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  یریت آموزش نصب و مد 
 10  یندوز فونت ها در و 

می ما  مهمایمیل  کاربریتونه  حساب  و  ترین  باشه  مون 
اطالعات خیلی مهمی در اون وجود داشته باشه، عالوه بر  

های کاربری ما در سطح اینترنت،  حساباین تقریبا تمام  
ما   مون در ارتباطن و اگر شخصی بتونه وارد ایمیلبا ایمیل

می به سادگی  تمام حساببشه،  کنترل  کاربری تونه  های 
متصل به اون ایمیل رو به دست بگیره، بنابراین اولین قدم 

نگه ایمن  شخصیبرای  اطالعات  بردن  داشتن  باال  مون، 
ایمیلمون پرطرفدارامنیت  از  یکی  بهترین ه!!!  و  ترین 

های ایمیل، سرویس ایمیل گوگل به اسم جیمیله.  سرویس
شدن  دزدیده  از  جلوگیری  برای  گوگل  خوشبختانه 

راهاطالعات های زیادی رو پیش روی تون توسط هکرها، 
باال بردن امنیت   روش برای  7شما گذاشته. در این مقاله با  

میبی   )جیمیل(   Gmailاکانت   آشنا  همراه  شیمشتر  ما  با   ،
 باشید. 

https://netran.net/mag/how-to-install-and-manage-fonts/
https://netran.net/mag/gmail-security/
https://netran.net/mag/gmail-security/
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تونن به یه نوشته ها نقش مهمی در مشخص کردن هویت یک نوشته دارن و همونطور که میفونت
ا نامناسب  استفاه  با  ممکنه  ببخشن،  تاثیراعتبار  و  کننعتبار  کم  رو  اون   .گذاری 

کنید مناسب فرض موجود در ویندوز برای محتوایی که دارید تولید میهای پیشبعضی اوقات فونت 
نیستن بنابراین به چندتا فونت جدید نیاز دارید؛ خوشبختانه فقط با یه جستوجوی ساده در اینترنت، 

داشته باشید فقط کافیه که بدونید چه جوری باید های مختلف دسترسی  تونید به دنیایی از فونتمی
روش نصب و مدیریت فونت ها در ویندوز   اونارو نصب و مدیریت کنید. پس با ما همراه باشید تا با

 .بیشتر آشنا بشید 10

 

  (Setting) ها از طریق تنظیمات نصب و مدیریت فونت  

بشید و   Setting هست. وارد بخش  2018این روش برای ویندوزهای بروزرسانی شده بعد از سال  
 Fonts یظاهر شده روی گزینه  رو انتخاب کنید. در لیستی که سمت چپ Personalization یگزینه

گه که با بهتون می  Get more fonts in Microsoft store یکلیک کنید. لینکی با رنگ آبی و نوشته
جا پیدا و نصب تون رو اون های دلخواه تونید وارد فروشگاه مایکروسافت بشید و فونتکلیک روش می

 .بینیدهای مختلفی میشید، فونتکنید. وقتی وارد فروشگاه مایکروسافت می

ید  ها باپولی هستن و برای استفاده از اون Microsoft Store های موجود دربعضی از فونت 
 .قیمتی که از پیش براشون تعیین شده رو پرداخت کنید

 

http://www.microsoft.com/


10  یندوز فونت ها در و   یریت آموزش نصب و مد   
 

 

3 

 

 

 1شماره 

 یبینید و در صورت انتخاب گزینهمورد نظر اطالعات و شکل اون فونت رو می با کلیک روی فونت  
Get  شهکه داخل مستطیل آبی رنگ نوشته شده اون فونت نصب می. 

