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 دو هر و کنید نصب دیگر یک کنار در را هفت و پی ایکس ویندوز دو بخواهید اگر که میدانید
  .کنید توجه نکته چند به باید باشید داشته خود رایانه روي بر را

  

 که شود می باعث کنید نصب را پی ایکس ویندوز بعد و کنید نصب را هفت ویندوز اول اگر
 با را هفت ویندوز و پی ایکس ویندوز دو همزمان اینکه براي. نیاید باال دیگر شما هفت ویندوز

 نصب را هفت ویندوز سپس و پی ایکس ویندوز ابتدا باید باشید، داشته تان رایانه روي هم
  .کنید

  

 ویندوز که باشید داشته قصد شما و باشد شده نصب هفت ویندوز شما رایانه روي بر شاید
 ویندوز باید کار این براي. کنید نصب خود رایانه روي بر هفت ویندوز کنار در را پی ایکس
 نصب را هفت ویندوز سپس و کرده نصب را پی ایکس ویندوز ابتدا و کنید حذف کامال را هفت
 داشته خود هفت ویندوز روي بر اطالعاتی شما شاید نسیت درست کار این که میدانید. کنید
  .کنید حذف را آن توانید نمی که باشد

  

 که مراحلی باید کنید نصب را پی ایکس ویندوز هفت، ویندوز نصب از بعد بتوانید اینکه براي
  .بخوانید را شده نوشته مطلب این در

  

 نصب است آن در هفت ویندوز که درایوي از غیر درایو یک در را پی ایکس ویندوز .1
  .کنید

 نمی باال شما هفت ویندوز دیگر که کنید می مشاهده پی ایکس ویندوز نصب از بعد .2
 .دهید انجام را زیر مراحل باید کنید درست را آن اینکه براي آید،



  
  

  .دهید قرار خود درایو درون را هفت ویندوز دیسک ابتدا .1
 می مشاهده باال تصویر در که ي مرحله به تا دهید انجام را هفت ویندوز نصب مراحل .2

  .برسید کنید
 .کنید کلیک Next روي بر .3



  
  .کنید کلیک Repair your computer روي بر شده ظاهر پنجره در

  
 Next روي بر و کرده انتخاب را خود نظر مورد هفت ویندوز پنجره این در و کنید صبر کمی

  .کنید کلیک



  
  .کنید کلیک Startup Repair روي بر شده ظاهر پنجره در

  
  .کنید کلیک Finish روي بر و برسید پنجره این به تا کرده صبر کمی

  

 بود خواهد دسترس در شما هفت ویندوز که دید خواهید و شد خواهد اندازي راه دوباره رایانه
 ولی دارد وجود رایانه روي بر پی ایکس ویندوز البته. اید داده دست از را پی ایکس ویندوز ولی



 باید باشید داشته دسترسی پی ایکس ویندوز به مجددا آنکه براي. ندارید دسترسی آن به شما
  .کنید استفاده EasyBCD برنامه از

  

  .کنید نصب را آن و کرده دانلود اینترنت از را برنامه

  

  .کنید دانلود هم لینک این از را افزار نرم این تواند می

www.mediafire.com/download.php?5n0480axfq05rdx  

  
  .کنید اجرا را EasyBCD برنامه .1
  .شوید Add New Entry قسمت وارد .2
 را Windows NT/2k/XP/2k3 باید Type قسمت از Windows سربرگ در .3

  .کنید انتخاب



 ویندوزتان براي رایانه اندازي راه هنگام در خواهید می که را نامی Name قسمت در .4
  .کنید وارد را شود داده نمایش

  .کنید کلیک Add Entry روي بر سپس .5
 .کنید)  روشن/خاموش(  ریستارت را رایانه و شوید خارج برنامه از .6

  
  .هستند دیگر یک کنار در هفت و پی ایکس ویندوز که کنید می مشاهده

  

 آموزش این که است امید. رسید پایان به هم کنار در هفت و پی ایکس ویندوز نصب آموزش
  .باشد شده واقع عزیز کاربران شما رضایت مورد

  

  

  پایان


