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آیا تا حاال بھ این فکر افتاده اید کھ چطور می شود ویندوز را از روی فلش مموری نصب کنیم و نیاز بھ سی دی نباشد؟
ویا کامپیوترشما فاقط سی دی رایت باشد من در این آموزش ویدویی بوتیبل کردن فلش مموری را بھ شما آموزش خواھیم داد تا 

- بتوانید بھ راحتی فلش خود را قابل بوت کرده و ویندوز خود را از روی آن ریختھ و نصب کنید. ۱
 حافظھ فلش خود را بھ کامپیوتر وصل کنید و مطالب موجود درآن را خالی کنید ،چون باید فرمت شود

۲-  روی ستارت کامپیوتررفتھ درقسمت جستجو CMD تایپ کنید باالی CMD راست موس کلیک کرده و باالی 

گزینھ   Run as Administrator  فشاربدھید طبق تصویرذیل 

ویندوز۷ ویندوز۱۰



DISKPART+ENTER درصفحھ DISKPART Command prompt  تایپ نموده وانترفشاربدھید

تفاوتی در حروف کوچک یا برزگ نیست.

رداده بعد از زدن کلید  Enterصفحھ ی دیگری باز می شود کھ در این قسمت List Disk تایپ می کرده و Enter فشا
تا لیست درایو ھای کامپیوتر را مشاھده کنیم طبق تصویر 



  این قسمت باید دیسکی را کھ ھمان USB Flash ما است را انتخاب می کنیم.ما در اینجا باید  Disk ۷ِ را انتخاب کنیم.
Enter تایپ نموده و  SELECT DISK 7

 Enter تایپ نموده و بعدأ  CLEAN :حال در ادامھ باید فلش را پاک کنیم ، کھ با دستور زیر این کار را انجام می دھیم

این دستور ھمھ پارتیشن ھای قبلی را از روی فلش پاک می کند کھ شامل سکتور ھای مخفی ھم می شود



Enter تایپ نموه  وبعد CREATE PARTITION PRIMARY بعد ازمرحلھ کامل پاک شدن فلش طبق دستور باال

درادامھ SELECT PARTITION  1 تایپ نموده وبعدا Enter    طبق تصویرباال

دراینجا پارتیشن یک درایور ویندوزمیباشد بخاطرانتخاب میکنیم کھ بعدا تمام فایل ھای کھ برای یک فلش قابل بوت 
ظرورت است ازدرایو سی کاپی مینماید



  برای  فعال کردن این Partition از دستور تصویرباال استفاده می کنیم 

 Enterتایپ نموده وبعدا Active

درادامھ ھم باید این  Partitionرا فرمت کنیم کھ برای این منظور از دستور تصویرباال باید استفاده کنیم

FORMAT FS=FAT32رافشار داده ومنتظرمیمانیم تا پروسھ تکمیل گردد  Enter تایپ نموده وسپس
۲۰ الی ۳۰ دقیقھ طول میکشد



دراخیر ASSIGN تایپ نموده وسپس ENTER طبق تصویرباال

این دستور بھ فلش یکی از حروف انگلیسی را کھ در دسترس است اختصاص می دھد. بطور مثال حرف
L رابھ فلش مااختصاص داد

دی وی دی ویندوز را بھ یکی از دوسیھ موردنظر کاپی کرده بعدا تمام فایل ھای ویندوز را درفلش خود 
قراربدھید طبق تصویرباال 

درصورتیکھ ویندوزما فایل ISO باشد اول باید ازفایلISO  توسط سوفت ویر PowerISO خارج نماھیم کھ PowerISO را میتوانید 
ازویب سایت من  www.kabirict.com بطوررایگان با سلایر نمبر دایمی دانلود نماھید
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