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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
فاطمه صائمیاننویسنده:   

 

کردن  ستیآموزش ر 
 10 ندوزیو

تون خوب که دستگاه آدیم شیپ ییهادوستان، زمان
 ییکارها نیاز بهتر  یکیجور مواقع  نی. در اکنهیکار نم
تونه. دستگاه ندوزیکردن و ستیر  ن،یبکن نیتونیکه م

 نیباش هاتونلیاز فا یسر  کینگران پاک شدن  دیشا
رو  ندوزیو نیخوایم ی. اما وقتهیعیطب یلیکه خ

 ارتونیها در اختآپشن یه سر یدستگاه  ن،یکن ستیر 
 نیکن نییتع نیتونی. با انتخاب هر کدوم مذارهیم

حذف بشن. با من همراه  توننیم هاتونلیچقد از فا
رو شروع  10 ندوزیکردن و ستیتا آموزش ر  نیباش
 .میکن

https://netran.net/mag/reset-windows-10/
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کنه. در این جور مواقع یکی از بهترین تون خوب کار نمیآد که دستگاههایی پیش میدوستان، زمان
تونه. شاید نگران پاک شدن یک سری از تونین بکنین، ریست کردن ویندوز دستگاهمیکارهایی که 

خواین ویندوز رو ریست کنین، دستگاه یه سری هاتون باشین که خیلی طبیعیه. اما وقتی میفایل
تونن هاتون میتونین تعیین کنین چقد از فایلذاره. با انتخاب هر کدوم میها در اختیارتون میآپشن

هایی دوستان، زمان.رو شروع کنیم 10ذف بشن. با من همراه باشین تا آموزش ریست کردن ویندوز ح
تونین کنه. در این جور مواقع یکی از بهترین کارهایی که میتون خوب کار نمیآد که دستگاهپیش می

اشین که هاتون بتونه. شاید نگران پاک شدن یک سری از فایلبکنین، ریست کردن ویندوز دستگاه
ها در اختیارتون خواین ویندوز رو ریست کنین، دستگاه یه سری آپشنخیلی طبیعیه. اما وقتی می

تونن حذف بشن. با من هاتون میتونین تعیین کنین چقد از فایلذاره. با انتخاب هر کدوم میمی
 .رو شروع کنیم 10همراه باشین تا آموزش ریست کردن ویندوز 

 

 10ویندوز های ریست کردن روش

 

 1تصویر 

 :داشته باشیدمطالب زیر رو هم دوست  عالقه دارید، ممکنه ویندوزبه مباحث مربوط به  هگا

 به صورت گام به گام 10آموزش نصب ویندوز 

 10ها در ویندوز آموزش اعتمادسازی فایل

 ها و کاربردها در کسب و کارسازی؛ ویژگیمجازی

 دهندههای ارائهیا نقطه به نقطه چیست + شرکت P2P اینترنت

 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/add-exclusion-windows-security/
https://netran.net/mag/add-exclusion-windows-security/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
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 ریست کردن ویندوز از طریق تنظیمات

ی شین. در صفحهتون میابتدا از طریق کنترل پنل و یا منوی استارت وارد قسمت تنظیمات دستگاه
 .انتخاب کنین Update & Security یتنظیمات، گزینه

 

 2تصویر 

 .انتخاب کنین Update & Security یی تنظیمات، گزینهدر صفحه

 

 3تصویر 

مختلف قرار داره. از  یهانهیستون با گز  کیکه در سمت چپش  شهیبراتون باز م یدیجد یصفحه
 .نیکن کیکل Recovery کونیآ یرو ها،نهیگز  نیب
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 4تصویر 

 هانهیگز  نی. هر کدوم از ادهیمختلف بهتون نشون م ینهی، سه تا گز Recovery یدر پنجره
که  داستیهست از اسمش پ 10 ندوزیکردن و ستیکه ر  نهیگز  نیدارند. اول یمتفاوت یهاتیقابل

 یمشکل چیکه ه 10 ندوزیو یقبل یبازگشت به نسخه ،یبعد ینهی. گز دهیرو انجام م یچه کار 
 نداشته.

با  نیتونیحالت م نیاستارت آپه. در ا یشرفتهیپ ماتیتنظ یسوم رفتن به منو ینهیدر آخر گز  
 نی. در انیکن رفعالیغ یها رو به راحت، اونStart Up یافزارهانرم یساز رفعالیغ یمقاله یمطالعه

 .نیرو بوت کن ونهتکه در دستگاه یگر ید زیهر چ ایو  ورهای، دراUSBبا استفاده از  نیتونیم تیقابل

 Get Started یاول رو انتخاب و رو ینهیپس گز  م،یکن ستیرو ر  ندوزیو میکه قصد دار  ییجااز اون
 .میکنیم کیکل

 

