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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
یاسمین مداحنویسنده:   

 

به  یندوزو یمتقو ییرتغ
+ آموزش گام به  یشمس

 یریگام تصو

شینی، چندبار به وقتی پشت کامپیوتر یا لپ تاپت می
کنید؟ تا حاال شده برای میتون نگاه تقویم سیستم

ی سمت راست پایین دیدن تاریخ روز، به گوشه
رو بشی؟ دسکتاپتون نگاه کنی و با تاریخ میالدی روبه

در این مقاله، مراحل تغییر تقویم ویندوز به شمسی رو 
با هم یاد می گیریم تا دیگه مشکل دیدن تقویم میالدی 

 .اون گوشه براتون پیش نیاد
نتونسته  8شرایطی منتشر شد که ویندوز در  10ویندوز 

بود توو دل مردم جا پیدا کنه؛ پس با وجود ایرادایی که 
داشت، بازم طرفداراشو پیدا کرد. یکی از ایرادای این 
ویندوز برای کاربرای ایرانیش، نداشتن تقویم هجری 

های اولش بود. که این مشکل با شمسی در نسخه
ایکروسافت حل درخواست کاربرا در صفحه رسمی م

های این شد. حاال کاربران با نصب جدیدترین نسخه
ویندوز و چندتا کار کوچیک میتونن تغییر تقویم ویندوز 

ی راحتی انجام بدن و دیگه اون گوشهبه شمسی رو به
 .میالدی نبینن شون تاریخ روز رو بهدسکتاپ
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کنید؟ تا حاال شده تون نگاه میشینی، چندبار به تقویم سیستموقتی پشت کامپیوتر یا لپ تاپت می 
رو ی سمت راست پایین دسکتاپتون نگاه کنی و با تاریخ میالدی روبهبرای دیدن تاریخ روز، به گوشه

رو با هم یاد می گیریم تا دیگه مشکل  تغییر تقویم ویندوز به شمسیبشی؟ در این مقاله، مراحل 
  .دیدن تقویم میالدی اون گوشه براتون پیش نیاد

نتونسته بود توو دل مردم جا پیدا کنه؛ پس با وجود  8در شرایطی منتشر شد که ویندوز  10ویندوز 
ایرادایی که داشت، بازم طرفداراشو پیدا کرد. یکی از ایرادای این ویندوز برای کاربرای ایرانیش، نداشتن 

ر صفحه رسمی های اولش بود. که این مشکل با درخواست کاربرا دتقویم هجری شمسی در نسخه
های این ویندوز و چندتا کار کوچیک مایکروسافت حل شد. حاال کاربران با نصب جدیدترین نسخه

شون تاریخ ی دسکتاپراحتی انجام بدن و دیگه اون گوشهرو به تغییر تقویم ویندوز به شمسیمیتونن 
 .روز رو به میالدی نبینن

 

 

 .مراحل زیر رو دنبال کن 10ویندوز ی بعد از آپدیت کردن و نصب آخرین نسخه

 

 مراحل تغییر تقویم ویندوز به شمسی

 گام اول

 .ریمدر سمت چپ پایین صفحه اصلی می Start اول به منوی

 

استفاده کنید.  10های جدید ویندوز برای استفاده از تقویم شمسی، حتما یادتون باشه از نسخه
 .های اول این ویندوز، تقویم شمسی ندارننسخه
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 گام دوم

 .کنیمرو انتخاب می (Setting) ی تنظیماتبعد گزینه

 

 گام سوم

 .ریممی (Time & Language) شه، به قسمت زمان و زباناز صفحه جدیدی که باز می
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 گام چهارم

ی جدید، رو انتخاب کرده و در صفحه (Region) از منوی سمت چپ، دومین گزینه یعنی ناحیه
 .زنیممی (Change data formats) سمت راست پایین روی نوشته آبی

 

 

 گام پنجم

اید بزنیم روش تا یه لیست باز بآیتم اول اونه که  (Calendar) یاد که تقویمی جدید مییه صفحه
 .شه
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 گام آخر

 .کنیماز بین تقویمای توی لیست، تقویم شمسی رو انتخاب می

 

 .همین راحتی عوض شدهحاال میتونی تقویم سیستمت رو نگاه کنی و ببینی که به

 

 حرف آخر

در این مطلب سعی کردم روش تغییر تقویم ویندوز به شمسی رو گام به گام با تصویر و زبان ساده 
تر در مطلب قرار دادم. امیدوارم این مطلب براتون آموزش بدم و یه ویدیو هم برای استفاده راحت

. من و همکارام مفید باشه و اگر سوال یا مشکلی در این روند داشتین، در بخش نظرات مطرح کنین
  .در اسرع وقت پاسخ خواهیم داد

 


