
7آموزش نصب ویندوز 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیالن



7حداقل سخت افزار مورد نیاز برای نصب ویندوز 

7بیتی ویندوز 32برای ویندوز رمگیگابایت 1

7بیتی ویندوز64گیگابایت رم برای ویندوز 2یا 
7بیتی ویندوز32برای ویندوز دیسک سخت گیگابایت فضای خالی 16
7ویندوزبیتی64گیگابایت برای ویندوز 20و 

ه کمگابایت حافظه داخلی128با  DirectX 9یا چیپ ست که پشتیبانی ازکارت گرافیکی 
فعال باشد Aeroتم

 (x86)بیتی32برایگیگاهرتز یا سریعتر1(cpu)پردازنده

.ودکه ویندوز سرعتش کم نش (x64)بیتی64وباالتربرای 



شروع آموزش

در.باشدرامدیویدییادیسیرویبرکهشویدکامپیوترتان؛مطمئنبوت-1

تانسیستمکهزمانی.باشدمیF12وF8کلیداسوسوگیگابایتمادربردهایبیشتر

مورددکلیاستکافیدهد،مینمایشراشدنبوتکلیدابتدادرکنیدمیروشنرا

راEnterکلیدبعدوکردهانتخابرادرایوشودمیبازکهایصفحهازوزدهرانظر

.تاسسیستمبوتتغییروکامپیوتربایوسیاSetupصفحهبهرفتندیگرراهبزنید



اده نصب را گذاشتید صفحه زیر در صورتی که مرحله قبل را درست انجام د DVDوقتی-2
.رابزنید Enterثانیه زمان دارید که کلید8باشبد ظاهر می شود 

بعد از زدن اینتر شروع به بوت شدن می کند



درکنیدانتخابرانظرموردزبانتوانیدمیمرحلهایندرNEXTکلیدزدنوزبانتنظیم-3
تنظیماتانیدتومیویندوزنصبازبعدنباشیدنگراننکردیدانتخابراخودکشورزبانکهصورتی

.دهیدانجامراآن



.کلیک کنید Install Nowبر روی دکمه-4

شروع به لود کردن می کند



شودمیبازکهایصفحهازحال-5

کهکنیدانتخابراخودویندوزنوع

Windowsشمابهمنپیشنهاد 7

Perfessionalباشدمی.

ویندوزهمانند7ویندوز XP ویرایش:استمختلفویرایشششدارای7بودویندوزدوویرایشدارایکه STARTER ویرایش-(هابوکنت) HOME

BASIC ویرایش- HOME PREMIUM ویرایش- PROFESSIONAL ویرایش- ENTERPRISE ویرایش- ULTIMATE ازاینهرکدام-

.اندشدهطراحیمختلفیکاربردهایویرایشهابرای



I accept the license termsانتخاب.قبول کردن شرایط مجوز-6



:در این صفحه شما با دو گزینه مواجه می شوید-7

که در کامپیوتر شما نصب شده است به(xp)به عنوان مثالدر صورتیکه می خواهید نسخه قبلی ویندوز.الف
Windows 7 ست که یک این گزینه فقط زمانی در دسترس ه. ارتقاء پیدا کند گزینه اول را انتخاب نمائید

اک کرده و نسخه از ویندوز در کامپیوتر شما نصب شده باشدو در صورتی که می خواهید ویندوز قبلی را پ
.کلیک کنید Customویندوز جدیدی نصب کنید بر روی گزینه



بهتاوباشدمینوهاردیکاستشدننصبحالدرآنرویبر7ویندوزکههاردیاگر-8
Driveگزینهبررویکافیستاستنشدهنصبآنرویبرویندوزیحال Optionsکلیک

کنیدانتخابگیگابایتبهراخودCدرایوظرفیتوکنیدکلیکNewگزینهرویبرسپسکرده
(کنیدواردرا15000عددبایددهیدقرارگیگابایت15بابرابرراخودCدرایواگر (1(GB =

1024 MB)).



:نکته

کهدرایویکافیستباشددیگریویندوزهریاXPویندوزدارایقبالشماهاردیسکاگر

Loadگزینهرویبرانتخابرااستنصبآنرویبرویندوز Driveازوکردهکلیک

رویبرآنازبعدوزدهراFormatگزینهگیردمیقرارشمااختیاردرکههاییگزینه

.کنیدکلیکNextکلید



.نصب و راه اندازی ویندوز هم اکنون آغاز خواهد شد-9



.مرحله نصب صفحه زیر را خواهید دید5پس از تمام شدن این -10



کلیک کنید Nextدر این مرحله نام کاربری خود را وارد کنید و بعد از آن بر روی کلید-11



یمشماوباشدمیاطالعاتنوعازحساسیتدارایشماسیستمکهصورتیدر-12

زریوبرایعبوررمزیکمرحلهدرنکنداستفادهآنازکسیخودتانغیربهخواهید

.بگیریدنظردرخودکاربری



.کلیک کنید Nextدر این مرحله بر رویبعدازواردکردن کلید محصول -13



را در این مرحله در صورتی که از ویندوز اورجینال استفاده می کنیدد گزینده اولدی-14
سدومی را انتخاب کرده تا بروزرسانی اتوماتیک ویندوز انجام شود در غیر این صورت گزینه

 .انتخاب کنید



زینهگرویبروکردهانتخابنظرموردکشوربهبستهراخودتاریخوزمانتنظیمات-15

Nextکنیدکلیک.

.تهران را انتخاب کنید Time Zoneدر لیست



شودمیاستفادههشبکدریاباشدخانگیشماسیستماینکهبهبستهراخودکامپیوترنوع-16

کنیدکلیکاولگزینهرویبر.کنیدانتخابرا



بعد ازانتخاب شروع به لود کردن می کند-17



دسکتاپتنظیماتبرایکندمیآمادهراخودحاضرحالدر7ویندوز



.دسکتاپ راه اندازی شد

رایو خود نصب ویندوز با موفقیت انجام شد کافیست درایورهای کارت گرافیک و مادربرد خود را درون د
.به طور کلی تمام شودگذاشته و آنها را نصب کنید تا مراحل نصب


