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جستجو در ھمھ دروس...  نقشه سایت درباره ما  آمار  تبلیغات  تازه ھا  پشتیبانان  ارتباط با  ما  دریافت نرم افزار  العربیة 

، با توجه به در صورتی که ھنگام اجرای نرم افزار، با مشکل عدم نمایش صحیح حروف فارسی مواجه گشتید (مطابق شکل زیر) 

سیستم عاملی که از آن استفاده می کنید، یکی از اقدامات زیر را انجام دھید.

 

 

 

 

 

XP .راھنمای فعال سازی زبان فارسی در ویندوز

چنانچه برروی رایانه شما ویندوز XP نصب شده، جھت فعال کردن زبان فارسی مراحل زیر را انجام دھید :

1- برروی نماد My Computer کلیک کنید.

2- گزینه Control Panel را انتخاب کنید.

3- برروی گزینه Regional and Language Options کلیک کنید.

از قسمت Location کشور Iran را و در پایین ھمین پنجره  Farsi تغییر دھید  از English به  را  زبان   ،Regional Options زبانه 4- در 

انتخاب کنید.

5- در زبانه Language گزینه (...Install files for complex script) را تیک بزنید.

6- در زبانه Advanced زبان را از English به Farsi تغییر دھید.

7- برروی دکمه Ok کلیک کنید.

8- رایانه را مجددا راه اندازی نمایید.

vista & 7 راھنمای فعال سازی زبان فارسی در ویندوز ھای

چنانچه برروی رایانه شما ویندوزVista یا 7 نصب شده ، جھت فعال کردن زبان  فارسی مراحل زیر را انجام دھید :

1- برروی نماد My Computer کلیک کنید .

2- گزینه Open Control Panel را انتخاب کنید.

3- برروی گزینه Clock, Language, and Region کلیک کنید.

مدرسه فقاھت

حوزه علمیه قم-مسجد اعظم

دروس تابستان

حوزه علمیه قم

حوزه علمیه قم - مدرسه فیضیه

حوزه علمیه قم-به زبان عربی

حوزه علمیه قم - مدرسه خان

حوزه علمیه نجف

حوزه علمیه نجف-حرم امیرالمؤمنین(ع)

حوزه علمیه نجف-مساجد

حوزه علمیه مشھد

حوزه علمیه کربال

حوزه علمیه لبنان

حوزه علمیه دمشق

حوزه علمیه قطیف و احساء

حوزه علمیه افغانستان

حوزه ھای علمیه شھرستانھا

بزرگان معاصر

فقه موضوعی

کالم و فلسفه

تفسیر - قم

تفسیر - مشھد

رجال

سایر دروس

تقریر عربی درس ھا

زمان درس ھا

لوح فشرده

تقریر مدرسه فقاھت

راھنمای تقریر نویسی

کتابخانه مدرسه فقاھت

کتابخانه مدرسه فقاھت (کتب اھل سنت)

راھنمای کتابخانه مدرسه فقاھت

ویکی فقه

ویکی پرسش

نسخه اندروید 94-95

درباره نسخه اندروید

راھنمای نسخه اندروید

پرسشگری دینی

زمان پاسخگویی

نسخه موبایلی

راھنمای استفاده

دریافت نرم افزار

نحوه گفتگو

تاالرھا

امکانات جانبی

سوالھای متداول

مشکل نمایش حروف فارسی

ثبت نام

ثبت نام

ویرایش اطالعات

پیام رسان

http://www.eshia.ir/Feqh/monitoring/
http://www.eshia.ir/Feqh/Timing/
http://www.eshia.ir/Ar/
http://www.eshia.ir/DownLoad/
http://www.eshia.ir/Contact/
http://www.eshia.ir/Support/
http://www.eshia.ir/News/
http://www.eshia.ir/Poster/
http://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/
http://www.eshia.ir/eshia/
http://www.eshia.ir/map/
http://www.eshia.ir/feqh/
http://www.eshia.ir/feqh/archive/
http://www.eshia.ir/feqh/archive/qom/ramezan/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/qom/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/qom/feyzieh/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/Qom/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/qom/khan/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/qaravieh/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/almasajed/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Mashhad/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/Karbala/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/lebanon/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/Damascus/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/qatif/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Afghanestan/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Iran/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Moaser/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Subject/
http://www.eshia.ir/Aqaed/Archive/
http://www.eshia.ir/feqh/Archive/qom/tafsir
http://www.eshia.ir/feqh/Archive/mashhad/tafsir
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Rejal/
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/teb/
http://www.eshia.ir/Ar/Feqh/Archive/Translate/
http://www.eshia.ir/Feqh/Timing/
http://www.eshia.ir/Feqh/DVD/
http://taqrir.eshia.ir/
http://www.eshia.ir/Help/taqrir/
http://lib.eshia.ir/
http://lib.efatwa.ir/
http://www.eshia.ir/help/lib/
http://www.wikifeqh.ir/
http://www.wikiporsesh.ir/
http://www.eshia.ir/android/
http://www.eshia.ir/android/
http://www.eshia.ir/help/Android/
http://www.eshia.ir/eshia/
http://www.eshia.ir/eshia/Timing/
http://www.eshia.ir/eshia/Mobile/
http://www.eshia.ir/userManual/
http://www.eshia.ir/userManual/#Download
http://www.eshia.ir/userManual/#HowtoTalk
http://www.eshia.ir/userManual/#Chatroom
http://www.eshia.ir/userManual/#accessory
http://www.eshia.ir/userManual/#FAQ/
http://www.eshia.ir/userManual/languagesetting
http://www.eshia.ir/Register/Register.asp?State=NewProfile
http://www.eshia.ir/Register/Register.asp?State=NewProfile
http://www.eshia.ir/Register/Register.asp
http://payam.eshia.ir/


4/14/2016 مدرسھ فقاھت

http://www.eshia.ir/userManual/languagesetting 2/3

4- برروی گزینه region and Language کلیک کنید.

5- در زبانه Formats از قسمت « :Format» زبان را از English به Persian تغییر دھید .

6- در زبانه Advanced زبان را از English به Farsi تغییر دھید.

7-در زبانه Administrative (از قسمت پایین) بر روی دکمه... Change system localeکلیک کنید.
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8- در قسمت Current system local زبان Persian را انتخاب کرده و  روی Ok کلیک   کنید.

9- در پنجره Region and Language بر روی Ok کلیک کنید.

10- سایر پنجره ھا را ببندید و رایانه را مجددا راه اندازی نمایید.
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