
 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

   Windows  سیستم عامل
معریف شد .این سیس مت  Microsoftتوسط رشکت 9190سیس مت عامل ویندوز برای اولنی ابر در سال 

 ما فرامهان به به طور مهزم را پرو گرام اجرا چندین و اماکانت را داش تهعامل قابلیت منایش اشاکل گرافیکی 

(میگویند . در سال Multitaskingعامل چندین وظیفه یی ) را سیس متwindowsمهنی حلاظ  و بهمیسازد 

انمید ه میشد  windows 2,oرا عرضه منود که  windowsیک منونه جدید  Microsoftرشکت  9191

را به  windows 3,11و  windows3,1آ ن تعقیب  و به windows 3,0مهنی رشکت  9115.در سال 

 new technology))windows NT را بناممل دیگر یک سیس مت عا 9113ابزار عرضه کرد . در سال 

 windows 10که  را windowsیک منونه دیگر  9110 در سالابزار عرضه کرد . برای حمیط جتاریت به 

هجان در مدت هفت هفته به  ات رسآ ن در رس  کپییمیلیون  1انمیده میشد به ابزار عرضه کرد که بیشرت از 

 فروش رس ید .

این رشکت  9111 لد رساهای خشیص معریف کرد  راکمپیوت را برای windowsت این رشک 9111در سال 

 نتلویزیوجات ارزان  پرزهاز  هواب اس تفادآ ورد  ترا بدس web TVهات ش بکمیلیون دالر پرداخت  510مبلغ 

 وصل منود . تاینرتنبه  را

به ابزار  internetاب قابلیت های پیش رفته  را  windows 98رش کت مایکروسافت  9119در سال ن

 عرضه کرد .

که یک منونه پیرشفته سیس مت عامل حمسوب  را  windows 2000رشکت مایکروسافت  9111در سال 

 میشود معریف کرد .

 معریف کرد . windows XP مرا بنارشکت مایکروسافت یک سیس مت عامل جدید  1559در سال 

ث مورد اس تفاده بیشرت دارد مورد حب فعال که یک سیس مت عامل پیرشفته است و را windows 7حال 

 قرار میدهمی .

انمیده میشود . در  desktopمیکنمی که  هرا مشاهدصفحه  معمول  موقیعکه به حمیط ویندوز داخل میشومی 

ها و  مپرو گرا معمول  ها  iconمیشود  هها انمید   iconدید که  را خواهمیتصاویر ی    desktopروی 

 .فودلر ها می ابش ند

اید میشود  Taskbarکه بنام  خواهید کردیک نواری را مشاهده  desktopقسمت پااین دسکتاپ در 

 Notificationبنام  کرد دخواهی رف راست این نوار ساعت را مشاهد ط هو ب Startروی این نوار مینو 

Area شلک  میباشد .desktop  ریتغیدخلواه خود آ نرا  هر اس تفاده کننده به متفاوت است و معموال 

 میدهید .

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

که روی  را Startها ؛  مینو  مپرو گراایفنت به  و دسرتیس Start Menuهجت اس تفاده از 

Taskbar   هجت ابز کردن مینو  ابز مناییدابید   دارد موقعیتStart  میتوان ازMouse pointer  که

ای میتوان اب اس تفاده از  و یدبب  Start Buttonد یعین آ نرا ابالی به خود دارد اس تفاده منای شلک تری را

 . دابز کنمینو را  نات ایدر خود کیبورد اس تفاده کنمی  Windowsای لکید  و Ctrl +Escلکید های 

 خواهمی کرد .  هرا مشاهدها  مپرو گرا از دس تور ها و تلیسمینو ابز میشود  که موقعی

 

یعین  اکمپیوتر یوزر یعین ما روی و هارد رویندوز عبارت از میاجنی است میان یوز تعریف ویندوز :

است مانند  اکمپیوترافزار عبارت خبش های خست  رخشیص که از اکمپیوتر اس تفاده میکند. و هارد وی

 ماوس، کیبورد و امثال اینها.

 

 

 

 

  

Desktop Gadgets 

Icons 

Start Menu 

Start Button 

Quick lunch Programs 

Notification Area 

Taskbar 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 خاموش کردن کامپیوتر های طریقه
 قرار ذیل است:برای خاموش کردن اکمپیوتر طریقه های زایدی وجود دارد اما معمول ترین آ هنا 

9. Start Menu + Shutdown  

 

 اکمپیوتر را خاموش منایید. Alt + F4شام نزی میتوانید اب فشار دادن لکید های  .1

 

 دیگر آ پشن ها نزی وجود دارد که آ هنا قرار ذیل است منویاس تارت  Power buttonدر قسمت 

 Switch User .البته فایل های که ابز: این آ پشن یوزر های موجود اکمپیوتر را نشان میدهد 

 ابشد بس ته منی گردد.

 Logoff این آ پشن هامنند آ پشن :Switch User  میباشد اما اب ابن فرق که درLogoff  فایل های

 که ابز ابشد بس ته میگردد.

 Lock میتوانید از لکید های ترکییب  و مهچنان: این آ پشن اکمپیوتر را قفل میکندCtrl+L  نزی

 اس تفاده منایید.

 Restart این آ پشن اکمپیوتر را به صورت اکمل خاموش میکند و آ نرا دوابره روشن میکند. مهچنان :

 بس ته میشود.فایل های که ابز ابشد 
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 Sleep این آ پشن اکمپیوتر را به حالت خوابیده میسازد یعین اکمپیوتر را نمیه خاموش :

 را نزی مرصف میکند. راکمپیوت شارژمیکند و مهچنان 

 Hibernate : این آ پشن هامنندShutdown  بوده اما اب این فرق که درShutdown  فایل های

 فایل های که  ابز ابشد بس ته منیگردد Hibernateکه ابز ابشد بس ته میگردند اما در 

 

Popup menu  

 راست لکیک مناید.  Desktopبرای دسرتیس به این مینو شام می توانید به روی

9. View  : 

a. Large icon, Medium icons, Small icons :شام می توانید  اب اس تفاده از این آ پشن

 .به چه اندازه نشان داده شود Desktopکنید که آ یکن های روی  تعینی

b. Auto arrange Iconsیکن های روی آ   کنید فعالاین آ پشن را  ه: هر گاDesktop  به شلک

