
 

 

  

  

 این نكات توجه كنید : لطفا به:  قوانین سایت

 

از مسئولین سایت یان با دریافت نام كاربری و رمز عبور دانشجو -1

  .مجاز به استفاد از سیستم های سایت خواهند بود دانشكده،

 كنید  داریخود  اَجد مانیتو،كیس ، كیبرد و ماوس صندلي ، جابجایي از  -2

 ر داخل سایت دانشكده ممنوع مي باشد .استفاده از مواد خوراكي د -3

به غیر از دانشجویان دانشكده كسي اجازه استفاده از سایت را نخواهد  -4

 داشت.

حتما آن را  ..یل جانبي از قبیل دیسكت، فلش و قبل از استفاده از وسا -5

 ویروس یابي نمایید.

در هنگام استفاده از هدفون حتما صدای آن را طوری تنظیم نمایید كه  -6

 ی دیگران ایجاد مزاحمت ننماید.برا

 از سروصدا در داخل سایت جدا خودداری فرمایید. -7

 در محیط سایت خودداری فرمایید. زباله از ریختن -8

 نمایید.  log offبعد از اتمام كار با كامپیوتر حتما سیستم را  -9

 .انجام نمي گیردو غیره  CDفروشي از قبیل  هیچگونهدر سایت  -11

 به هیچ وجه انجام نمي گیرد. اسكن در مركز -11

به بخش انتشارات دانشكده دانشجویان میتوانند برای پرینت  -12

 .مراجعه نمایند

 

 راهنمای فهرست          
 

 ستم به سیاضافه  كردن زبان فارسي  -1

 ( Word )مراحل فارسي كردن اعداد در  -2

    Neroنحوه رایت سي دی از طریق نرم افزار  -3

 دانشكده   Ftpدسترسي به  -4

 دانشگاه   Ftpبه دسترسي  -5

  Eviews6مراحل نصب   -6

  Eviews7مراحل نصب  -7

  (Wireless)  وایرلس راهنمای شبكه  -8

 سایت دانلود دانشگاه -9



 

 

  

  

 

 :كردن زبان فارسي به سیستم  اضافه -1

My computer           Control panel            Regional and language 

options  
 را انتخاب نمایید. Detailsكلیك كرده و دكمه  Languageسپس بر روی تب 

 Add Input languageرا كلیك كرده و در قسمت  Addدر مرحله بعدی دكمه 

 كنید. okرا انتخاب و سه بار  Farsiده و زبان دكمه فلش دار را ز

 :   wordمراحل فارسي كردن اعداد در  -2

office button  را از گوشه سمت چپ صفحهworld   از نموده و گزینهword 

option   را انتخاب نمائید سپس به قسمتadvanced   رفته و مراحل زیر را

 دنبال كنید 

 Show document content            numeral            ا زده  و ر ردكمه فلش دا

Hindi  را انتخاب كرده وOk نمایید  .   

 

 :  Neroنحوه رایت سي دی از طریق نرم افزار  -3

دبل كلیك مي   Nero start smartروی  Desktopكردن ، در صفحه  Writeبرای 

 كنیم.

نبود به روش ذیل  Desktopروی صفحه  Nero start smart: اگر آیكن  1تذكر 

   Start       All Programs    Nero premium       Nero  Smart عمل كنید: 

 Neroرفته و گزینه   Applicationsبه قسمت  Neroبعد از باز شدن منوی  

Express  : را انتخاب كنید 

 را انتخاب نمایید. Dataگزینه   Data: برای رایت  2تذكر    

به درایو مورد نظر رفته و  Locationكلیك نمایید و در قسمت  Addروی دكمه 

 كلیك كنید. Addمورد نظر برای رایت را انتخاب نمایید و روی دكمه  فایل های

 كنید تا به مرحله بعد بروید. Nextسپس  نمایید. closeبعد از انتخاب دكمه 

در قسمت بعدی روی دكمه فلش دار در نوار عمودی سمت چپ كلیك نموده و در 

 تنظیم كنید. 16xسرعت رایت سي دی را روی  Writing Speedقسمت 

 كلیك كنید تا شروع به رایت نماید. Burnسپس روی دكمه 

تیك  Allow file to be added laterیادآوری: اگر در این قسمت روی گزینه 

 خورده باشد، اجازه رایت سي دی برای دفعات بعد را خواهید داشت.

