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پاک کردن حافظه موقت مرورگر اینترنت اکسپلورر  راهنمای  

( Clear Cache ) 
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در صورت بروز کندی در  نمایید استفاده میمرورگر اینترنت اکسپلورر  ازبرای ورود به سامانه ثبت آنی زمانیکه 

را حافظه جانبی مرورگر اینترنت اکسپلورر  میبایستاطالعات عدم فراخوانی برخی زمان ورود به سامانه و یا 

 باشد:به صورت زیر می کارمراحل توان این کار را انجام داد، به دو روش میکه  پاک نمایید.

 از مرورگر اینترنت اکسپلورر -0

زمانیکه صفحه  اینترنت اکسپلورر دو بار کلیک بفرمایید تا صفحه آن باز شودابتدا بر روی مرورگر 

 کلیک بفرمایید. Toolsبر روی دکمه مرورگر اینترنت اکسپلورر شما باز شد از منوی نوار ابزار 

نمایید و منوی نوار ابزار را مرورگر اینترنت اکسپلورر را باز می الزم به ذکر است زمانیکه صفحه

نوار برد خود یکبار کلیک بفرمایید تا منوی  صفحه کی از Altابتدا بر روی دکمه  ،نماییدمیمشاهده ن

 شما نمایان گردد. ابزار صفحه مرورگر اینترنت اکسپلورر

  
 0تصویر شماره 

 سپس مراحل ذیل را انجام دهید:

Tools  Internet Options  General  گزینهDelete browsing 

history on exit ( تیک نداشته باشد)    Delete 

د که در صفحه شونمایید یک صفحه دیگری باز میکلیک می Deleteدر ادامه زمانیکه بر روی گزینه 

 کیلیک نمایید. Deleteو در آخر بر روی گزینه  جدید تمام گزینه ها را تیک دار نموده
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 2تصویر شماره 
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 3شماره تصویر 
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 4تصویر شماره 

 باز گشته و مراحل زیر را انجام دهید:  Internet Optionپس از انجام مراحل باال مجدداً به صفحه 

General  setting  Temporary Internet files  View files  

شود که در صفحه باز شده تمام نمایید یک صفحه دیگری باز میکیلیک می View fileزمانیکه بر روی گزینه 

تا آیکن های  نماییداز صفحه کی برد کلیک  Deleteآیکن های موجود را انتخاب کرده و بر روی گزینه 
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 Applyو گزینه  Ok های روی گزینه نتخاب شده پاک شوند، سپس صفحه باز شده را ببندید و به ترتیب برا

 کلیک نمایید. Okبر روی گزینه  بعدو 

 
 5شماره تصویر 
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 6تصویر شماره 

 
 9تصویر شماره 
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 8تصویر شماره 
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 7تصویر شماره 

الزم به ذکر است  گویند. ( Clear Cache )حافظه موقت مرورگر اینترنت اکسپلورر  پاک کردنبه این عمل 

از انجام مراحل فوق باید صفحه مرورگر اینترنت اکسپلورر را بسته و مجدداً باز نمایید و وارد سامانه  پسکه 

 ثبت آنی شوید.
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 Control Panelاز  -2

قسمت از  ( Clear Cache )در روش دوم برای پاک کردن حافظه موقت مرورگر اینترنت اکسپلورر 

Control Panel  باید حتماً صفحه مرورگر اینترنت اکسپلورر شما بسته باشد نماییدبخواهید استفاده 

 باشد:و مراحل کار به صورت زیر می

Start  Control Panel  Network and Internet 

 Internet Options  Advanced  Restore advanced 

settings  Reset   )تیک گزینه(Delete Personal setting  

 Reset  Close 

 
 01تصویر شماره 
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 23تصویر شماره 

 
 00تصویر شماره 
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 02تصویر شماره 
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 03تصویر شماره 

 
 04تصویر شماره 

صفحه مرورگر اینترنت اکسپلورر شما باز الزم به ذکر است که اگر در زمان انجام مراحل باال در روش دوم 

اینترنت اکسپلورر را انجام دهید پیغام ذیل را مشاهده  پاک کردن حافظه موقت مرورگرو بخواهید عملیات باشد 

 نمایید.می
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 05تصویر شماره 

 


