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آموزش فعال سازی آفیس  

(Office ) 

پرکاربردتر   یکی (  Office)  یسآف مجموعه   یناز 
کسیاستدن  یافزارها نرم کمتر  از   شهیم  یداپ  ی.  که 

ام  یوترکامپ کنه  آفاستفاده  با  نداشته    ییآشنا  یسا 
مشهورتر   یافزارها نرم  یس،آف  یافزارهانرم  ینباشه. 

( پاورپوWordورد  اکسل PowerPoint)  ینت(،  و   )
(Excel برا اما  افزارها نرم  ینا  ازاستفاده    ی( هستن، 
 ینههز   یرانتو ا  یسنسال   ید. خر یم بخر   یسنسال  یدبا

پرداخت  ییتوانا  یوترکامپ یکاربرا یشترداره و ب ییباال
که اگر توانش   ینز اا  یمرو ندارن. حاال بگذر   ینههز   ینا

  تونیم ینم  یبه راحت  یمابخاطر تحر   یم،هم داشته باش
کن  ینشوهز  همیم پرداخت  بخاطر  کار   ین.    برایاکثر 

ا  یبرا   یرانیا از  نرم  یناستفاده  به   ی،افزار مجموعه 
 .پردازندیتوسط کرک م یسکردن آف یواکت
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از پرکاربردترین مجموعه نرم (Office) آفیس از افزارهای دنیاست. کمتر کسی پیدا مییکی  شه که 
افزارهای افزارهای آفیس، نرمکامپیوتر استفاده کنه اما با آفیس آشنایی نداشته باشه. مشهورترین نرم

افزارها تفاده از این نرمهستن، اما برای اس (Excel) و اکسل (PowerPoint) ، پاورپوینت(Word) ورد
باید الیسنس بخریم. خرید الیسنس تو ایران هزینه باالیی داره و بیشتر کاربرای کامپیوتر توانایی  
پرداخت این هزینه رو ندارن. حاال بگذریم از این که اگر توانش هم داشته باشیم، بخاطر تحریما به  

ثر کاربرای ایرانی برای استفاده از این مجموعه تونیم هزینشو پرداخت کنیم. بخاطر همین اکراحتی نمی
 .پردازندافزاری، به اکتیو کردن آفیس توسط کرک مینرم

نرم  با  و  متفاوته  کم  یه  آفیس  کردن  کرک  دیگهاما  فعالافزارهای  نام  به  آفیسای  همون) ساز   یا 
Avtivator) اکتیو کردن این مجموعه سازی آفیس و نحوه  ران همراه باشید تا فعالشه. با نتانجام می

 .محبوب و ضروری رو به شما عزیزان آموزش بدیم

 

 اکتیو کردن آفیس و نحوه فعال سازی آن 

تونیم با کرک کردن  افزارهای آفیس به الیسنس نیاز داره، اما میطور که گفته شد استفاده از نرمهمون
کنید، بعد از فزار آفیس رو نصب میا افزارهای اون استفاده کنیم. وقتی شما نرماین مجموعه، از نرم

افزار رو اکتیو یا  خواد این نرمبینید که از شما میافزارهای اون مثل ورد پیغامی رو میورود به نرم
شید.  سازی کلیک کنید، به صفحه خرید الیسنس هدایت میهمون فعال کنید. اگه روی گزینه فعال

 .افزار رو کرک کنیمخوایم این نرماما ما قصد خرید نداریم و می 

افزارها رو با نام افزارهای مختلفی استفاده کنید. این نرمتونید از نرمسازی آفیس شما میبرای فعال
آفیس میفعال اینترنت  ساز  توی  یه سرچ ساده -تونید  زیر مشهورترین   -با  لیست  توی  کنید.  پیدا 

 :کنیمساز آفیس رو مشاهده میافزارهای فعالنرم

• KMSAuto Lite 
• KMSAuto.Net 
• AAct 
• Microsoft Toolkit 
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• W10 Digital Activation 

نرم بهترین  از  آموزش  این  توی  فعالما  یعنیافزار  آفیس  و استفاده می KMSAuto Lite ساز  کنیم 
 .دیمافزار ادامه میآموزش خودمون رو با این نرم

 

 KMSAuto Lite آموزش فعال سازی آفیس با استفاده از نرم افزار فعال ساز آفیس 

افزار رو توی قسمت زیر قرار  رو دانلود کنید. لینک دانلود این نرم KMSAuto Lite 1.5.6 افزاراول نرم
 .تونید با خیال راحت دانلود کنیددادیم که می

 

 

 :نکته 

ویروس یک فایل مخرب یا ویروس تشخیص داده بشه. بر اساس  افزار، توسط آنتیممکنه فایل نرم
، در اصل فایل کرک یک ویروس محسوب میشه. هدف فایل کرک حذف اعتبارسنجی تعریف ویروس

از  خطا  پیغام  یه  فایل،  این  اجرای  موقع  همین  برای  هست.  رجیستری  وضعیت  تغییر  و  فایل 
 .کنهکنیم یا این که خودش فایل رو حذف میویروس دریافت میآنتی

