
 هاپاک کردن کش مرورگرروش 

که در   باشد   یمربوط به مرورگر م   – cookies – ی ها  یو کوک –  cache   – تواند مربوط به کش   یم  زین گر ید عی شا ل یاز دال یکی
 گردد: رض می مرورگرهای مختلف به شرح زیر خدمت شما ع

ایتهایی که قبال مراجعه نموده اید پاک شود پس مرورگری را انتخاب  نکته: پاک کردن کش مرورگر باعث می شود نام کاربری و س
 به وجود نیاورد.لی را  نمائید که برای شما مشک

 .نمائید یرا راه انداز   – meeting –جلسه   گرید بار  کی تیدر نها

 
 

 -------------------------------------------------------- 

 

 Internet Explorer – اکسپلورر  نترنتیا

 

 . میدر نظر گرفته ا Internet Explorer –اکسپلورر  نترنتیفرض را ا  شی قسمت مرورگر پ  نیا در -
 نمائید: عمل   ریکار طبق مراحل ز  نیانجام ا یبرا -

o یب یترک دیا کلب Winr+R   پنجرهRun نمائید را باز. 
o دستور  سپسinetcpl.cpl را به منظور باز کردن پنجره Internet Option    وارد کرده وok نمائید. 

 



o شده  ازبپنجره  درInternet Option  به تبGeneral  رفته و از قسمتBrowsing history نه ی ، گز  
Delete  کنید را انتخاب . 

 
o  یها  نهی گز کی که ت دی شومطمئن Temporary Internet files  ،Cookies and website data   و

History   وpreserve favorite website data   .زده شده باشد 
o نهیگز حال  Delete میکن یم  دیی اش هم تا یرا انتخاب کرده و پنجره قبل. 

 



 رفاکس ی فا مرورگر پاک کردن کش

 . دی خود را باز کن رفاکسیمرورگر فا ابتدا -
 .دی کن کیشده کل یگذار نشانه  نهیگز ی صفحه ، بر رو یاز سمت راست باال سپس -

 
 . دیینما کی کل History نهی گز یباز شده ، بر رو  یاز منو  سپس -

 
 .دیی را انتخاب نما  Clear History،   رفاکسیفا  Historyبخش  شی از نما پس -

 
شده مانند    رهیموارد ذخ  ری، ساداده خواهد شد که امکان انتخاب پاک کردن کش  شی به شما نما  ریز  ریهمانند تصو  پنجره -

 پرداخت. میآن خواه  ح یپسورد و ... را به شما خواهد داد . که در ادامه به توض

 
o Time range to clear  دیک در نظر دار  ی: بازه زمان  History  د ی، اگر در نظر دار  دیپاک شود را مشخص کن  

 . دیکن کیکل Everything  یمرورگر حذف گردد بر رو  خچهیکش و تار هیکل
o Browsing & Download History دانلود شده   یهال یفا  خچهیو تار  های گردوب  هی: پاک کردن کل 
o Form & Search History  ا جستجوه خچهیپر شده و تار یها: پاک کردن فرم 
o Cookies هات یسا یهای : جذف تمام کوک 
o Cache هات ی: پاک کردن کش وب سا 
o Active Logins هات یبه سا نیالگ یشده برا  رهیذخ  ی: حذف تمام پسوردها 



o Offline Website Data   ش ی و نما  رهیذخ  نیکه به صورت آفال   ییهات یشده سا  رهیاطالعات ذخ  ی: حذف تمام  
 . شوندی داده م

o Site Preferences هات یسا شی نما  هیاول ماتی: تنظ 

 

کرده تا   کیکل Clear Now یمورد نظر را انتخاب کرده و سپس بر رو  یهانه یاز موارد ذکر شده ، گز یبا آگاه  بیترت نی بد
 بپردازد. Historyبه حذف   رفاکسیفا

 است.  دهیرس انیبه پا  رفاکسیجا آموزش پاک کردن کش فا نیا در

 

 -------------------------------------------------------- 

 

 کروم  مرورگر پاک کردن کش

 

 : دیدنبال کن بیرا به ترت  ریپاک کردن کش مرورگر کروم، مراحل ز یبرا

 . دیکن تینسخه موجود آپد ن یرا به آخر کروم -
 .دی کن کی رابط موجود بوده، کل ییسه نقطه که در بخش باال کونیآ  یرا باز کرده و بر رو  برنامه -

 
 . دیکن کیکل clear browsing dataو سپس    More tools  یرو  بر -

 



 . دیقرار ده All Timeحالت  یرا بر رو   Time Rangeصفحه باز شده،  در -
 فعال باشد. Cached images and files نهیگز  کیتنها ت دیکن دقت -
 . دیکن کیکل CLEAR DATAرنگ  یدکمه آب  یرو  بر -

 
 می شود.شده در گوگل کروم، حذف   جادیکش ا  یهال یفا  یمراحل، تمام  نی ا یط  با -

 

 : دی هم توجه کن ریپاک کردن کش گوگل کروم به نکات ز  یبرا

 .دی خود را هم پاک کن یهای و کوک  خچهی تار  چندگاهیپاک کردن کش، هر از  نیاست ح بهتر -
 .دیده رییرا تغ  Time Range د،یرا حذف کن یمربوط به زمان خاص  یهاکش  دیخواهی که م یصورت  در -
بخش   نی. از ادهدی م  هیرا به شما ارا شتریب یهای بند ه شده در گرو  رهیذخ یهابه داده  ی، دسترس Advanced بخش -

 شده اقدام کرد.  رهیذخ  یهابه حذف داده  یتری ابه صورت حرفه  توانی م

 

 

 باشید موفق  


