
  

  

 راهنمای نصب ویراستیار
 (۳٫۵ )نسخه  

 

 را حذف کنید آنهای قبلِی ابتدا نسخه ،پیش از نصب ویراستیار. 
 نشانیاز  «اصالح مشکالت حذف و نصب»مایکروسافت برای  افزارنرماز دارید، مشکلی های قبلی اگر در حذف نسخه 

 .استفاده کنید (+)

 خودکار  طوربهنیاز روی سیستم شما نصب نباشد، ویراستیار که این پیشدارد. درصورتینیاز  ۴ ُورکنت فریمویراستیار به دات
را  ۴ ُورکیمفر نتداتتوانید تصل باشید. همچنین می. در این صورت باید به اینترنت مکندمیو از طریق اینترنت آن را نصب 

 .( دریافت و جداگانه نصب کنید+) نشانیاین از 

  صورتی .داردنیاز  ۳٫۵ ُورکفریمنت به دات ۷۰۰۲ُورد ستیار که این پیشدر شد، ویرا صب نبا شما ن ستم  سی  طوربهنیاز روی 
کنید، استفاده می ۸ . در این صورت باید به اینترنت متصل باشید. اگر از ویندوزکندمیخودکار و از طریق اینترنت آن را نصب 

 .( را دنبال کنید+مراحل )این  ۳٫۵ ُورکفریمنت سازی داتبرای فعال

 مشکالت احتمالی پس از نصب ویراستیار: 
 روی دکمٔه  ،ازآنسپ .را انتخاب کنید« ویراستیار»برگٔه  «تنظیمات»ار به ُورد اضافه شده، با کلیک بر دکمٔه یاگر برگٔه ویراست

سالی» شاهدٔه اطالعات ار ستیار به دادهکلیک کنید و فایل نمایش« م شانیشده را به گروه ویرا سال +) این ن تا با  کنید( ار
 .شما تماس بگیریم

 عمل کنید اگر برگٔه ویراستیار به ُورد اضافه نشده، طبق مراحل زیر: 

My Computer  Properties  Advance System Setting  Advanced  Environment Variable  New 
 در قسمممممممممت بممماای پمممنممم مممره عمممبمممارت

vsto_suppressdisplayalerts  عدد و پایین  مت  در قسمم
 .را بزنید( OK)صفر را وارد کنید و تأیید 

 :کنید طبق مراحل زیر عملُورد را اجرا کنید و  سپس

 File  Option  Add-ins  Go 

ستیار را بزنید و ت حاا ، ۷۰۰۲ُورد  در) یید کنیدأتیک ویرا
. پس از بزنید(تیک را  Virastyar for Word 2007گزینٔه 

کلیک  Detailsروی دکمٔه  شممود.ظاهر میپیغامی  این کار
کنید و متن پیغام یا عکسممی از آن را به گروه ویراسممتیار به 

 کنید تا با شما تماس بگیریم.( ارسال +) نشانیاین 

  ۷۰۰۰از ُورد  ۷۰۰۲جای ُورد به ،توانیدولی اگر می کندپشتیبانی می ۷۰۰۳و  ۷۰۰۰، ۷۰۰۲های نگارشُورد با  ازویراستیار 
 استفاده کنید. ۷۰۰۳یا 

 در تماس باشیدبا ما ( +( و گروه ویراستیار )+وک ویراستیار )باز طریق فیس. 

http://support.microsoft.com/Mats/Program_Install_and_Uninstall/
http://support.microsoft.com/Mats/Program_Install_and_Uninstall/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443(v=vs.110).aspx
http://groups.google.com/group/virastyar?hl=fa
http://groups.google.com/group/virastyar?hl=fa
http://groups.google.com/group/virastyar?hl=fa
http://groups.google.com/group/virastyar?hl=fa
https://www.facebook.com/Virastyar
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