
به نام پروردگار

چگونه در کروم و Edge از اینترنت اکسپلورر استفاده کنیم؟
اجرای اینترنت اکسپلورر روی کروم

برای استفاده از افزونه IE Tab روی مرورگر کروم مراحل زیر را به ترتیب طی کنید.

١. در مرورگر کروم عبارت IE Tab را سرچ کنید.

 Add است کلیک کنید و در صفحه بازشده گزینه IE Tab که محتوی افزونه Chrome Web store ٢. روی سایت

 to Chromeرا انتخاب کنید.

پس از ظاهر شدن عبارت …Checking یک پنجره نمایان میشود. در این بخش Add extension را انتخاب  .٣

کنید.
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سپس از قسمت Toolbar که در سمت راست باالی صفحه قرار دارد گزینه Extensions که با عالمت تکه پازل  .٤
نمایش داده میشود را انتخاب کنید و گزینه IE Tab را پین کنید. پس از انجام این کار آیکون این افزونه در نوار 

ابزار نمایش داده میشود.
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در این مرحله روی آیکون IE Tab که از قبل پین کرده بودید کلیک کنید. .٥

آدرس سایت مورد نظر خود که با مرورگر  Internet Explorer بهینه شده را وارد کنید و این بار سایت  .٦

به راحتی برایتان باز خواهد شد.
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 IE تا اینجای کار توانستید با موفقیت سایت مورد نظر را باز کنید. اما این پایان راه نیست. روی آیکون افزونه .٧

 Tabدر نوار ابزار کلیک کنید. در کشوی باز شده گزینه Option را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده اسکرول کرده تا به بخش Auto URLs برسید. در این قسمت با توجه به الگوی نمایش  .٨
داده شده آدرس سایت را وارد کرده و Add را انتخاب کنید. با این کار میتوانید بدون اینکه الزم باشد هر 
بار روی آیکون پین شده  IE Tab کلیک کنید تا وارد سایت شوید، با وارد کردن آدرس سایت در کروم به 

صورت خودکار با IE Tab وارد سایت میشوید.
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Edge  در فضایIE  ٢. اجرای مرورگر
روش دوم برای اجرای Internet Explorer در مرورگر ادج، استفاده از افزونه IE Tab است. برای این کار طبق روش زیر:

١. عبارت IE Tab را سرچ کنید.
٢. لینک IE Tab در Microsoft Edge Addons را که روی سایت رسمی Microsoft میباشد را انتخاب کنید. 

در صفحه باز شده، روی بخش Get کلیک کنید.

در پنجره ظاهر شده گزینه Add Extension را انتخاب کنید. .٣
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سپس از نوار ابزار باال در بخش افزونهها که با تکه پازل نمایش داده شده روی آیکون چشم در کنار  IE Tabکلیک  .٤
کنید تا نمایش داده شود. در قسمت نوار ابزار روی آیکون IE Tab کلیک کرده و آدرس سایت مورد نظر خود را وارد 

کنید. و سایتی که می خواستید با موفقیت باز می شود.

 Extension ظاهر شد روی آن کلیک کرده و گزینه IE Tab اما این پایان کار نیست. پس از اینکه آیکون .٥
 optionsرا بزنید. در تب باز شده اسکرول کرده تا به بخش Auto URLs برسید. در این بخش طبق الگوی نمایش 

داده شده آدرس سایت مورد نظر را وارد کرده و Add را بزنید. با اضافه شدن آدرس سایت شما هر زمان که 
خواستید می توانید تنها با وارد کردن آدرس سایت به صورت خودکار وارد مرورگر  IEشوید.