 .شودمنظم می  کاتوماتی

c. Align Icons To Grid   :یکن های را به شلک یک خط آ  ن را انتخاب کنمی این آ پش ههر گا

 مس تقمی منظم می کند.

d. Show Desktop Icons: نهان را پ  متام آ یکن های صفحه کنیداین آ پشن را غری فعال  ههر گا

 .شودمی 

e. Show Desktop Gadgets  :  این آ پشن را غری فعال کنمی  هگاهرGadgets  های روی

 را پنهان می کند. صفحه

1. Sort by: آ یکن های روی  داین جا می توانی ازDesktop اتنالبته نظر به دخلواه  درا منظم کنی. 

a. Name آ یکن های روی صفحه را نظر به انم آ ن :

 منظم می کند.

b. Size آ یکن های روی صفحه را نظر به اندازه آ ن :

 منظم میکند.

c. Type آ یکن های روی صفحه را نظر به نوعیت :

 آ ن منظم میکند.

d. Date Modified آ یکن های روی صفحه را :

نظر به اترخی منظم میکند یعین فایل های که 

 را دارا میباش ند در خنست قرار میگریند. آ خرین اترخی
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 قابل ذکر است که این آ پشن ها را در داخل فودلر نزی اجرا کنید.نوت: 

3. Refresh :اب اس تفاده از این آ پشن اکمپیوتر اتزه میشود. 

  

Notepad 

 

رد نوشنت فایل های متین ساده مو  ضو غر های داخیل ویندوز بوده  مپرو گراپت از مجهل نوت  مپرو گرا

به ساده گی  ریوتاکمپ اس تفاده قرار میگرید . هدف از فایلهای متین ساده این است که این نوع فایلها برای 

کود ها مانند  برای نوشنت مپرو گراا میکند و مهچنان این آ نرا به رسعت اجر  اکمپیوتر و قابل فهم بوده

HTML ,CSS   اس تفاده می شود. هو غری  

 

 :  Notepadطریقه های ابز کردن پروگرام 

 Start Menu + All Program + accessories + Note pad 

 Win +R (shortcut of RUN) + write to the box Notepad 

  Start Menu + All Program + accessories +CMD + Notepad 

  Right click on Desktop +New +Text Document. 

 

 :  Notepad مپرو گراحمتوایت 

 Title Bar  

 Menu Bar  

 Scroll Bar 

 States  Bar 

 

 : File menuمینو فایل  .9

 .تاس میباشد دارا مینوی فایل دس تور های ذیل را 

 New :-  میکند.جدید را اجیاد صفحه یک 

Open :- میکند. ابز ابشد آ هنا را ذخریه شده قبالکه  س ند 

Save :- میکند.خریه ذ به شلک دامیی راکمپیوته فظاحرا در  س ند 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

Save As: میکند. دیگر ذخریه انم و چندین حملبه چندین  را س ند 

Page setup :-   س ند را  هو غری عنوان حاش یه ها . ورق.  اندازهدر این قسمت شام قادر خواهید بود

 . تعینی منایید

 

 

 :  Page setupحمتوایت 

I. Size: اب اس تفاده از این آ پشن شام نوعیت ورق که اس تفاده میکند تعینی کرده میتوانید. 

II. Source  :   منودن پتنوس ) تعینیبرای(Tray  می شود. اس تفاده میشودکه ورق در آ ن است 

III. Orientation  صفحه اس تفاده می شود. هجتمنودن  تعینی: برای 

a. Portrait   می کند. درسترا  صفحه هایس تاد: به شلک معودی ای 

b. Landscape   می کند. درست: به شلک افقی ای افتاده صفحه ما را 

IV. Margin  از چهار طرف صفحه اس تفاده می شود. منتدادن  فاصهل: برای 

V. Header .خباطر دادن عنوان در هنگام چاپ کردن صفحه اس تفاده می شود : 

VI. Footer: دادن پا وریق اس تفاده می شود. خباطر 

 

 Print .برای چاپ کردن صفحه اس تفاده می شود :      

I. Select printer  گردد. چاپس ند می کنمی که از کدام پرنرت  تعینی:  در این حمل پرنرت خود را 

II. Page range  

a. All .برای پرنت کردن متام صفحات اس تفاده می شود : 

b. Selection .تنها جای را که انتخاب کرده امی آ نرا چاپ می کند : 

c. Current Page  چاپ می کند. اآ نر :در صفحه که موقعیت دارمی تنها 

d. Pages  اس تفاده میشودصفحات خایص چاپ کردن  :برای.  

  

 :   Edit یمینو .1

I. Undo .برای رفنت به عقب اس تفاده می شود : 

II. Cut  اس تفاده می  منت از یک حمل به حمل دیگر و ای به س ند دیگر:برای انتقال دادن

 شود.

III. Copy اس تفاده می شود.انتخاب شده منت ای مه شلک  کپیی نتگرف :برای 

IV. Delete .برای پاک کردن منت انتخاب شده اس تفاده می شود : 
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V. Find  اس تفاده می شود. س ند:برای جس تجو کردن منت در 

VI. Find Next  های جس تجو اس تفاده می شود. نتیجه:برای مشاهده کردن دیگر 

VII. Replace  دیگر اس تفاده میشود. ی تبدیل کردن یک منت به منت: برا 

VIII. Go To  .برای رفنت به یک سطر معنی اس تفاده می شود : 

IX. Select All  .برای انتخاب کردن متام سطر ها اس تفاده می شود: 

X. Time / Date  ن و اترخی هامن زمان که قرار دارمی در صفحه ما اس تفاده زما درج کردن: برای

 میشود.

