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برای نصب ویندوز ابتدا مطمئن شوید بوت سیستمتان بر روی CD یا DVD درایو است 

 setup را میزند بعد از فشاردادن کلید اعالم شده وارد Boot options برای مطمئن شدن زمان روشن شدن سیستم در پایین کلید
می شوید و درایور بوت را بر روی DC یا DVD قراردھید

پس از قرار دادن دی وی دی ویندوز وارد صفحھ زیر می شوید 

در این صفحھ با فشردن ھر کلیدی بوت شدن از روی دی وی دی شروع می شود و وارد مراحل نصب می شوید 

در این صفحھ فایل ھای ویندوز شروع بھ لود شدن میکند 



شروع بھ نصب ویندوز 

در این صفحھ زبان مورد نظرتان را انتخاب و دکمھ Next را بزنید 



در این صفحھ دکمھ Install now را بزنید 

ویندوزدر حال استارت شدن



در این صفحھ نوع ویندوز مورد نظر را انتخاب و کلید Next را بزنید 

 Next را بزنید و در انتھا کلید I accept the license terms در این پنجره تیک گزینھ

اگر بر روی سیستم یک ویندوز دیگر وجود داشتھ باشد گزینھ Upgrade فعال می شود و بھ این معنی است ویندوز 

قدیمی را بھ ویندوز جدید ارتقا دھید 

و گزینھ Custom بھ  این معناست کھ ویندوز قبلی را پاک و ویندوز جدید را جایگزین آن می کند 
گزینھ Custom را بزنید 



توجھ داشتھ باشید ... اگر سیستمتان پارتیشن بندی نشده باشد در اینجا با گزینھ Drive Options می توانید درایو ایجاد کنید 

 New در این مرحلھ باید تعیین بھ پارتیشن بندی پپردازید وبرای ھرپارتیشن جدید باید گزینھ
را انتخاب نماھید



 حجم ھاردیسک موردنظررا انتخاب نماھید کھ من دراینجا اولین دیسک خودرا ۷۰ جی بی انتخاب مینمایم وبعدا دکمھ

   Applyکلیک نماھید تا تنظیمات اانجام شود
توجھ کنید مثال برای ۷۰ گیگ در کادر مورد نظر باید عبارت ۷۰۰۰۰ را وارد کنید

دراین مرحلھ تنھا باالی OK کلیک نموده تا شاھد اولین ھاردیسک جدید خودشوید



 بعد ازفشارآوردن باالی OK دراینجا مشاھده اولین ھارددیسک خود میشویم ودرمرحلھ بعدی شروع بھ ساختن دومین ھاردیسک میپردازیم

دراین قسمت بازھم طبق دستور اولی بخاطراظافھ ساختن ھرھارددیسک جدید باالی New کلیک گردیده تا بخاطرانتخاب حجم 
ھارددیسک دومی فعال گردد



بازھم طبق دستور ھارددیسک اولی حجم موردنظر ھارددیسک دومی خود را انتخاب نماھید که من دراینجا دومین دیسک خودرا بطورمثال 
۱۵ گیک انتخاب مینمایم وبعدا بخاطرفعال شدن ھارددیسک دومی باالی دکمھ Apply کلیک نموده  تا تنظیمات انجام شو د

دراینجا مشاھده دومین ھارددیسک خود میشویم ودرمرحلھ بعدی شروع بھ ساختن سومین ھارددیسک میپردازیم



 دراین قسمت بازھم طبق دستور اولی  بخاطراضافھ ساختن ھرھارددیسک جدید باالی New کلیک نموده تا بخاطرانتخاب حجم
ھارددیسک سومی فعال گردد

دراین مرحلھ بدون اینکھ حجم انتخاب گردد تنھا باالی دکمھ Apply کلیک نموده تا شاھدی آخرین ھردیسک خود شوی م



دراین مرحلھ شاھد آخرین وسومین ھارددیسک خود میباشیم

بعد ازتکمیل مراحل پارتیشن بندی کھ دراینجا یک ھارددیسک خودرا بھ۳ قسمت وبا حجم ھای مختلف تقسیم بندی نمودیم کھ عبارتند از
:C  بخاطر نصب ویندوز جدید 

:D  بخاطرفایل ھای مھم بطورمثال عکس ویا فلم 

 : E بخاطر بکاپ مکمل ویندوز 

بعد ازتکمیل تمام مراحل در این مرحلھ باید پارتیشن مناسب برای نصب ویندوز را مشخص کنید کھ دراین جا اولین

ھارددیسک سی بوده وبعد ازانتخاب پارتیشن مناسب  بروی Next کلیک نماھید



در این صفحھ مراحل مورد نظر بھ صورت خودکار طی خواھد شد و ویندوز ممکن است چند بار استارت شود ... در این حال ت 
صفحھ ھای بوت شدن ویندوز را کھ طی کردیم دوباره تکرار می شود .. و برای بوت شدن در صفحھ ھای ابتدایی کلیدی را فشار 

ندھید و بگذارید خودش مراحل را طی کند مدت زمان نصب ویندوز بین ۲۰ الی ۲۵ دقیقھ بھ طول می 
انجامد. پس از نصب ویندوز سیستم یکبار ریستارت می ش ود



...

 ...

ویندوزدرحال استارت برای اولین بار

در این قسمت نام اکانت و نام کامپیوتر خود را بھ صورت دلخواه وارد کنید.



در این قسمت می توانید برای اکانت خود شفر تعیین کنید. اجباری ھم نیست

در این قسمت اگر از الیسنس اصلی ویندوز استفاده می کنید ، اطالعات  الیسنس خود را در کادر مربوطھ وارد کرده و در صورتی کھ از 
نسخھ ی کرک شده استفاده می کنید بدون وارد کردن اطالعات بر روی Next کلیک کنید.



در این قسمت می توانید تنظیمات مربوط بھ انجام آپدیت ویندوز را تعیین کنید.
توجھ داشتھ باشید کھ اگر از نسخھ ی کرک شده استفاده می کنید در این قسمت گزینھ ی سوم را انتخاب کنید و 

سپس بر روی Ask me later کلیک کنید.

در این قسمت Time zone  کشورکھ اقامت دارید عیار نماھید 



در این قسمت در صورتی کھ کامپیوتر شما بھ اینترنت متصل است نوع شبکھ خود را (خانگی ، محیط کاری ، محیط عمومی) انتخاب کنید.

دراینجا توصیھ من خانگی می باشد

در این قسمت ویندوز در حال نھایی کردن تنظیمات می باشد.



تبریک می گوییم ویندوز شما با موفقیت نصب گردید. 

 و این ھم تصویری ازمحیط ویندوز ۷ پس از نصب      
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