
برای  GPTو  UEFIویندوز برای نصب در حالت  DVDدر صورتی که به هر دلیلی امکان استفاده از 

شما میسر نیست، شما می توانید به راحتی توسط فلش مموری خود اقدام به نصب ویندوز کنید.

نصب ویندوز با فلش مموری سرعت باالتری نسبت به DVD  دارد.

 BIOS این آموزش تنھا برای کسانی است کھ میخواھند از این روش استفاده کنند ویا بایوس
کمپیوترشما از UEFI پشتیبانی میکند. 

آموزش نصب ویندوز در حالت UEFI و GPT برای کمپیوتر و لپ تاپ

چه چیزی الزم داریم ؟

گیگابایت به باال 4. یک عدد فلش مموری 1

2. دانلود نرم افزارRufus  با حجم کمتر از 1 مگابای بطور رایگان ازوب سایت 
www.kabirict.com  دانلود نماھید. 

.که لینک آن در باال قرار گرفته است نوشته شده است 2.18این آموزش بر اساس نسخه 

شیوه انجام کار  :

1. نرم افزار Rufus را باز کنید )نسخه 2.18  ( 

:2. به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید 

 در بخش Device فلش مموری مورد نظر را انتخاب کنید.

یک فایل ایمیج ISO از ویندوزی که   در بخش Format Options با استفاده از کلید 

     .می خواھید نصب کنید را انتخاب کنید

GPT partition scheme for  گزینه Partition scheme and target system type  در بخش

UEFI computer را انتخاب کنید.

 FAT32 گزینه File system در بخش 

 در بخش Cluster size گزینه  Default را انتخاب کنید.

 در بخش Format Options تیک گزینه Quick format را بزنید. 

  در بخش Format Options تیک کزینه Create extended label and icon files را بزنید.

 وقتی آماده بودید روی گزینهStart. 3 تصویر ذیل کلیک کنید.طبق

https://www.kabirict.com/


4. با پیغام زیر مواجه می شوید که آیا می خواھید عاملیات فرمت را انجام 

دھید.باالی اوکی کلیک کرده تا فلش شما فرمت گردد.

با فرمت کردن کلیه اطالعات داخل فلش مموری حذف خواھد شد.



شود.. منتظر شوید که عملیات فرمت و کپی کردن فایل های ویندوز انجام 5

https://www.facebook.com/kabirict
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https://www.kabirict.com/


6. در صورتی که عبارت  READY را در پایین صفحه دیدید. عملیات موفقیت آمیز بوده است.

کلیک کرده تا پروگرام مذکور خاموش شود Close  شما میتوانید باالی

پشتیبانی میکند به همین  GPTو  UEFI بعد ازاین شما می توانید با کمپیوتر هایکه از بایوس

نصب کنیدساده گی ویندوز 
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