 Format یمینو

                             

I. Word Wrap   نوش ته تنها به اندازه صفحه ابشد  خواس ته ابش ید: برای اینکهWord Wrap 

 .کنیدفعال می  را

II. Font   : شلک ظاهری منت اجیاد میکنداین آ پشن تغریات را ابالی. 

a. Font  اس تفاده می شود. منت شلکمنودن  تعینی:برای 

b. Font Style  مانند منت برای اس تایل:برای دادنBold, Italic  اس تفاده می شود. هو غری 

c. Font Size   اس تفاده می شود. منت منودن اندازه  تعینی:برای 

   

را Status barکه  میباشداست  status barکه  این مینو رصف دارای یک دس تور   -: View یمینو

ینید این دس تور ب را ب  وضعیتمیهل  میخواهید منی اگر پاینی صفحه قرار دارد نشان میدهد . و تدر قسمکه 

 یعین تک آ نرا غری فعال کنید.  نکنیدرا انتخاب 

 معلومات میدهد . Notepad مپرو گرا این مینو در مورد دس تور ها و  -: Help یمینو
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  Word Pad مپرو گرا

نوشنت و دیزاین منودن مطالب و مقاالت  و برایز بوده های است که در خود ویندو  مپرو گرا از مجهل 

 ده می شود.اس تفا

 :  Word Padمپرو گراطریقه های ابز کردن 

 Start Menu + All Program + accessories +WordPad  

 Win +R (shortcut of RUN) + write to the box WordPad 

  Start Menu + All Program + accessories +CMD + WordPad 

 

 : WordPad مپرو گراحمتوایت 

  

   Title Bar  

 Menu Bar  

 Scroll Bar 

 States  Bar 

 Ruler  

 

 

New :- جدید را اجیاد میکند. یک صفحه 

Open :- میکند.ابز ابشد را ذخریه شده  قبالکه  های س ند 

Save :- میکند. ذخریه راکمپیوترا در حافظ  س ند 

Save As :میکند.دیگر ذخریه  انم و چندین حملبه چندین ا ر  س ند 

Page setup :- میکند تعینیرا    هو غری ش یه ها . عنوان حاورق.  اندازه 

III. Size  منودن نوعیت صفحه اس تفاده می شود. تعینی: برای 

IV. Source  :   منودن پتنوس ) تعینیبرای(Tray  می شود. اس تفادهکه ورق در آ ن است 

V. Orientation  منودن شلک صفحه اس تفاده می شود. تعینی: برای 

a. Portrait   می کند. درستصفحه را  هایس تاد: به شلک معودی ای 
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b. Landscape  می کند.درست  افقی ای افتاده صفحه ما را : به شلک 

VI. Margin  از چهار طرف صفحه اس تفاده می شود. منتدادن  فاصهل: برای 

VII. Header .خباطر دادن عنوان در هنگام چاپ کردن صفحه اس تفاده می شود : 

VIII. Footer  .خباطر دادن پا وریق اس تفاده می شود: 

 

 

 Paint مگرا پرو

 تصاویر را ممکن میسازد . حو اصال، مناظر اماکانت ترس می اشاکل هندیس  مپرو گرااین 

  Paint مپرو گراطریقه دسرتیس به 

9. Start menu + All program+ accessories + paint  

1. RUN(Win key+ R) + write Mspaint  

3. RUN+ CMD + MSpaint    

5. Right click on task bar + toolbars + address + write Mspaint 

 

 

 

 

 : Homeمینوی 

I. Cut  برای انتقال دادن:Text ای تصویر انتخاب شده اس تفاده می شود. و 

II. Copy  فایل ای منت اس تفاده می شود. مه شلکدوم ای  کپیی گرفنت:برای 

III. Delete .برای پاک کردن منت انتخاب شده اس تفاده می شود : 

IV. Pastه کردن معل : برای چس پاندن ای مشاهدCutای  وCopy می شود. اس تفاده 

V. Past From  :از  دبیشرت از یک تصویر را ابز کنی مپرو گرادر  دخواس ته ابش ی ههر گا

Past From کرده میتوانید.اس تفاده 

VI. Select ای: برای انتخاب کردنSelect تصویر اس تفاده می شود. منودن 

a. Rectangular Selectionچهار ضلعیبه شلک  د: توسط این آ پشن می توانی 

 .مناییدانتخاب 

b. Free-from Selection  : انهآ زادشلک  اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید به  

 .دانتخاب کنیتصویر را 
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c. Select All.متام حمتوایت صفحه ما را انتخاب می کند : 

d. Invert Selection :خبواهمی جای را که انتخاب کردمی به اس تثنای آ ن  ههر گا

 میکنمی. اس تفاده Invert Selectionانتخاب شود از  دیگر جای

e. Delete :خبواهمی جای را که انتخاب کردمی پاک گردد از  ههر گاDelete  اس تفاده

 می کنمی.

VII. Crop.برای قطع کردن یک حمل از عکس اس تفاده می شود: 

VIII. Resize : هید.داب اس تفاده از این آ پشن شام قادر خواهید بود اندازه تصویر اتنرا تغیری 

IX. Rotate  .برای چرخش دادن تصویر اس تفاده میشود : 

X. Shapes.برای آ وردن اشاکل خمتلف اس تفاده می شود : 

 

 

 Viewمینوی 

a. Zoom in .برای نزدیک کردن تصویر اس تفاده می شود : 

b. Zoom out .برای دور کردن تصویر اس تفاده می شود : 

c. 100% د.: برای آ وردن تصویر به حالت انرمل اس تفاده می شو 

d. Rulers منایید ای غری فعال برانمه را فعال و خطكشد: توسط این آ پشن می توانی. 

e. Gridlinesکندمی را ظاهر شلک گراف  مپرو گراصفحه  ن درآ پش ن: ای. 

f. Status bar دی: توسط این آ پشن می توان Status bar ای غری  را فعال و برانمه

 د.فعال کنی

g. Full Screen :آ پشن    زاببینید یر را به شلک ممکل تصو  خواس ته ابش ید ههرگا  

Full screen  کرده میتوانیداس تفاده. 

h. Thumbnail  :حالت اصیلد و خبواهید صفحه را نزدیک کرده ابش ی ههر گا 

اس تفاده می   Thumbnail مه زمان مشاهده منایید میتوانید از آ پشن صفحه را

 .دکنی
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 کنترول پنل

Control   panel 

جود دارد و  سیس متسازی  رو عیاعامل ویندوز یک حمل برای نصب وسایل ، معریف پروگراهما در سیس مت 

ا اب اس تفاده از کنرتول پنل قادر خواهید بود که متام اجزای اکمپیوتر ر که عبارت از کنرتول پانل میباشد 

 کنرتول و بریس کنید.

