن /helpme :
) با وارد کردن این  CMDدرخواست خود را برای هلپرهای سرور ارسال
میکنید و بعد اینکه درخواست شما توسط هلپر باز شد میتوانید با زدن  /hlبا
هلپر ها حرف بزنید (  Hو  Lکوچک ) ؛ به طور مثال :
/hl Hi
من نیاز به کمک دارم ) /hl
ادرس انجمن سرور /forum :
در انجمن سرور میتوانید :
 .1برای پلیس شدن  ،دکتر شدن  ،مافیا و  ...درخواست عضویت بگذارید .
 .2شکایت از پلیرها  ،لیدر ها  ،ادمین ها
 .3دیدن آموزش ها و خواندن قوانین
و...
توجه ! برای ورود به انجمن باید اکانتی جدا از سرور بسازید  .حتما نام
کاربری شما در انجمن با نام کاربری شما در گیم سرور هماهنگ باشد !

