
 

 انشاهللا برای تو ،به یاد تو تو، خدایا به نام

 پیش نیاز نصب برنامه:

I.  مطابق دستورالعمل زیرfirewall :سیستم خود را خاموش ومایید 

 (7انتخاب نمایید )برای ویندوز   Control Panelرا کلیک کرده و گزینه  Startابتدا مطابق شکل دکمه  .1

 در این قسمت احتمال دارد با یکی از دو شکل زیر روبرو شوید: .2

( را انتخاب می نمایید. در ) Windows Firewallدر حالت اول از سمت چپ، گزینه  .3

( انتخاب )  System and Securityحالت دوم از سمت چپ، 

 انتخاب می نمایید: Windows Firewallنموده و سپس مطابق شکل زیر گزینه 



 را انتخاب می نمایید: Turn Windows Firewall on or offسپس مطابق شکل زیر از لیست سمت چپ گزینه  .4

) Turn off Windows Firewallدر پنجره بعدی گزینه های  .5

را کلیک  ok( را انتخاب نموده و سپس دکمه  

 شما قرمز رنگ خواهد شد مطابق شکل زیر: firewallنمایید. وضعیت پنجره ی 

II. سترسی ٌای مجاز برای ید بایستی دً اقدام بً وصب ورم افسار می وماتوجً بفرمایید کاربری ک

دسترسی ٌای  ویس کىد را وصب میبروامً وصب بروامً ویس داشتً باشد. کاربر بایستی بً آدرسی کً 

الزم بً ذکر است ایه مورد بیشتر برای استفادي ی کاربران در سیستم ٌای تحت  مجاز داشتً باشد.

 شبکً قابل توجً خواٌد بود.

III.  بً باال و یا ویىدوز  7حتما از ویىدوزXP SP2 .بً باال استفادي ومایید 

 

 مراحل نصب برنامه:

نرم افزار آفالین پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی )مدظله( نسخه ویندوزی پایگاه اطالع رسانی 

www.makarem.ir بخش ها(  ید. این نرم افزار داری بانک اطالعاتی بوده و امکاناتی از قبیل جستجو در ماژول هامی باش(

مختلف نسخه آفالین، بروز رسانی داده ها و ماژول ها )بخش ها( با اتصال به اینترنت و امکان یادداشت برداری از برخی 

 دهد.  ماژول ها )بخش ها( را در اختیار کاربران قرار می

م افزار نسخه اولیه می باشد و در آینده نسخه ی جدید آن نیز قابل دریافت و بروز رسانی خواهد بود. از طریق نرم افزار این نر

 می توانید نظرات و اشکاالت موجود در سیستم را با اتصال به اینترنت برای ما ارسال نمایید. 

 اول: گام

http://www.makarem.ir/
http://www.makarem.ir/


 .اجرا نمایید CD( را از داخل setup.exe)setup فایل 

در صورتی که ویندوز شما قدیمی باشد سیستم اقدام به نصب پیش نیازهای برنامه خواهد کرد. این قسمت با توجه به اطالعات 

 بر باشد.  سخت افزاری سیستم شما امکان دارد مقداری زمان

 را کلیک نمایید. Nextمطابق شکل زیر گزینه 

 

 را کلیک نمایید: Nextدر پنجری بعد، اطالعاتی راجع به نرم افزار آماده است آن را مطالعه نموده و سپس گزینه 

 

در پنجره بعد، آدرس محل نصب برنامه را مشخص نمایید. دقت فرمایید اگر نام کاربری سیستم شما دسترسی های مدیریتی ندارد 

 را کلیک نمایید.  Nextحتما آدرس درایوی که مجوز های الزم را دارا می باشد، نصب نمایید و سپس گزینه 

 

 را کلیک نمایید. Nextدر پنجره ی بعدی نیز دکمه 

 برنامه شروع به نصب خواهد کرد. 



 گام دوم:

 خود دابل کلیک نمایید. desktopروی  پس از نصب بر روی آیکون 

 SQLEXPRESSد. با توجه به آنکه بانک اطالعاتی وع به نصب بانک اطالعاتی می نمایپس از آن سیستم به صورت خودکار شر

 ود. انتخاب شده نصب بانک اطالعاتی مقداری زمانبر خواهد ب

پس از پایان نصب برنامه پیغامی برای راه اندازی مجدد برنامه نمایش داده خواهد شد. و شما بایستی مجددا آیکون موجود در 

desktop  .را دابل کلیک کنید 

در صورتی که تمامی مراحل باال انجام شد و پس از اجرای مجدد، بانک اطالعاتی در سیستم شما یافت نشد، سیستم خود 

Restart  کنید و مجددا مراحل فوق را انجام دهید. در صورتیکه مجددا با مشکل مواجه شدید مشکل خود را از طریق پست

 ما در میان گذارید تا در صورت امکان اقدام به رفع مشکل نماییم. با   info@makarem.irالکترونیکی 

 

 راه اندازی خواهد شد.  پس از مراحل فوق برنامه

 با تشکر

mailto:info@makarem.ir

