
 
 

 

 

 دفتر فناوري اطالعات

 افزارواحد شبكه و سخت

 

  (keyboard) صفحه کلید زبان فارسی به اضافه کردنراهنماي 
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 بسمه تعالی

 Change keyboards or را تایپ کنید. سپس بر روی keyboard input کلیک کرده و عبارت (start) ابتدا بر روی دکمه استارت  -1

other input methods  کلیک کنید. این سریع ترین راه برای رسیدن به این قسمت از کنترل پنل (Control Panel)  است. 

 

 .و کلیک کردن بر روی پنل مشخص شده keyboard input تایپ کردن

 

  Language andویندوز اجرا کرده سپس بر روی  (start)را از قسمت استارت   (Control Panel)توانید ابتدا کنترل پنلمی همچنین

Region کلیک کنید. 
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 .کلیک کنید Change keyboards رفته و بر روی Keyboards and Languages تب به Region and Language در پنجره -2
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 کلیک کنید Add بر روی Installed services ای مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد. در قسمتبا پنجره -3 

. 

 کلیک کنید. حاال  Keyboardزیرشاخه عالمت +را پیدا کنید. بر روی عالمت + کلیک کرده و دوباره بر روی   Persianاز لیست موجود آیتم  -4 

 .کلیک کنید تا زبان اضافه شود OK را زده و بر روی Persian تیک گزینه
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 است: اگر زبان فارسی را پیدا نکردید به احتمال زیاد هنگام نصب شدن ویندوز پک مربوطه نصب نشده نکته
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 د نیز در کادر کناری اضافه خواهد شحال مانند تصویر زیر زبان فارسی  -5

 تغییر دهید.  Default input language کشویی قسمت از نیز را کیبورد توانید زبان اولاختیاری( می)

 

  

 قابل استفاده خواهد بود.  English حال زبان فارسی نیز در کنار زبان

 استفاده کنید.  Shift + Alt توانید از کلیدهای سمت راست کیبوردها میبین زبانبرای سوئیچ کردن 

 .کلیک کنید Remove توانید آن را در کادر انتخاب کرده و بر رویهمچنین برای حذف کردن یک زبان نیز می
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 تغییر دادن زبان محلی ویندوز به فارسی

ای است. برای حل این هقورباغ های ناخوانا و به قولی خرچنگزبان فارسی نوشته شده اند، دارای نوشتههایی که به شود که برنامهگاهی مشاهده می

 :ای را تغییر داد برای این کار Unicode مشکل باید زبان محلی برای کاراکترهای غیر

 رفته و در قسمت Administrative که در مرحله اول بخش قبل باز کرده ایم، به تب Region and Language در همان پنجره -1

Language for non-Unicode programs بر روی Change system locale کلیک کنید. 

 

 .کلیک کنید OK را انتخاب کرده سپس روی Persian گزینه Current system locale در پنجره جدید باز شده و در قسمت -2 

 

 .کلیک کنید Restart now تر را ریستارت کنید بناربراین در دیالوگ باز شده بر رویبرای اعمال کردن تنظیمات باید کامپیو -3 
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