ویروس شما و فایروال ویندوز غیرفعال باشن. در غیر  توی کلیه مراحل فعال سازی آفیس باید آنتی
 .شهسازی به درستی انجام نمیاین صورت عملیات فعال

 

 .ویروس رو غیرفعال کنیم پس بهترین کار اینه که قبل از اجرای فایل، آنتی

 :شیدافزار با صفحه زیر روبرو می را کنید. پس از اجرای نرمافزار رو اجبعد از این کار نرم
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از  Activate office کنید. روی گزینهرو مشاهده میگزینه    2توی پنجره باز شده   کلیک کنید. بعد 
به عبارتکلیک کردن روی این گزینه، نوشته این دکمه تغییر می و  تبدیل   «Are You Sure?» کنه 

از  می معکوس  شمارش  یه  و  می  10شه  عملیات شروع  تا  کنید  کلیک  گزینه  این  روی  دوباره  شه. 
 .سازی آفیس شروع بشهفعال
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فعال عملیات  تا  بمونید  فعالمنتظر  شدن  تموم  از  بعد  بشه.  تموم  پیغامسازی   Activationسازی، 
Successful  سازی آفیس هست.  آمیز بودن عملیات فعالکنید که به معنی موفقیترو مشاهده می

 .االن میتونید با خیال راحت و بدون مزاحمت از نرم افزارها ورد، اکسل، پاورپوینت و ... استفاده کنید

 

پیغام موفقیت بودن فعالاگه  آنتیآمیز  بودن  رو مشاهده نکردین، خاموش  ویروس و سازی آفیس 
فعال مراحل  دوباره  و  کنید  رو چک  ویندوز خودتون  ممکنه فایروال  بدید. همچنین  انجام  رو  سازی 
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ساز نصب شده است. با این کار نسخه  افزار یه پیغام به شما بده و بگه قبال یک نسخه از کلید فعالنرم
دهید؟ که در این  شه. قبل از جایگزینی از شما می پرسه، آیا ادامه میجدید جایگزین نسخه قبلی می

 .م بشهرو انتخاب کنید تا عملیات اکتیو کردن آفیس با موفقیت انجا Yes صورت گزینه

  

 Microsoft Toolkit  س آموزش فعال سازی آفیس با استفاده از نرم افزار اکتیو کردن آفی 

هست که می خوایم    Microsoft Toolkitیه نرم افزار فعال سازی دیگه که خیلی کار باهاش راحته،  
 .توی این قسمت کار با این فعال ساز رو هم آموزش بدیم

ویروس خودتون رو  افزار رو از لینک زیر دانلود کنید. اینجا هم باید آنتیافزار قبلی، این نرممثل نرم
افزار رو حذف  کردن فایل زیپ، آنتی ویروس این نرم Extract محض دانلود وغیرفعال کنید، چون به  

 .ها رو مظلوم گیر آوردن(ها، ما ایرانیویروسکنه )کال آنتیمی

 

 :نکته 

ویروس یک فایل مخرب یا ویروس تشخیص داده بشه. بر اساس  افزار، توسط آنتیممکنه فایل نرم
صل فایل کرک یک ویروس محسوب میشه. هدف فایل کرک حذف اعتبارسنجی تعریف ویروس، در ا

از  خطا  پیغام  یه  فایل،  این  اجرای  موقع  همین  برای  هست.  رجیستری  وضعیت  تغییر  و  فایل 
 .کنهکنیم یا این که خودش فایل رو حذف میویروس دریافت میآنتی

ویروس شما و فایروال ویندوز غیرفعال باشن. در غیر  توی کلیه مراحل فعال سازی آفیس باید آنتی
 .شهسازی به درستی انجام نمیاین صورت عملیات فعال

 Office Toolkit افزار، روی آیکون آفیس کلیک کنید تا وارد قسمتبعد از نصب و اجرا کردن نرم
 .بشید
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 .رو انتخاب کنید Activation توی این قسمت سربرگ 
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کلیک کنید.   EZ-Activator  رو فعال کرده و روی گزینه سبزرنگ AutoKMS گزینه Tool تو قسمت
 .افزار کار خودش یعنی فعال سازی رو انجام بده بعدش اجازه بدید نرم

 

 

 
 

 اگر همه چیز خوب پیش رفته باشه بعد از چند ثانیه، عمل اکتیو کردن انجام میشه و نرم افزار پیام
AutoKMS was succesfully installled  رو نشون میده. 



 ( Office) فعال سازی آفیسآموزش 
 

 

9 

 

  

 10سازی ویندوز  است. برای آموزش فعال  10سازی ویندوز  افزار، فعالنرم  های اینیکی دیگه از قابلیت
. اگر توی فرآیند اکتیو کردن آفیس به مشکلی برخورد رو بخونید "  ۱۰آموزش اکتیو کردن ویندوز    "مقاله

 .کردید، حتمًا اون را توی قسمت نظرات به ما بگید تا بتونیم به شما در رفع مشکل کمک کنیم

https://mag.netran.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/

