
 اوشکدي مٍىدسی برق َ کامپیُتر داوشگاي کاشاندمرکس رایاوً 

 01در ویندوز برای برنامه ها  ساخت میانبرراهنمای 

 روش اول:

 برای ساخت هیاًبر ابتذا بایذ برًاهِ ّای رٍی دستگاُ را شٌاسایی ًواین . برای ایٌکار هراحل زیر را اًجام دّیذ

 تا پٌجرُ زیر ًشاى دادُ شَد Windows +Rلیذ زدى ک -1

 

 تصویر شماره یک

 . را تایپ ًواییذ ٍ کلیذ ایٌتر را بفشاریذ explorer shell:AppsFolder : سپس در صفحِ باز برًاهِ عبارت -2

 

 تصویر شماره دو



 اوشکدي مٍىدسی برق َ کامپیُتر داوشگاي کاشاندمرکس رایاوً 

در ایٌجا لیستی از تواهی برًاهِ ّای هَجَد در ٍیٌذٍز را هشاّذُ خَاّیذ ًوَد.کافیست بر رٍی برًاهِ هَرد ًظر کلیک راست ًووَدُ ٍ    -3

  .از آى برًاهِ در دسکتاپ شوا ظاّر شَد هیاًبررا زدُ تا یک  Create Shortcutسپس از زیر هٌَ ایجاد شذُ گسیٌِ 

 

 تصویر شماره سه

 شَیذ Properties ٍی آیکَى ظاّر شذُ بر رٍی دسکتاپ خَد کلیک راست ًوَدُ ٍ ٍارد بخشحاال بر ر  -4

 

 تصویر شماره چهار

از طریو  ایوي قسووت شووا قوادر خَاّیوذ بوَد توا بورای برًاهوِ            ًواییذ. هشاّذُ هی Shortcut Key : در پٌجرُ باز شذُ قسوتی بِ ًام-5

  .هذًظرتاى یک کلیذ هیاًبر ایجاد ًواییذ



 اوشکدي مٍىدسی برق َ کامپیُتر داوشگاي کاشاندمرکس رایاوً 

 

 تصویر شماره پنج

 

  



 اوشکدي مٍىدسی برق َ کامپیُتر داوشگاي کاشاندمرکس رایاوً 

 روش دوم:

 .را اًتخاب کٌیذ Personalize ابتذا در صفحِ دسکتاپ راست کلیک کردُ ٍ گسیٌِ -1

 

 تصویر شماره شش

 .را اًتخاب کٌیذ Desktop icon Settings کلیک کردُ ٍ سپس گسیٌِ Themes در ایي هرحلِ از قسوت سوت چپ رٍی بخش  -2

 

 تصویر شماره هفت

در ایي قسوت چک باکس ّوایی کوِ ق وذ داریوذ آیکوَى آًْوا بوِ         .برای شوا باز خَاّذ شذ Desktop icon Settings پٌجرُاکٌَى   -3

   .کلیک کٌیذ OK دسکتاپ اضافِ شَد را تیک زدُ ٍ سپس برای رخیرُ تغییرات رٍی
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