 

 

Mouse وس:ایا م 

 

 داد. تغیری اآ نر خصوصیات دیگر  و بعیض ماوسمیتوان چهره  از این آ پشن  هاب اس تفاد

Buttons Tab: 

9. Switch primary and secondary buttons وظیفه راست لکیک یتوانید: توسط این آ پشن م 

 .تبدیل مناییدرا به چپ لکیک و از چپ لکیک را به راست لکیک 

1. Double Click Speed دکنی تعینیرسعت دبل لکیک را د : توسط این آ پشن می توانی. 

3. Click on  :و د این آ پشن را فعال کنی ههر گاWindow   آ نرا قفل می کند ماوسرا حممک بگریم 
 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

Pointer Tab: تغریات بیاورمی ماوسابالی شلک ظاهری  دتوسط این آ پشن می توانی. 

9. Scheme   اه از آ ن اتن میتوانید و نظر به خواست است  ماوس:در این حمل اشاکل خمتلف 

 .داس تفاده کنی

1. Browse : واست خو نظر به  مناییداس تفاده  ماوساز اشاکل دیگر  دتوسط این آ پشن می توانی

 .اتن ماویس را بسازید

3. Save as… : توسط هنگامی شامBrowse    توسط ید درست کرد  را ماویس اتنبه دخلواه 

Save as دامس دخلواه ذخریه کنی شلک دامیی و به نرا بهآ   دتوانی می. 

5. Enable pointer Shadow  :سایه پیدا میکند. پائینرت داین آ پشن را فعال کنی ههر گا 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinter Option Tab : 

9. Motion  :منایید تعینی اتن را  وسما رسعت دتوسط این آ پشن می توانی. 

a. Enhance pointer precision   :بیشرت ماوسدقت  داین آ پشن را فعال کنی ههر گا 

 می شود.

1. Snap to  :آ پشن های ابالی  ماوساین آ پشن فعال ابشد  ههر گاyes ,Save   به صورت

 .اتوماتیک قرار میگرید



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

3. Display Pointer Trails  :هل به شلک دنبا ماوس داین آ پشن را فعال کنی ههر گا

 می شود.ظاهر  دار 

5. Hide Pointer While Typing  کنید مینوش ته  و وقیت متین را فعال ابشد  این آ پشن : اگر 

Pointer   .پنهان می شود 

0. Show location of Pointer   :شود اب فشار دادن پنهان  ماوس ههر گاCtrl آ نرا  دتوانی می

 .ابشدالبته این آ پشن ابید فعال  مناییددر ایفت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

  keyboardصفحه کیبورد

 تغریات وارد کنمی .  keyboardابالی  دتوسط این آ پشن می توانی

9. Repeat Delay  چقدر  به ابر اول که حروف تکرارد کنی تعینی د:توسط این آ پشن می توانی

 .و نوش ته شودرا دربر بگرید  زمان

1. Repeat Delay   :رسعت  یچ حروف تکراری به تعینی کنید که اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید

 نوش ته شود.

3. Cursor blink rate  زدن رسعت چشمک  د:توسط این آ پشن می توانیCursor  تعینیرا 

 .منایید

 
 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

Desktop Gadgets 
میتوانید آ نرا را می ابشد که در این جا ابزار های مفید است و   7یکی از اماکانت جدید در ویندوز 

 به طریقه های ذیل درج منایید:

 می.در صفحه اضافه کن addای راست لکیک بعدا  توسط دبل لکیک منودن ومیتوانید این ابزار ها را 

 
 

 

Taskbar and Start Menu  

 .مناییدوارد   Start menuو  Taskbarتوسط این آ پشن می توانمی تغریات را ابالی 

 taskbarدوم ابالی   control panelاول در  مناییددسرتیس پیدا  قهبه دو طری دتوانیبه این آ پشن 

 .   Properties بعداراست لکیک 

 

Taskbar Tab : 

9. Lock Taskbar : داین آ پشن را فعال کنی ههر گا Taskbar  .قفل می گردد 

1. Auto-hide The Taskbarداین آ پشن را فعال کنی هگا : هر Taskbar  به شلک اتوماتیک

 دوابره ظاهر میشود. ببیدابالی آ ن  را Pointer ههر گاپنهان می شود و 

3. Use Small icons :یکن های روی آ   داین آ پشن را فعال کنی ههر گاTaskbar .کوچک میشود 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

5. Taskbar Location  :موقعیت اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید Taskbar  را

 .منایید تعینیدر روی صفحه 

 

 

0. Taskbar Buttons: 

a. Always combine :ند های که یکی هست مپرو گرا مناییداین آ پشن را انتخاب  ههر گا

 .شوددر یک حمل مجع می 

b. Combine When Taskbar full : ها را مجع می منایید  ماین آ پشن هنگامی پرو گرا

 جایی نباشد. Taskbarکه در 

c. Never Combine  :وندشها را مجع منی  مپرو گرا مناییداین آ پشن را انتخاب  ههر گا. 

1. Notification area ی را مانند آ یکن ها یتتغیریا د:در این جا میتوانیNotification Area  را

  .میامنیید  یکن ها تطبیقآ  ی ابال ای خرینشان دهد 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

Start Menu Tab : 

 چه ابشد.  power button شلک  Start menuکه در د کنی تعینی دحمل می توانی ندر ای .9

1. Store and Display Start menu ای درآ  می کنمی که  تعینی:در این حمل                

Start menu ها ذخریه شود ای خری. مپرو گرا 

3. Store and Display Taskbar فایل ها را ذخریه  ها مپرو گرامی کنمی  تعینی: در این حمل

 کند ای خری.

  

Toolbar Tab :  

 ما اضافه کنمی .  Taskbarاز این جا میتوانمی بعیض آ پشن ها را در  .9

 

Date and Time 

 .دبدهی تغیری را راکمپیوتساعت و اترخی  دتوسط این آ پشن می توانی

Date and Time Tab : 

9. Change Date and Time دبدهی تغیریساعت و اترخی را  د:از این جا می توانی. 

1. Change Time Zone کنمی.می  تعینیرا  خود : در این جا پایتخت کشور 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

Additional Clocks Tab : 

 .اییدمشاهده منساعات دیگر کشور ها را نزی میتوانید جبز از کشور خود  ددر این جا میتوانی

و انتخاب شهر مورد نظر اتن قادر خواهید بود   Show this Clock فعال منودن البته اب

 ساعت دیگر کشور ها را مشاهده منایید.

