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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
زادهمهستا حسیننویسنده:   

 

 دادن آموزش نمایش
دسکتاپ  در آیکون ها

 + مخفی کردن 10ویندوز 
 

وسایل و چیزهایی که خیلی  نها دوست دار بیشتر آدم
سازی کنند. کنن رو مرتب و شخصیازش استفاده می

مون رو جوری افزارهای توی گوشیبریا مثال نرم
ها دسترسی تر بتونیم به اونچینیم که راحتمی

هم همین کارو  باشیم. برای کامپیوتر و لپ تاپ
 کنیم.می

https://netran.net/mag/what-is-topology/
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و همین طور چیزایه  Control Panel، Recycle Bin ورود به هایکه آیکون آدمیاما بعضی وقتا پیش 
می کنیم، روی دسکتاپ کامپیوترمون نداریم. توی این مقاله من دیگه رو که خیلی ازشون استفاده می

   .ینمن همراه باشم، پس با بد به شما رو 10دسکتاپ ویندوز  در هاآیکوندادن آموزش نمایش خوام 

تری به رو برای اون دسته از دوستانی که میل بیش زنصب واتس اپ بر روی ویندو ویدیوی آموزشی
                                                                                                                        نه.قرار دادم. انتخاب با شما عزیزادر وبسایت یادگیری از طریق ویدیو دارند، 

  

   

   

 

 

 

 Windows 10  های دسکتاپ درآیکونآموزش نمایش 

کلیک راست  1تون مثل تصویر شماره فضای خالی دسکتاپ اولین مرحله روی یه قسمت از خب در
سازی( رو )شخصی Personalize یگزینه شه، از این پنجره. با این کار یه پنجره برای شما باز مینکنی

 .ینانتخاب کن

 
 Personalize -1تصویر 

 مقاالت پیشنهادی
 طریقه رمزگذاری و تغییر رمز در ویندوز 10

 Build Number  وVersion  را چطور پیدا کنیم؟ 10در ویندوز 
 غیر فعال کردن آنتی ویروس ویندوز 10 + ویدیو

 10آموزش اکتیو کردن ویندوز 
 10آموزش جامع بک آپ گرفتن از تمام سیستم در ویندوز 

https://netran.net/mag/show-icon-desktop-win-10
https://netran.net/mag/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/
https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/
https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/
https://netran.net/mag/windows-10-build-number-vs-version/
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از لیست  2ی . طبق تصویر شمارهنشیتون می)تنظیمات( دستکتاپ Settings یصفحهاالن وارد 
. با زدن نرو انتخاب کنی - هنمایش های صفحهکه همون مضامین یا تم - Themes یسمت چپ گزینه

 شهبرای شما یه لیست باز می صفحه این دکمه، در سمت راست

. 
 themes - 2تصویر 

های صفحه نمایش( رو انتخاب )تنظیمات آیکون Desktop icon settings یاین لیست گزینه در
 .(3)تصویر  نکنی

 
 Desktop icon settings -3تصویر 
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یا  Computer Myهای آیکونی جدید برای شما باز میشه که توی اون خب در این مرحله یه پنجره
This PC ،User ،Network، Recycle Bin  ... با انتخاب و زدن تیک هر کدوم از موارد  قرار داره. و

هایی که انتخاب کردین روی ، آیکونokی و بعد کلیک کردن روی گزینه 1مشخص شده در کادر 
 (.4تون ظاهر میشه )تصویر صفحه نمایش سیستم

 
 
 
 
 
 
 
 

تون و مواردی که انتخاب کردین تا ی اصلی دسکتاپحاال برگردین به صفحهخب کارمون تمام شد؛ 
 (.5)تصویر   یننمایش داده بشه رو ببین

توجه داشته باشین که از همین روش 
برای مخفی کردن هر کدوم از  نتونیمی
 .ینکنها استفاده  icon این
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 حرف آخر

 Desktop هایو مخفی کردن آیکون دادن نمایش گام به گام آموزش  خب توی این مقاله باهم
، در نجا کامنت بذاریسوال یا ابهامی پیش اومد، همین براتون. اگر یاد گرفتیمرو  win 10  در

 دیم.ترین زمان ممکن من و همکارام جواب شما رو میکوتاه


