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حتما برای شما هم پیش اومده که بخواید از روی 

بینین، ای که در مرورگر میقسمتی از فیلم یا صفحه
عکس بگیرین. اگر با گوشی از روی صفحه مانیتور 

کیفیت میشه که از خیرش عکس بگیریم انقدر بی
کار جور مواقع باید چهخب در این بگذریم، بهتره.

اسکرین شات  ی مانیتور همکنیم؟ میشه از صفحه
دونیم که میشه، تقریبا همه می 10گرفت؟ در ویندوز 

اسکرین شات در  چطور؟ گرفتن 7ولی ویندوز 
ی خوایم نحوههم ممکنه؟ در این مطلب می7  ویندوز

رو بهتون آموزش بدیم،  10و  7اسکرین شات ویندوز 
 .با ما همراه باشید
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بینین، ای که در مرورگر میحتما برای شما هم پیش اومده که بخواید از روی قسمتی از فیلم یا صفحه
کیفیت میشه که از خیرش عکس بگیرین. اگر با گوشی از روی صفحه مانیتور عکس بگیریم انقدر بی

اسکرین شات  ی مانیتور همکار کنیم؟ میشه از صفحهجور مواقع باید چهخب در این بگذریم، بهتره.
اسکرین شات در  چطور؟ گرفتن 7دونیم که میشه، ولی ویندوز تقریبا همه می 10گرفت؟ در ویندوز 

رو بهتون آموزش  10و  7ی اسکرین شات ویندوز خوایم نحوههم ممکنه؟ در این مطلب می  7ویندوز
 .بدیم، با ما همراه باشید

 10ی اسکرین شات گرفتن در ویندوز  نحوه
تونید های راحتی برای اسکرین شات داره. حاال شما میخیلی از کارها رو راحت کرده و روش 10ویندوز 

 .ها رو یاد بگیرید و از روشی استفاده کنید که باهاش راحتیداین روش
 

 Win+PrtSc یبی. دکمه ترک1
لیت اسکرین شات گرفتن از صفحه رو خود قاب 10در ویندوز  (Microsoft) شرکت مایکروسافت

های ویندوز کافیه دکمه 10فراهم کرده. برای اسکرین شات گرفتن در ویندوز   راحتی برای کاربرانبه
 .روی کیبورد رو همزمان با هم فشار بدین Print screen و
 
 

 
ها روی کیبوردهای مختلف تر کیبوردها به همین شکله، ولی ممکنه جای این دکمهاین چیدمان در بیش

 .کمی تغییر کنه

قرار داره )که البته این دکمه از روی شکل  Ctrl و Alt هایکلید ویندوز در پایین کیبورد و بین دکمه
های کیبورد محسوب هم جزو باالنشین Print Screen (. کلیدظاهری که داره هم قابل حدسه 

 .ها قرار دارهمیشه و باالی کلید جهت
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 1شماره 
شما برای  از روی کیبورد، صفحه نمایش Print Screen و Windows هایبعد از فشار دادن دکمه

ی اینه که اسکرین دهندهگرده. این تغییر رنگ نشونای تاریک میشه و بعد به حالت اولیه برمیلحظه
از لیست سمت چپ،  This PC باید بعد از کلیک روی 10شات گرفته شده. برای دیدن اون در ویندوز 

 .بشید Pictures وارد فولدر

 2شماره 
 .ها رو در اون ببینیدتونید اسکرین شاتداره که می Screenshots این قسمت، یک پوشه به نام
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 3شماره 

 Win+Shift+S اسکرین شات گرفتن با دکمه ترکیبی

 4شماره 
در روش قبل، اسکرین شات از کل صفحه گرفته میشه. اگر بخواید تصویر قسمتی از صفحه رو ذخیره 

یره میشه جوری صفحه کمی ترو همزمان فشار بدید. این S و  Shift های ویندوز،تونید دکمهکنید، می
 .و باید با موس جای مورد نظر برای اسکرین شات رو مشخص کنید



 10و  7اسکرین شات در ویندوز 
 

5 

 

 5شماره 

 Snipping Tool اسکرین شات از صفحه کامپیوتر با ابزار
تونید هست. به کمک اون می  Snipping Toolوجود داره 10یکی از ابزارهای کاربردی که در ویندوز 

تون ذخیره کنید. برای استفاده از این هر قسمتی از صفحه رو که بخواید برش بزنید و با فرمت دلخواه
 .وجو کنیدبرنامه باید از منوی استارت نام اون رو جست

 6شماره 

https://netran.net/
https://netran.net/
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رو بزنید و بعد  (New) است، کافیه از منوی باالی صفحه اولین گزینه طرز کار با اون خیلی ساده
 .اید از اون عکس بگیرید، مشخص کنیدخوای رو که میمحدوده

 7شماره 

 
مشخص  Delay های جالبی که این برنامه داره امکان عکس گرفتن با تاخیره. میشه از تباز ویژگی

 .صورت خودکار از صفحه اسکرین شات گرفته بشهکنین بعد از چند ثانیه، به

 

 .های مشخص، از صفحه اسکرین شات بگیریدتونید در سایزبندیهم می Mode از تب
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تون تبدیل به عالمت نرم افزار رو اجرا کردید، صفحه کمی تیره و کدر و نشانگر موس بعد از اینکه
تونین قسمتی رو که قصد درین ازش عکس مثبت میشه. با نگه داشتن کلید سمت چپ موس می

بزنید  New یبگیرین، انتخاب کنین. اگر قراره از کل صفحه عکس بگیرید، باید روی فلش کنار گزینه
 .رو انتخاب کنید Full-screen Snip یهو بعد گزین