 

 دانشكده : FTPدسترسي به  -4



 

 

  

  

 ساتید و همچنین نرم افزار های فایلها و اسالید های ا میتواننددانشجویان 

توجه شود كه  .ینددانشكده دانلود نما  ftp مورد نیاز خود را ازكاربردی و اقتصادی 

 دانشكده تنها از داخل دانشكده امكان پذیر میباشد. ftpدسترسي به 

 عبارت و در نوار آدرس كلیك كرده My network placeبر روی  Startاز منوی 

172.18.255.7FTP://    تایپ و راENTER  در صفحه باز شده   .را مي زنیم

 Economic و نرم افزار های كاربردی در   classفایلهای اساتید در پوشه 

Software  دارد .                                                                                                                        رقرا                                                

   :دانشگاه FTPدسترسي به   -5

 My network place  را از رویdesktop كرده و در نوار آدرس  بازFTP : 

  را مي زنیم  .   Enterرا تایپ و    194.225.0.61//

 

 

 

 

 :  Eviews6طریقه نصب  -6

را مي زنیم   installرده و را اجرا ك  auto runگزینه   eveiws6در داخل سي دی 

كلیك كرده مسیر نصب را   yesودر مرحله بعد   nextدر صفحه بعدی گزینه 

نوشته و بعد  demoرا مي زنیم  و برای شماره سریال   nextانتخاب كرده و گزینه 

 .را مي زینم  yesگزینه   Questionرا زده و در پنجره   nextدوبار 

برگشته و بعد پوشه  eviews6  دوباره به پوشه  finishپس از اتمام و پیام 

eviews6 crack  را باز كرده آیكونeviwes6  را در مسیری كه برنامه را نصب

 مي كنیم .  pastو copyكردهاید   

را   regeditاجرا كرده   runبرنامه   startدر مرحله بعد برای ریجستری: از منوی 

 مسیردر باز شد  جره و در پنرا مي زنیم   okتایپ مي كنیم و 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\QuantitativeMicroSoftware\

eviews\6.00  فایلlicense   را باز كرده به غیر ازdemo   تمام شماره ها را پاک

  كرده و  به جای آن این شماره 

 (B15WSP-81W5E4-5G8N7S-9T4X4-1X07WW-WSHVB7 )  را كپي

برنامه را  desktopنجره ریجستری را بسته و از روی را زده و پ okبعد   میكنیم

 .اجرا مي كنیم 

 

 

ftp://172.18.255.7/
ftp://172.18.255.7/


 

 

  

  

 :   EVIEWS 7مراحل نصب  -7

ك یرایت كل 7Eviewsل یكرده و بعد روی فا  disableستم را یروس سیآنتي و

 م یمي كن okرا انتخاب كرده و   extract fileنه یكرده و گز

دو    set upنهیگز install شه را باز كرده و در پو  Eviews7ل یدر مرحله بعد فا

را مي   nextنه یلك كرده مرحله نصب شروع مي شود .در مرحله بعد گزیبار ك

 در پنجره م یرا مي زن  nextرا انتخاب كرده و بعد   yesنه یم ودر مرحله بعد گریزن

custume in formation   ال یبه جای شماره سرdemo    نوشته و دو

  yesهم دوباره   Question غامیبرسد در پان یتا نصب به پا م ویرا مي زن  nextبار

 م .یرا مي زنfinish و   لك كردهیرا ك

 ل یرا باز كرده و بعد فا  crackرفته و فولدر  eviews7 به پوشه   :  جسترییبرای ر

eviews 7  ر یرا كپي كرده و مسc:\program\eviews7  ت یرا باز كرده و با را

 م .یانتخاب مي كن  yesنه یگز  replaceغام یم در پیزنیرا م  pasteنه یلك گزیك

 

 

 

 

 

 : Wirelessراهنمای اتصال به شبكه  -8

د نان مي توانیم داخلي مي باشد و ودانشجویدانشكده اقتصاد مجهز به شبكه بي س

ت ساختمان موسسه توسعه اقتصادی از از در تمامي طبقیدر قسمت كتابخانه و ن

 ند.یان امكان استفاده نمیا

انتخاب  control panel ا ی   startرا از منوی   network connectionنه یگز

را  propertiesك راست كرده و یكل wireless connection نه ید  روی گزیكن

 د .یانتخاب مي كن

 available networkد و در قسمت یكن برا انتخا wireless networksسربرگ 

  ) كي از كانكشن ها را ید و بعد یك كنیرا كل view wireless networksنه یگز 

eco-01 , eco03-b , eco04-c , ....  )  را انتخاب كرده وconnect  م . یرا مي زن 

پس از اتصال به شبكه برای استفاده از اینترنت بایستي در صفحه الگین دانشگاه 

 تهران از شناسه یكتا و رمزورود شخصي خود استفاده نمایید.

 

 سایت دانلود دانشگاه -11

 نلود نرم افزارهای دانشگاه تهران عبارتست از:آدرس سایت دا

Download.ut.ac.ir                         

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


