
 جلسه آخر() ۴۰آموزش گیتار جلسه 

  

 نادر محمدی :نویسنده و مدرس

 تاروس :منبع

 مشاهده اطالعات تماس ⇐ پشتیبانی

  

 فهرست 

 مقدمه .1

 تمرین اصولی تکنیک راسگوادو رگباری )سرعتی( .2

 تمرین ترکیب راسگوادو رگباری با میوت کردن آکوردها .3

 و استفاده از تکنیک های ذکر شده ۴/۴تمرین نوازندگی و خوانندگی با ریتم  .4

 ! جلسه ی آخر اما نه پایانِ کار .5

   

 مقدمه

ساعت( نیاز است تا به سرعت  ۲دوستان به حداقل یک ماه تمرین مداوم )روزی 

معمولی و کمی باال از تمرینات این جلسه برسید. پس لطفا زود ناامید نشوید و مثل 

 .همیشه با عالقه و انگیزه ی زیاد، خیلی زیاد تمرین کنید
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  ۴۰دریافت تمرینات عملی آموزش گیتار جلسه 

 جلسه آخر()

  

 فایل 1 ویدیو آموزشی و 3 این قسمت دارای PDF مگابایت  84 آموزشی با حجم

ابتدای صفحه توضیح داده شده است که از چه تمریناتی برای این می باشد. )در 

 قسمت استفاده کردیم(

  

 این قسمت، پس از پرداخت  یدیو آموزشیو 3 با احترام، لینک دانلود

اتوماتیک به ایمیل  تومان، برای شما ظاهر می شود و همچنین بصورت 8000 مبلغ

 .شما ارسال می گردد یا جیمیل )پست الکترونیکی(

  

  برای پرداخت بصورت آنالین و دریافت اتوماتیک فایل های آموزشی این جلسه

 اف(، لطفا مراحل زیر را انجام دهید:دی)ویدیوها+پی

 مراجعه کنید www.taroos.com. به آدرس 1

 آموزش گیتار سبک پاپ کلیک کنید 40. بر روی لینک جلسه 2

که زرد رنگ است کلیک کنید  خریدبر روی دکمه به اواسط صفحه مراجعه کرده و . 3

 و مراحل پرداخت را انجام دهید

 

همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت، فایل 

تلگرام یا ایمیل )جیمیل( شما ارسال می شود. برای  واتس اپ یا های آموزشی به

 .تماس بگیرید “ پشتیبانی سایت تاروس “ کارت لطفا باپرداخت بصورت کارت به 
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 ! اما نه پایانِ کار ۴۰آموزش گیتار جلسه 

 طراحی و ضبط حال در که مدت این در! آخر ی جلسه خب دوستان عزیز، رسیدیم به ∗

 شدم رو به رو شما طرف از زیادی آمیز محبت های پیغام با بودم، گیتار آموزشی جلسات

 .کنم کار باالتری کیفیت و ذوق با شد باعث که

د شد. هم نخواه قطع شما با من ارتباط اما هرچند، این جلسه، جلسه ی آخر است ∗

اینکه هر زمان هر قسمت در تمرینات اگر سوال یا مشکلی داشتید، با حوصله و عالقه 

راهنماییتون می کنم، و هم اینکه در اینستاگرام تاروس آموزش های بیشتری برای شما 

 .خواهم گذاشت و بصورت همیشگی )تا وقتی که نفس میکشم!( با شما در ارتباط هستم

Instagram: @TaroosPage 

Telegram Channel: @TaroosPage 

جلسات آموزشی حتما آپدیت خواهند داشت و از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام  ∗

تاروس اطالع رسانی می کنم و تمرینات جدید، برای دوستانی که قبال آموزش ها را تهیه 

 .کرده اند، به رایگان ارسال می شود

که شاهد پیشرفت تمامی شما هنرآموزان  بسیار بسیار و از صمیم قلب امیدوارم ∗

 .عزیز باشم و بهتون افتخار می کنم

 ♥ دوست داره شما / نادر محمدی ∗

  اینستاگرام میبینمتون

 صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار ⇐

  

 ♥ تاروس ∴موفقیت شما آرزوی قلبی ما است  ♥

  

 

 سایت تاروس از لینکی حمایت ⇐
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