
 بنام خدا

 نرم افزارهای ویندوزیراهنمای اجرای 

انجام شد، یک فرم همانند زیر برای شما نمایش داده می  یتبا موفق پرداخت شما پس از اینکه

 می توانید فایل را دانلود کنید.«  دانلود فایل »شود که با کلیک روی دکمه 

 

 

 دریافت نموده اید را یادداشت نمایید. )فرم پس از پرداخت(سریالی که در فرم باال

 پس از اینکه فایل را دانلود کردید یک فایل بصورت عکس زیر دریافت خواهید کرد.

 

از حالت فشرده  winzip یا و winrarاین فایل یک فایل فشرده است و با یکی از نرم افزارهای 

نصب هست. اگر این نرم  بطور پیشفرض روی هر کامپیوتری winzipخارج می شود، نرم افزار 



 رایگان می توانید آنها را مرکز دانلودافزارهای را ندارید می توانید از پایین وب سایت گزینه 

 )همانند تصویر زیر(دریافت و نصب کنید.

 

 

برای اینکه این فایل را از حالت فشرده خارج کنید، باید روی این فایل کلیک راست نموده و  

 )همانند تصویر پایین(را کلیک کنید. extract hereسپس گزینه 

 

 

 )همانند تصویر زیر(پس از اینکار یک پوشه کنار آن اضافه می شود.



 
 

در قسمت اتوران باید ابتدا گزینه  دوبار کلیک کنید تا برنامه اجرا شود. autorun.exeبر روی یک فایل بنام 

 را کلیک نمایید. «نصب»را نصب کنید و سپس دکمه « پیش نیاز»ای بنام 

 نکات: 

 .برنامه را در درایو سی نصب نکنید 

 قبل از نصب آموزش نصب برنامه را نگاه کنید. 

  نصب شود. 4قبل از نصب پیشنیاز برنامه یا دات نت فریم ورک 

 نحوه فعالسازی محصوالت

 برای شما نمایش داده شد همانند تصویر زیر پس از اینکه برنامه را نصب نمودید و  صفحه مجوز



 

 باید کدفعالسازی را دریافت کنید.  

 لینک زیر را در مرورگر خود وارد کنید. ابتدا برای دریافت کدفعال سازی

http://mynet.netmoj.ir 

 

 د کنیددهد را در کادر باال وار شناسه رایانه ای که سیستم به شما نمایش می -1

وارد  جلوی عبارت سریال نموده اید را در کادر باال دریافت بعد از پراختصفحه سریالی که در   -2

 نمایید.

http://mynet.netmoj.ir/


 تلفن همراه خود را در فرم باال وارد نمایید -3

 .ارد نماییدودر جلوی کد امنیتی  شده است را نمایش داده  کدی که بصورت آبی رنگ -4

 کدفعالسازی برای شما صادر شود.روی دکمه دریافت کد کلیک نموده تا یک  -5

اخل نرم افزار نصب شده وارد کنید و روی دکمه پس از اینکار کد دریافت شده را در قسمت کدفعالسازی د

 بعدی کلیک کنید.

 پس از اینکار برنامه فعال می شود.

 

 

 

 

 