Internet Time   :خود تنظمی کنمی از  راکمپیوتخبواهمی ساعت و اترخی دقیق را به  ههر گاInternet 

time اردالبته این آ پشن به اینرتنت رضورت د میکنمی اس تفاده. 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

Font 

و بردن فونت  از بنی  مانند اضافه کردن فونت را  تغریات راکمپیوت  Fontابالی  دخواس ته ابش ی ههر گا

 اس تفاده می کنمی.  Fontوارد کنمی از موارد  را  هغری 
. 

 

Adjust Clear Type Text : اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید متون اکمپیوتر را به چشم

 . اتن عیار منایید

بعد از  منت را منایش میدهد و فپاراگرابعد از ابز کردن این آ پشن اکمپیوتر برای شام چند 

م اتن عیار نظر به چش راکمپیوتدر چند مرحهل متون انتخاب منودن منت مطابق به چشم اتن 

 میشود.

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

Personalization 

 .منایید وارد راکمپیوت یظاهرشلک تغریات را ابالی  دتوسط این آ پشن می توانی

9. My Themes را مانند  راکمپیوتشلک ظاهری  دمیتوانی : در این جاTaskbar ،و زمینه  ،ویندو

 دهمی. تغیریرا  اینها امثال

 متشلک از پنج چزی میباشد که عبارت از  Themeالبته یک 

 عکس پس زمینه .9

 شلک ایکن ها .1

 شلک پاینرت .3

 تسک ابر و س تارت مینیو رنگ .5

 صدا اکمپیوتر .0

 

b. Save as : یک  اتنبه دخلواه  دتوسط این آ پشن می توانیThemes بسازید . 

 

1.  Desktop Background بدهمی. تغیریما را صفحه : از این جا میتوانمی که زمینه 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

a. Browse :  را در  اتن دخلواهویر تصا دحمل میتوانی ناز ای

Background بدهید.قرار  صفحه. 

b. Picture Positionدکنی تعینیعیت تصویر را در صفحه موق  د: از این جا میتوانی. 

c. Change Picture Every می کنمی که تصویر در هر چند دقیقه  تعینی: در این جا

 کند. تغیری

d. Shuffle  :تصاویر به مه آ میخته می شود. داین آ پشن را فعال کنی ههر گا 

e. When Using Battery :تصاویر به شلک اتوماتیک  داین آ پشن را فعال کنی ههر گا

 بطری ما مک ابشد. چچار در هنگام که  البته تبدیل منی شود

 

3. Window Color یعین رنگرنگ ویندو را  د: از این جا میتوانی Start Menu،Taskbar  و

 . یدبده  تغیری امثال اینها

a. Enable Transparence :کنیدپشن را فعال آ  این  ههر گا Taskbar شفاف می شود 

 .عقب آ ن معلوم میشود یعین

b. Show color Mixerمناییداز دیگر رنگ ها اس تفاده  د: از این جا میتوانی. 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

 

 

5. Screen Saver :منایید تعینییک حمافظ  منایش اتن برای صفحه دجا میتوانی ناز ای. 

 اسکرین س یور عبارت انمییشن های است که بعد از چند دقیقه ظاهر میگردد.

a. Screen Saver  : توانیدمی  تعینی ای هامن انمییشن را صفحهجا حمافظ   نای از. 

b. Wait  :که بعد از چند دقیقه  می کنمی تعینی در این جاScreen saver  .اجرا شود 

c. On Resume   :از اینکه از حالت بعد کنیداین آ پشن را فعال  ههر گا Screen 

Saver پسورد می خواهد.د از شام شدی خارج 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 نو لسامنطقه  اختیارات

Regional and language Options 

مورد  هغری  وسیس مت ساعت ، اترخی  تعینیلسان ، واحدات پویل ، سیس مت عددی ،  تعینیاین قسمت برای 

 اس تفاده قرار میگرید. معریف لسان جدید نزی از مهنی حمل صورت میگرید.

Format Tab  : 

9. Format فارمت هامن زابن عیار شود ات منکیزابن ما را انتخاب می : در این جا. 

1. Additional Setting: به  هو غری  اترخی, ساعت ,دراین جا میتوانمی تغریات را ابالی واحد پویل

 کنمی. ما وارددخلواه خود 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

 

9. Current Locationمی کنمی. تعیینی این جا کشور ما را : در 

 

 

Keyboard and Language Tab : 

9. Change Keyboards :افه اضدر نوشنت منت زابن های دیگر را  دتوسط این آ پشن می توانی

 .منایید

 طریقه اضافه کردن زابن فاریس؟!

 برای اضافه کردن مراحل ذیل را طی منایید:

Control Panel+ Region and language+ Keyboard and language Tab+ Add + 

Persian.  

لکیک منوده و تیک  Keyboardو بعداً ابالی عالمه مثبت  اوالً ابالی عالمه مثبت زابن لکیک منایید

 را فعال منایید.  Persianآ پشن 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

1. Install/uninstall Language یزابن های دیگر د: توسط این آ پشن می توانی 

 .مناییدحذف ای انس تال و را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

Sound  
Play Back Tab : 

Play Back  را از اکمپیوتر خارج میکند. و در این قسمت آ ن وسایل به آ ن وسایل گفته میشود که صدا

 را نشان میدهد.