 2شماره 
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ویندوز خودشون رو فارسی  مشکلی که وجود داره اینه که مایکروسافت فونت فارسی برای اشخاصی که 
های  های فارسی رو خودتون از سایتنداره. فونت  کردن و یا زبان فارسی رو به کیبودشون اضافه کردن

با کلیک راست و گزینهمختلف می نصب کنید. یک روش دیگه هم برای   Install یتونید دانلود و 
 (Drag & Drop) دن و انداختنوجود داره که در این روش با کشی  10نصب کردن فونت در ویندوز  

 .تونید فونت مورد نظرتون رو نصب کنید، می Add fonts فایل به صورت دستی در بخش

 
 4شماره 

هایی که نصب کردید رو  وجود داره که تمام فونت Avalable fonts یدر بخش پایین تصویر گزینه
ها درون کادر مستطیلی اسم فونت رو  تونیند نگاه کنید. حتی این امکان وجود داره که باالی فونتمی

 .وجو کنید تا براتون نمایش داده بشهبنویسید و جست

شه. در این  ای براتون باز می هاست. روی هر فونتی که کلیک کنید، صفحهمدیریت فونتحاال نوبت  
تونید با زیاد و کم کردن سایز به صورت دستی، انواع ده و شما میصفحه شکل فونت رو نشون می

وجود  Unistall ای با عنوانسایزها رو نگاه کنید. در بخش پایین، اطالعات فونت نوشته شده و گزینه
 .شهداره که با انتخابش این فونت پاک می

https://netran.net/mag/install-persian-language-in-windows-10/
https://netran.net/mag/install-persian-language-in-windows-10/
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 5شماره 

 

فونت های خودتون رو نصب و مدیریت   (Control Panel) پنل از طریق کنترل  
 . کنید 

رای نصب و مدیریت فونت ها از طریق کنتر پنل طبیعتًا باید اول به کنترل پنل ویندوز بریم. برای ب
 Control Panel ، عبارتRun رو بزنید و بعذ از باز شدن کادر ”win+R“ برورود به کنترل پنل، کلید میان

 .کلیک کنید تا وارد کنترل پنل بشید Open یرو وارد و روی گزینه

 :های پیشنهادیمقاله

 به صورت گام به گام + ویدیو 10آموزش قفل گذاری روی ویندوز 

 + ویدیو 10آموزش ساخت اکانت مهمان در ویندوز 

 

https://netran.net/mag/setting-up-a-password-on-windows-10/
https://netran.net/mag/creating-guest-account-on-windows-10/
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 6شماره 

روی اون کلیک   .Appearance and Pesonalization یه بخش وجود داره به نام Control Panel در
 .کنید

 7شماره 
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بینید. از این قسمت هایی که روی ویندوزتون نصبه رو  ی فونتی فونت بشید و همهحاال وارد پوشه
 .هاتون رو مدیریت کنیدتونید فونت می

 که خواستین با یک سرچ، فونت دلخواهتون رو پیدا کنید و دانلود کنید. اول از فایل  شما از هر سایتی
Zip اون رو Extract یکنید و با کیلیک راست، گزینه Install   رو انتخاب کنید. حاال این فونت هم

هاتون روی هر کدوم که کلیک  ها اضافه شده. برای مدیریت فونتی فونتنصب شده هم به بقیه
شه. وقتی هم که فایل فونت رو کامل باز ای پایین باتون نشون داده مییک اطالعات خالصهکنید  

بینید که با سایزهای مختلف نوشته شده. اگر تصمیم دارید که فونت خاصی رو  کنید شکلش رو می 
رو انتخاب کنید تا فونت مورد نطرتون   Delete یپاک کنید، رود اون کلیک راست کنید و بعد گزینه

 .برای همیشه پاک بشه

 حرف آخر 

تونه تاثیر زیادی در جذب مخاطب یا خوانایی داشته باشه، پس هیچوقت انتخاب ظاهر یه محتوا می
بهتون ساده   فونت مناسب رو سرسری تا  این مقاله سعی کردیم  تو  براینگیرید.  راه  نصب و  ترین 

شیم  رو بهتون نشون بدیم. اگر سوال یا انتقادی داشتید خوشحال می 10مدیریت فونت ها در ویندوز  
 .که اون رو با ما در میون بزارین

 

 اون. شنمی محافظت  ویندوز توسط و هستن ویندوز خود برای فرض پیش هافونت  از بعضی
کنید پاک تونیدنمی رو هافونت . 

شه، از  کنید بعدا بهش نیاز پیدا میاگر تصمیم دارید که یک فونتی رو پاک کنید ولی حس می 
ل کپی کنید و یک جای دیگه جاگذاری کنید. فونتتون رو از بخش کنترل پن. اون بک آپ بگیرید

 .تونید نصبش کنیدمی، اینجوری بعدا که بهش نیاز پیدا کردید

 


