
 راهنمای نصب زبان فارسی ویندوز

 

 XPویندوز 
 

 را درون سی دی خوان قرار دهید XPویندوز  CDقبل از هر کاری ، . 1
 کلیک نمایید. Startبر روی دکمه . 2
 را کلیک کنید. Control Panelگزینه . 3
 .را انتخاب کنید Regional and Language Optionsسپس گزینه . 4
 .را انتخاب کنید Languagesسربرگ دوم ، در صفحه باز شده. 5
را فعال  Install files for complex script and right-to-left language تیک گزینه، در این صفحه. 6

، پیغام هشداری مبنی بر نصب زبان های دیگری عالوه بر زبان . بعد از فعال کردن این تیککنید
 را کلیک کنید . okفارسی به شما نمایش داده  می شود ، دکمه 

. ید . نصب زبان فارسی آغاز می شودکه در پایین همین صفحه قرار دارد را کلیک کن Applyدکمه . 7
بعد از اتمام نصب فایلهای زبان فارسی ، با نمایش پیغامی از شما خواسته می شود تا ویندوز را 

Restart با زدن دکمه کنید ،Yes این کار را تأیید کنید . 
 . ( را انتخاب کنید Advancedسوم )  سر برگ،  Regional and Language Optionحال در صفحه . 8
. را انتخاب کنید Farsiاز لیست کشویی، گزینه  Language for non-unicode programsدر قسمت . 9

ما ش به را کلیک کنید تا تنظیمات برایتان ذخیره شود . مجددا یک پیغام هشدار Applyدرنهایت دکمه 
 . را کلیک کنید Yesنشان داده می شود ، دکمه 

 Yesپیغامی به شما نشان داده  می شود که باید سیستم را راه اندازی مجدد نمایید . با زدن دکمه . 10
 اینکار را تأیید نمایید.

 
 
 

 7و ویندوز  Vistaویندوز 
 

 کلیک نمایید. Startبر روی دکمه  -1
 را کلیک کنید. Control Panelگزینه  -2
 را کلیک کنید. Clock, Language and Regionسپس گزینه  -3
 را کلیک کنید. Region and Languageسپس در پنجره جدید، گزینه  -4
 کلیک کنید. Administrativeدر پنجره باز شده، بر روی نام برگه  -5
 را کلیک کنید. Change System Localeدکمه  Language for non-unicode programsدر بخش  -6
را کلیک  OKرا انتخاب کنید و سپس دکمه  Persianدر پنجره باز شده، از لیست کشویی، گزینه  -7

 کنید.
 را انتخاب کنید. Restart nowگزینه  -8

 
 



 8.1 و 8ویندوز 
 

 ماوس را به سمت راست بکشید تا منوی میانبر نمایان شود. -1
 را انتخاب کنید. settingگزینه  -2
 را کلیک کنید. control panelسپس گزینه  -3
 را کلیک کنید. Regionگزینه  -4
 نید .را انتخاب ک Administrativeدر پنجره بازشده ، سربرگ  -5
 را کلیک کنید. Change System Localeدکمه  Language for non-unicode programsدر بخش  -6
را کلیک  OKرا انتخاب کنید و سپس دکمه  Persianدر پنجره باز شده، از لیست کشویی، گزینه  -7

 کنید.
 را انتخاب کنید. Restart nowگزینه  -8

 

 

 10ویندوز 
 

را  Languageبالفاصله عبارت  د،یکن کیکل یمکان خاص یرو نکهیو بدون ا دیاستارت را باز کن یمنو -1
 .دیینما پیتا
تا وارد  دیکن کیآن کل یرو languageزبان با نام  رییمربوط به تغ کونیپس از ظاهر شدن آ -2

 .دیشو بوردیمربوط به زبان ک ماتیتنظ
 شیمختلف نما یزبان ها ستیتا ل دیکن کیکل Add a language نهیگز  یدر صفحه باز شده، رو -3

 داده شود.
 .دیبرس (یفارس) Persian به زبان Pصفحه را اسکرول کرده تا در قسمت  -4
 .دیینما کیآن دبل کل یو سپس رو دییرا انتخاب نما یزبان فارس -5
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