 Configure اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید :Speaker .ها را آ زمایش منایید 

 Set Default هرگاه چندین :Speaker                 در اکمپیوتر شام وصل ابشد اب اس تفاده از این آ پشن 

 مهیشه اس تفاده میامنیید. Speakerیید که از کدام میتوانید تعینی منا 

 Properties اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید دیگر تنظامیت را ابالی :Speaker  اتن تطبیق 

 منایید. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

Recording Tab : 

 وصل است نشان می دهد. راکمپیوتحمل وسایل که صدا را ثبت می کند و در  این در

 

Sounds Tab : 

9. Sound Scheme منایید تعینیرا  راکمپیوتصدای هر خبش  د: در این حمل می توانی. 

1. Save as :اب  منودیددرست اتن را به دخلواه ی هر قسمت اکمپیوتر را صدا ههر گاSave as  ی م

 .مناییدآ نرا ذخریه  دتوانی

3. Play windows Startup sound  ام گکه در هن منایید تعینی د: توسط این آ پشن می توانی

 صدا داش ته ابشد ای خری.، اکمپیوتر  راکمپیوتروشن شدن 

  



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

Communications Tab: 

 شود. می  مانعاز صدا های مزامح کنیدبه حیث تلیفون اس تفاده می  راکمپیوتتوسط این آ پشن زمانیکه از 

 

 

Speech Recognition 

 .منایید ابز ا رامورد نظر آ هن ماپرو گر حصبت کردن و گرفنت انم  اب دمی توانی مپرو گراتوسط این 

Start Speech Recognition:  حصبت ابالی برای آ غاز کردنStart Speech Recognition  لکیک

 .منایید

Set up microphone  :تغریات را ابالی  دخبواهی ههر گاMic از  اجنام دهیدSet up 

microphone  . را انتخاب می کنمی 

Take Speech Tutorial از برانمه اس تفادهبرای شام آ موزش می دهد ات چگونه  راکمپیوتین جا : درا 

 .منایید

Train your computer To better understand you  مناییدجامالت را تکرار می  شام: در این جا 

 را هبرت بش ناسد. شامصدای  راکمپیوتات 
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Action Center  

ع آ ن خب می دهد ات برای رف شامدرایفت شده و برای   قدم به قدم راکمپیوتاین حمل متام مشالکت  در

 . مناییداقدام 

 را کنرتول می کند. راکمپیوتم همخبش  دودر لک  مپرو گرااین 

 امنیت .9

 بریس کننده برانمه ها و رفع مشالکت ان .1



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troubleshooting 

 

Troubleshooting  می ابشد که این  1ای رفع مشالکت از مجهل اماکانت جدید در ویندوز   

 ما را به شلک اتوماتیک درایفت منوده و آ نرا حل می کند. راکمپیوتمتام عیب های  مپرو گرا

Troubleshooting  را اجنام می دهد. راکمپیوتدر لک رفع مشالکت پنج خبش 

9. Programs  

1. Hardware and sound  

3. Network and Internet  

5. Appearance and Personalization 

0. System and Security  



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

  

 .مناییدلکیک  خبش ابالی آ ن دشلک هریک از این خبش ها می توانیبرای رفع م           

 

 

User Account  

تطبیق  فاده می کنداس تاز اکمپیوتر که تغریات را ابالی یوزر یعین خشیص که  دتوسط این آ پشن می توانی

 . هری غ امثال اینها وپسورد بدهمی  ، به یوزردیوزر بسازی د. توسط این آ پشن می توانی منایید

 

 انواع یوزر ها از حلاظ صالحیت : 

i. Administrator User   

ii. Limit or Standard user  

iii. Guest  
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 Administrator   این یوزر از نگاه صالحیت ابالترین صالحیت را :

 و متام اختیارات ویندوز را به عهده دارد. میباشد دارد

 Standard User  :  این یوزر نسبت بهAdmin  پرو صالحیت مک دارد یعین منی تواند

 ال این ها .ثیوزر بسازد و ام  ,را انس تال کند مگرا

 Guest  . این نوع یوزر پاین ترین صالحیت را دارد : 

 : طریقه درست کردن یوزر

 Control panel + user account + Mange another account + create a new account 

 Go to RUN + CMD + write to CMD (Net user Account name  password  /add) 

 Go to RUN + Lusrmgr.msc + Users + Right click  and click New user  

 + Notepad + write Net user User name Password /add + save .bat Go to RUN  

 

 طریقه از بنی بردن یوزر:

 Control panel + user account + Manage another account + click on user + delete account 

 Go to RUN + CMD + write to CMD (Net user User name /del 

 Go ot RUN + Lusrmgr.msc + Users + Right click on user and select Delete 

 l + save .bat+ Notepad + write Net user User name Password /deGo to RUN  

 
 

9. Create a Password for Your Account اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید به یوزر اتن :

  پسورد دهید.

1. Change Your Password :دپسورد داش ته ابشد توسط این اماکن می توانی یوزر ههر گا 

 .یدبده  تغیریآ نرا 

3. Remove your password   :آ پشن می این  ابشد توسطد داش ته یوزر قبل  پسور ههر گا 

 . ببیدآ نرا از بنی پسورد  دتوانی

5. Change Your Account name    : انم یوزر خود را اب اس تفاده از این آ پشن میتوانید 

 .دهید تغیری

0. Change Your account Type  تغیرییوزر را  )صالحیت(:از این جا می توانمی نوعیت 

 بدهمی .
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1. Mange another Account: از یعین مناییدکنرتول را که دیگر یوزر ها  دنیاز این جا میتوا 

 دهمی وامثال این ها. تغیریبنی ببمی صالحیت آ نرا 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

 اختیارات برق

Power options 

لب های  رمپیوتاکاباس تفاده از این آ پشن میتوان بعیض اختیارات راکه مربوط برق وسیس مت بطری )در 

اید آ ور شد که اختیار شامل این خبش درمکپیوتر های دسک اتپ اتپ( میشود عیار ساخت ابید 

 متفاوت میباشد . در اینجا اختیارات لب اتپ منایش داده شده است .

 

 

 

9. Select Power Plan 

a. Balanced   :شارژ لانر مبه حالت  راکمپیوت مناییداین پالن برق را انتخاب  ههر گا 

 رف مایکروسافت توصیه شده است.بطری را مرصف می کند البته این پالن از ط

i. Change Plan Sittings   دیگر تغریات را ابالی پالن  دیتوانی: از این جا م

 .مناییدذیل تطبیق 

1. Power saver   :ی ات وقت زاید دوام م اکمپیوتر شارژ مناییداین پالن برق را انتخاب  ههر گا

 کند.

i. Change Plan Sittings  غریات را ابالی پالن دیگر ت د: از این جا میتوانی

 .مناییدذیل تطبیق 

3. High Performance:ا بطری بیشرتی ر  شارژ راکمپیوت مناییداین پالن را انتخاب  ههر گا

 مرصف می کند.