تونید روی ی جدیدی براتون باز میشه که اگر خواستید، میی مورد نظر، پنجرهبعد از انتخاب ناحیه
ی بازشده، عکس تغیراتی هم ایجاد کنید. با کلیک روی عالمت ذخیره در سمت چپ و باالی پنجره

 .تون ذخیره میشهاسکرین شات در مسیر دلخواه

 7ی اسکرین شات گرفتن در ویندوز نحوه
دکمه از روی  2زمان نیست که با فشار دادن هم 10مثل ویندوز  7اسکرین شات گرفتن در ویندوز 

 .جود داره که میشه ازشون استفاده کردهایی وکیبورد بشه از صفحه عکس گرفت. اما راه حل

  Print screen  یدکمه
ی کامپیوتر ذخیره اسکرین شاتی از صفحه در حافظه Print Screen یا PrtSC یبا فشار دادن دکمه

 .میشه

 
 

 Home و Insert هایمعموال در سمت راست صفحه کلید و باالی دکمه Print Screen یدکمه
 .دقت کنید( 1قرار داره )به عکس شماره 

 

 .فشار بدید PrtSC زمان با( رو هم هم9عکس شماره )  Function باید کلید پتادر لپ
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 9شماره 
 افزارهای ادیت عکس وارد یااسکرین شات فعال وجود خارجی نداره تا اینکه اون رو در یکی از نرم

Paste  کنید. 
 در منوی استارت .ای دارههست که کاربری ساده Paint افزارافزار برای این کار همون نرمبهترین نرم

Paint رو سرچ و باز کنید. 

 10شماره 
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ی کامپیوتر ذخیره اسکرین شاتی که در حافظه Paste یاجرا شد، با گزینه paint افزاری که نرموقت
 .کنید Paint شده بود رو وارد

 
 File ین گزینهتونید عکس رو برش بدید یا ادیت کنید و در نهایت مثل تصویر پایین، با زدنجا میاو
 .های پیشنهادی رو انتخاب و عکس رو ذخیره کنیدیکی از فرمت Save as و

 11شماره 

 

 اسکرین شات ویندوز با ابزار
کنه. خوبی استفاده وجود داره که امکان اسکرین شات گرفتن رو براتون فراهم می 7ابزاری در ویندوز 

های ویندوز جای داده شده، اینه که نیازی که از ویندوز ویستا به بعد در برنامه Snipping Tool از
 .وجو کنیددوز جستتونید در منوی ویننیست دانلود بشه و داخل خود برنامه وجود داره. اون رو می

 .تونید این کار رو انجام بدیدهم می Ctrl+V با کلید ترکیبی
 

 .های خیلی بهتری وجود دارهجا راههم جواب میده. ولی خب اون 10این روش در ویندوز 
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 12شماره 

SnagIt  بهترین نرم افزار اسکرین شات 

 13شماره 

             Snipping اسکرین شات از صفحه کامپیوتر با ابزار به بخش tool snipping برای آموزش کار با
 Tool برید. 

https://netran.net/mag/?p=7467&preview=true&_thumbnail_id=71733#____Snipping_Tool
https://netran.net/mag/?p=7467&preview=true&_thumbnail_id=71733#____Snipping_Tool
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 کنید تا از صفحهدارید به احتمال زیاد در طول روز بارها نیاز پیدا میاگر با ویندوز زیاد سروکار 
هایی هم که تا االن گفته شد برای گرفتن عکس از بخشی نمایش عکس یا اسکرین شات بگیرید. راه

 صورت کامل اسکرین شات بگیریم چی؟به PDF است. وقتی نیاز بشه از یک سایت یا یا تمام صفحه
 

افزارهای از بهترین نرم SnagIt .استفاده بشه SnagIt ای مثلافزاری حرفهقع باید از نرمجور موادر این
 افزار هم مثلگیره. این نرماست که عالوه بر اون از صفحه نمایش فیلم هم می تصویربرداری از صفحه

تولید  Techsmith توسط کمپانی Camtasia (Screen Recorder) افزار ضبط صفحه نمایشمنر
 .شده
 .تهیه کنید techsmith تونید از سایترو می SnagIt افزارنرم

 

 حرف آخر
تونید هر موقع که الزم بود، از هر قسمتی رو یاد گرفتید، می 10و  7 اسکرین شات در ویندوز حاال که

ها یک تصویر با کیفیت ذخیره کنین. اگر سایتبهایی از یک فیلم و وتون، بخشاز صفحه دسکتاپ
 یافزارهایی که مقالههم کارتون با اسکرین شات حل نمیشه و باید از صفحه نمایش فیلم بگیرید از نرم

 سال )اسکرین رکوردر–Screen Recorder( ی ضبط صفحه نمایشهاافزارها و اپلیکیشنبهترین نرم
 .معرفی کرده استفاده کنید. اگر سوالی داشتید، خوشحال میشیم با ما در میون بذارید 2021

 :ت مرتبطمقاال
 10آموزش نصب و مدیریت فونت ها در ویندوز 

 در ویندوز )Emoji (آموزش استفاده از ایموجی

https://netran.net/mag/camtasia-screen-recorder/
https://netran.net/mag/camtasia-screen-recorder/
https://www.techsmith.com/screen-capture.html
https://netran.net/mag/the-best-screen-recorder-software/
https://netran.net/mag/the-best-screen-recorder-software/
https://netran.net/mag/how-to-install-and-manage-fonts/
https://netran.net/mag/how-to-use-emoji-in-windows/