 5تصویر 

https://netran.net/mag/disable-startup-software/


 10 ندوزیکردن و ستیآموزش ر 
 

 

5 

 

 کهنیا ایحذف بشن  تونیشخص یهالیکه فا نیتا انتخاب کن خوادیقسمت ازتون م نیحاال در ا
از  یکی هاتونلیفا تیاهم زانیم ایبسته به انتخاب خودتون و  نیتونی. شما منیشون دار نگه
. اما با نیرو نگه دار  هاتونلیتا فا دهیامکان رو م نیاول بهتون ا ینهی. گز نیرو انتخاب کن هانهیگز 

 .شهیتون هم پاک ماطالعات یدوم، تمام ینهیانتخاب گز 

که اگر  نیر یدر نظر بگ دی. البته باهیتکرار  نیانجام بد دیکه با یمراحل نه،یاز دو گز  یکیبا انتخاب هر 
 .کشهیطول م ترشیدستگاه ب ندوزیباال آمدن و ن،یدوم رو انتخاب کن ینهیگز 

 

 6تصویر 

 Just remove اول ینهیگز . شهیم ظاهر براتون یدیجد یهانهیگز  مرحله، نیا از بعد حال هر در
my files، نیدار  نگه خودتون رو دستگاه نیدار  قصد شما که شودیم استفاده یموارد در ترشیب .

 و نیبفروش رو دستگاه نیدار  قصد که شهیم استفاده یمواقع در ،Clean the drive یبعد ینهیگز 
 .بمونه اون در یاطالعات نیخواینم

 .ی بعد بشیدمرحلهی اول رو انتخاب کنین تا وارد ترجیحا گزینه

 پاک بشه شهیهم یتون برااطالعات یممکنه تمام ندوزیکردن و ستیکه با ر  نیتوجه داشته باش
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 7تصویر 

. ستنین برگشت قابل گهید اطالعات کهنیا بر یمبن دهیم یاخطار  شما به ستمیس موارد، یبعض در
 .نیکن کیکل Next ینهیگز  یرو فقط هیکاف حالت نیا در

 

 8تصویر 



 10 ندوزیکردن و ستیآموزش ر 
 

 

7 

 

 ده تا بدونین با ریست کردن چه اتفاقاتیی جدید بهتون نشون مییک سری توضیحات در صفحه
 .ی بعد بشهکلیک کنین تا دستگاه وارد مرحله Reset یافته. روی گزینهبرای دستگاه می

 

 9تصویر 

 انتخاب از بعد. نیکن انتخاب رو خودتون کشور تا شهیم خواسته ازتون ستم،یس آمدن باال از بعد
 .شده پاک هابرنامه یتمام که نینیبیم و نیشیم دستگاه وارد ،Yes ینهیگز  زدن با کشور،

 

 10تصویر 
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  Safe Mode ریست کردن ویندوز از طریق

تونین از طریق تنظیمات وجود اومده در ویندوزتون خیلی پیچیده است و نمیدر برخی موارد مشکل به
 Safe Mode جا بهتون آموزش ریست کردن ویندوز رو از طریقتون رو ریست کنین. در ایندستگاه

ی تونین مقالهمشکلی دارین، می Safe Mode که برای وارد شدن به حالتدیم. در صورتی توضیح می
 .رو مطالعه کنین چیست Safe Mode حالت

 .بشین Log in ی ورود یادین تا وارد صفحهرو با هم فشار می Win+L هایدر این قسمت، دکمه

 

 11تصویر 

 .شدین Log in یبینین که خیلی راحت و سریع وارد صفحهمی

 

 12تصویر 

https://netran.net/mag/how-to-boot-into-safe-mode-in-windows/
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 ی، روPower یمنو قی. حاال همزمان از طر نیرو نگه دار  Shift یوارد شدن به دستگاه، دکمه یبه جا
Restart نیکن کیکل. 

 

 13تصویر 

. دهیرو بهتون نشون م یدیجد یدستگاه دوباره روشن بشه، صفحه کهنیا یقسمت به جا نیدر ا
رو  Troubleshoot ینهیگز  دیکردن دستگاه با ستیر  یوجود داره. شما برا نهیصفحه سه گز  نیدر ا
 .نیبزن

، Reset ینهیگز  یکردن رو کیبا کل تی. در نهاشهیشما تکرار م یمراحل مانند روش باال برا یتمام
 .کنهیکردن م ستیبه ر دستگاه شروع 
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 14تصویر 

 حرف آخر

سعی کردیم تا خیلی ساده و خالصه بهتون یاد بدیم  ،10آموزش ریست کردن ویندوز  یدر مقاله
تون رو ریست کنین. با این وجود اگر در هنگام انجام مراحل باال مشکلی چطوری ویندوز دستگاه

 .کننتون رو برطرف میهای ما خیلی سریع مشکالتبراتون پیش اومد، کارشناس

 

 