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

i. Change Plan Sittings   ات را : از این جا میتوانمی دیگر تغری

 .مناییدابالی پالن ذیل تطبیق 

 

5. Require a Password on Wakeup  نآ ای بعد از خاموش کرد مناییدمی  تعینیجا :در این 

 پسورد خبواهد ای خری. شاماز  راکمپیوت

0. Choose what the Power Buttons do که وقیت ما  منایید  تعینی دمیتوانی :از این جا

Power button  شودچه معل را اجنام  دهمیرا فشار  راکمپیوت. 

1.  Choose What Closing Lid Does رس شامکنمی که وقیت  تعینیتوانمی می  :از این جا 

 .شودکدام معل را اجنام  منودیدرا پاین  لپ اتپ 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

1. Choose When to Turn off the Display   می کنمی که  تعینی:در این جا

 خاموش شود. راکمپیوتاس تفاده منی کنمی  راکمپیوتبعد از چه مدت که از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

Programs and Features 

 . مناییدها را انس تال و حذف  مپرو گرا دمی توانی 1ماکن در ویندوز توسط این ا

 عداً بدخلواه راست لکیک و  مپرو گراابالی  مپرو گرابنی بردن یک  دادن ای از تغیریبرای 

Change  ای  و Uninstall   مناییدرا انتخاب. 

9. View installed Updates   ز طریق ها را نشان می دهد که ا مپرو گرا:در این جا

Update  .انس تال گردیده است(Windows Update) 

1. Turn Windows features on or off :های  مپرو گرابعیض  دامی توانیدر این ج 

 .اییدمنغری فعال  دد فعال و ایگر  هنگام انس تال ویندوز یکجا نصب میویندوز را که در 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

  

 

 

 

 

Windows Defender  

 

 شود. ات از آ لوده گی به ویروس جلوگریی مناییداسکن  را  خود رپیوتاکم  دتوانیتوسط این اماکن می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder Options 

 .اییدمنوارد  راکمپیوتتغریات را ابالی فودلر های  دشن در کنرتول پنل ما می توانیتوسط این آ پ 

General Tab : 

9. Open each folder in the same window   :صفحات  مناییدنتخاب این آ پشن را ا ههر گا

 در یک ویندو ای صفحه ابز میشود. درا که ابز می کنی



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

1. Open each folder in its own window  :این آ پشن را انتخاب  ههر گا

 .مناییدهر صفحه را در ویندو جداگانه ابز می  منایید

3. Single click… :می  ابزات را اب یک لکیک منودن صفح داین آ پشن را انتخاب کنی ههر گا

 منایید.

a. Underline icon titles consistent with my browser  :این آ پشن را  ههر گا

 در زیر متام ایکن ها یک زیر خطی می دهد. مناییدانتخاب 

b. Underline icon titles only when I point at them  :این آ پشن را  ههر گا

 ند.برمی زیر خطی پیدامی ک  ما را ابالی آ ن می ماوسلکیک کنمی تنها زمانیکه پاینرت 

5. Double-click to open an item   :آ ین آ پشن را انتخاب کنمی اب دوابر لکیک منودن  ههر گا

 ابالی آ یکن ابز می شود.

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

0. Show all folders  :این آ پشن را لکیک کنمی متام فودلر ها را مهرای فودلر های فرعی  ههر گا

 آ ن نشان می دهد.

1. Automatically Expand To current Folder  :این آ پشن را فعال کنمی فودلرها را  ههر گا

 مهرای فودلر های فرعی اش به شلک اتومات بس ته می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

View Tab : 

9. Folders view 

a. Apply To Folders  :ههر گا View   تغریات را  دو خبواهید دهی تغیرییک فودلر را

 .مناییداز این آ پشن اس تفاده می  مناییدطبیق ابالی متام فودلر ها ت 

b. Reset Folders  :خبواهمی  ههر گاView   متام فودلر ها را به حالت اول آ ن بیاورمی از

 این آ پشن اس تفاده می کنمی.

1. Hidden files and folders  : 

a. Don’t show Hidden folders and files هر این آ پشن را انتخاب کنمی :. 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

b. Show hidden files and folders  :این آ پشن را فعال کنمی  ههر گا

 فودلر های که پنهان است برای ما نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

My Computer 

این قسمیت است که از مجهل وسایل همم ویندوز بشامر مریود  بیشرت در مورد دسرتیس ایفنت به درایف 

به این قسمت دسرتیس پیدا  desktopاز طریق ر میگرید . ها، دیسکها ، فودلرها وفایلها مورد اس تفاده قرا

زمانیکه ابالی آ یکن آ ن  را انتخاب کنید  Computerو بعدا  Start menuو مهچنان می توانید به  کنید

 مرتبه لکیک کنید شلک ذیل رامشاهده خواهید منود.یک 

 

 

 

 

 

 

 

 درایو های کمپیوتر

Search box .در این جامیتواند فایل ها را دریافت نمایید : 

دراین جا میتوانید 

شکل نشان دادن 

درایو ها و فولدر 

 ها را تعین کنیم



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

  Formatting a Disk                                  رمت نمودن دیسکفا 
 

واجیاد  File Allocation Tableفارمت منودن یک دیسک به معین از بنی بردن جدول ختصیص فایل 

دوابره آ ن میباشد جدول ختصیص فایل اماکانت ثبت فایلها رابه روی دیسک میرس میسازد بعضا اتفاق می 

 زمانیکه  افتد که این جدول ختریب شود ورضورت به این اجیاد دوابره آ ن گردد .

