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روبرو شدید   " Net Frameworkنیازمند نصب "در هنگام نصب نرم افزار با خطای گرامی چنانچه کاربر 

 .ز خود به یکی از روش های زیر عمل نماییدمتناسب با نسخه ویندو

 

 (Windown 10) 01ویندوز  ●

 اینترنت متصل شوید.به 

 را تایپ نمایید. sWindows Featureعبارت  Startمنوی ویندوز را فشاردهید. در کلید 

 برنامه کلیک نمایید. پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد.روی 

 

کلیک  OKرا تیک بزنید و در نهایت روی  "Net Framework 3.5.گزینه مشخص شده "پنجره مذکور در 

 کنید.

جهت نصب مجدد نرم افزار اقدام . سپس از طریق اینترنت دانلود و نصب شودبمانید برنامه منتظر 

 نمایید. نرم افزار به درستی اجرا خواهد شد.

 

 8.8 ،8، 7 هایویندوز ●

برو شدید می توانید به رو Net Framework.چنانچه با خطای نیازمند نصب  مذکور نسخه های در 

 عمل نمایید. 81روش ویندوز 

دات نت فریم ورک مراجعه کرده و از قسمت  مرکز دانلود نرم افزار شیفانروش دیگر می توانید به در 

نسخه دات نت مورد نظر را دانلود نموده سپس اقدام به نصب  به بعد( 7)تنها برای ویندوزهای  5.3

  نرم افزار بدون مشکل نصب خواهد شد. فایل نصب نرم افزار را اجرا نمایید، دات نت کرده و در پایان
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  server 2003و  XPویندوز  ●

  XP,serverتنها برای ویندوز های) 2 دات نت فریم ورک .مراجعه کرده مرکز دانلود نرم افزار شیفانبه 

( را دانلود نمایید. پس از نصب دات نت فریم ورک فایل نصب نرم افزار را اجرا نمایید. نرم افزار به 2003

 درستی نصب خواهد شد.

 

 

 

 در چند ثانیه نصب نرم افزار آنالیز مالی شیفانطریقه 

  shifan.exe نصب را اجرا نمایید.فایل 

 گوییخوش آمدپنجره  -8

 کلیک نمایید. Next روی 
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 توافقنامه -2

 کلیک کنید. Nextاز مطالعه روی س پ

 

 

 نصب نرم افزار را انتخاب نمایید:مسیر  -3
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 بمانید نصب نرم افزار تکمیل شود.منتظر  -4

 

 

 را انتخاب نمایید. Yes, Launckتوانید برای اجرای نرم افزار تیک گزینه . می یان یافتپانصب  -5

 نرم افزار تمام شده و می توانید از آن استفاده کنید.کلیک کنید. نصب  Finishدکمه روی 

 