 

یک دیسک فارمت میشود متام اطالعات ثبت شده دردیسک ازبنی مریود . درحالت عادی رضورت خنواهد 

 رسواکر دارید .دیسک فلش  اب بود که شام یک دیسک رافارمت کنید .اگر شام

شاید بیشرت رضورت پیدا کنید که دیسک رافارمت کنید به هر صورت کوشش نکنید دیسک خست   

Hard Disk  ( اتنرا فارمت کنید این اکر رارصف زماین اجراکنید که ابدیسک واقعآ  مشلک داش ته ابش ید

رافارمت  لشفحیت برای مترین مه این اکر نکنید ( دراینجا فرض میکنمی که شام میخواهید که یک دیسک 

 راانتخاب کنید . formatایف مذکور رایت لکیک منوده وبعدآ  کنید هجت اجرااین اکر ابالی در 

 

هرگاه ما تغیرات 
آورده باشیم به حالت 

 اول می آورد

در این جا ظرفیت همان فلش 
 .دیسک ما را نشان می دهد

در این جا ما فایل سیستم را 
 که فارمت کند تعین می کنیم

در این جا ما تعین می کنیم که 
فلش را به چه اندازه تقسیم 

 .کند

هرگاه این آپشن را 

انتخاب کنیم فلش 

را به شکل سریع 

 فارمت میکند.



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

 

Recycle bin 

 باطله دانی
که فایلها وپروگراهماراکه ازبنی میبید درآ ن نگهداری میشود . این مانند یک فودلر است که  این حمیل است

بشلک یک ابطهل داین معل میکند . فایل وایفودلر ی راکه شامحذف میکنید درآ ن اتوقیت ابیق مامیند که شام 

د که فضای طر حذف میشوننبید . ابید خباطر داشت که اکرثآ  فایلها خباخوداتن آ نرااز این حمل از بنی 

دیسک بیشرت بدست آ ید . اتزمانیکه فایلهای حذف شده در ریسایلک بن موجود ابشد کدام تفاویت رادر 

فضای خایل دیسک احساس خنواهید کرد  زیراکه این فودلر مه در دیسک شاموجود دارد . ابید خباطر 

ای که از روی دیسکهای فالپیی ، نیتورک وفلش دیسک حذف میکنید آ هنابه این حمل داشت که فایله

روزی  دوایشامیک فایل رااز بنی بردید وچند حلظ بع ههر گاانتقال داده منیشوند  بلکی اکمال از بنی مریوند 

 بعدی خواستید که آ ن فایل رادوابره به دست آ رید  طوری ذیل معل کنید .

 

 ز بنی بردن یک فایل را بدانمی.اول  ابید طریقه ا

 Yesو بعدآ   Deleteبرای ازبنی بردن یک فایل اول راست لکیک ابالی آ ن و بعدآ   .9

ار در کیبورد فشار  Deleteبرای از بنی بردن یک فایل می توانید آ نرا انتخاب کنمی و بعدآ  لکید  .1

 دهید.

 : Recycle binطریقه دوابره بدست آ وردن یک فایل از 

را انتخاب  restoreرا ابز کنید و بعدا ابالی فایل دخلواه راست لکیک و بعدا   Recycle binاول   .9

 می کنمی.

نرود در هنگام حذف  Recycle binمی خواستید فایل را که حذف می کنید در  ههر گانوت: 

 را مه حممک بگریید.  shiftمنودن لکید 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 1ندوز وی  نصب سیستم عامل               

Installing Windows) Windows XP)     

های  راکمپیوترابه روی  Windows 7درین درس ما وشام خواهمی آ موخت که چگونه میتوانمی سیس مت عامل 

خشیص خود نصب منامی  . نصب سیس مت های عامل قدمیی  نسبتآ  مشلک بود ویل نصب منودن سیس مت های 

ام زماین به معریف )نصب ( سیس مت عامل رضورت پیدا میکنید ساده تر است  . ش Windows 8 / 7عامل 

که ابسیس مت عامل موجوده  مشلک داش ته ابش ید وای اینکه سیس مت عامل شام ختریب شده ابشد وای اصل  

 شام سیس مت عامل نداش ته ابشد  . قبل از سیس مت عامل ابید اعامل ذیل رابه ترتیب ذیل اجرامنامی . راکمپیوت

به چی نوع پرزه  معریف میشود . راکمپیوتید مطمنی بسازمی که سیس مت عامیل که قرار است به خود رااب -    

وفضای خایل دیسک  RAM. مقدار     processorجات وبه کدام ظرفیت رضورت دارد مانند رسعت 

پیش  بعدی اکر کند  .  به مرحهل راکمپیوتخست   .  اگر سیس مت عامل میتوانیست که پرزه جات موجود در 

 مریومی .

 DVD Romشام ابید  راکمپیوتیعین  ,DVD  Windows 7برای پذیریش  راکمپیوتعیار ساخنت  -   

 ابشد ات بتواند ویندوز در آ ن انس تال شود.

وای در بعیض  F12مناید بعدآ  لکید  Restartرا  راکمپیوتداخل منودید  راکمپیوترا در  DVDبعد از اینکه    

 ظاهر شود. Boot menuفشاردهید ات را  F10ها  راکمپیوت

   وای یکی از لکید های کیبورد را فشار دهید. Spaceرا انتخاب کنید.و بعدا لکید  CD-ROMبعدآ  

Press any key to boot from CD….. 

 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

مناید و بعدا  Nextیک ویندو مربوط به زابن می آ ید آ نرا  Spaceبعدا از فشار دادن لکید  

Install now اب می کنمی .را انتخ 

 را I accept the license بعدا چنئد دقیقه صبمناید ات ویندوی پاینی ظاهر شود و بعدا شام تک مارک 

 را لکیک مناید.   Nextانتخاب کنید و بعدا 

 

 

 

 را لکیک مناید. Next( را انتخاب مناید و بعدا 1بعدآ  نوعیت ویندوز اتن را )ویندوز 

را  Custom(Advance)وز قبیل ما را از بنی ببمی برای این اکر ابالی حاال وقیت این است که ویند

را   Advancedکه قبال ویندوز در آ ن انس تال بود انتخاب مناید و بعدا  Driveانتخاب مناید و بعدا ابالی 

را انتخاب کنید و    Formatکه در بنی قوس است انتخاب مناید ای دیگر آ پشن ها فعال شود و بعدا 

Next  .را لکیک مناید 



 

 

 

  

  هفتندوز آ موزش وی 

 

 

ویندوز به شلک اتومات انس تال می شود و از شام دیگر هیچ گونه سوایل منی بعداز اجنام متام اکر های ابال 

 کند.

 می گردد بنآ  شام هیچ اکری نامنید.  Restartشام چندین اب  راکمپیوتدر هنگام انس تال ویندوز  نوت :

 

 

 

 


