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  پيشگفتار

يزدان پاك را سپاس كه دريچه رحمت بر  بنده ناچيز خود گشود و نيروي انديشه را به وي ارزاني فرمود تا 
از بارقه نورش پرتو اميد بر زندگاني بگستراند و به شكرانه اين نعمت راه كسب و دانش در پيش گيرد و از هيچ 

  . تالشي فروگذار نباشد تا گوهر علم بپرورد و به كمال برسد
ما بر اين باور هستيم كه در نيك بختي و سعادت  انسان هيچ عاملي قوي تر از پيروي از انديشه سالم و 

  . كردار نيكو نيست و از اين رو مقررات و سرنوشت اجتماع را مولود طرز تفكر و عمل افراد آن جامعه مي دانيم
جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم در اين راستا تالش ما بر اين بوده و هست كه براي پيشرفت و ترقي 

مؤثر باشيم و تا مي توانيم از آنچه از ديگران فراگرفته ايم و در سينه داريم براي سعادت نسل خويش و نيز 
در اين راستا مجموعه حاضر جهت آموزش دوره هاي ضمن . آيندگان بهره برداري هرچند اندك رسانيم

  . وب آهن اصفهان تهيه و تدوين شده استخدمت، پرسنل متعهد و متخصص شركت سهامي ذ
بر خود الزم و واجب مي دانيم از اساتيد ارجمند، همكاران فهيم و متخصص و كارشناسان، پرسنل و 
مديريت آموزش و توسعه منابع انساني شركت سهامي ذوب آهن اصفهان، رئيس محترم مركز آموزش عالي فني 

وين اين مجموعه ما را ياري نموده و با سعه صدر و حوصله كافي توحيد و سرپرستان بخش علوم پايه كه در تد
  . در تمامي مراحل ما را يار و همراه بودند تشكر و قدرداني مي نمائيم

شك نيست كه مطالب موجود در اين مجموعه مدون، خالي از نقص و اشكال نخواهد بود، لذا از همه 
  .    اساتيد، متخصصين، مهندسين و كارشناسان گرامي استدعا دارد نظرات اصالحي خود را متذكر شوند

  

  

  

  

  

  و اجزاي آن Wordآشنايي با محيط : فصل اول  - 
  

 WORDاصول كار با 
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  : و آغاز كار با آن  Microsoft wordاجراي   -
براي شروع از منوي . كار مي كند windows 98-2000-xpتحت سيستم عامل  wordنرم افزار 

start زير منوي ،programs    وسپس گزينهMicrosoft word را انتخاب مي كنيم.  
 :آشنايي با محيط كار واجزاي آن-
  

 
  )Wordمحيط برنامه (1-1شكل 

  

                 :يا بستن پنجره closeدكمه 
نيز  ALT+F4البته از كليد تركيبي ( جهت بستن يك پنجره باز بايد از اين دكمه دكمه استفاده نمود

زير منوي   fileتوانيد از منوي  بايد توجه داشت براي بستن هر پرونده مي .)توان استفاده كرد مي
Exit را نيز انتخاب نمائيد.  
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              :يا حداكثر سازي Maximizeدكمه 
  .توان از اين دكمه استفاده نمود براي اينكه بتوان پنجره را به حداكثر اندازه خود رساند مي

  

                   : Restoreدكمه 
پس از اينكه پنجره به حداكثر اندازه خود رسيد براي تبديل به اندازه قبلي خود از اين دكمه استفاده مي 

توان يك پنجره  با كليك كردن بر روي اين دكمه مي: يا حداقل سازي Minimize دكمه. شود
يا معمولي را حداقل نمود با انجام اين عمل پنجره به حداقل خود مي رسد و روي  حداكثر شده و

Task bar هنوز در  بسته نشده و ،توجه داشته باشيد كه پنجره اي كه حداقل شده است .قرار مي گيرد
  .حافظه مستقر است

  
  : Title Barنوار عنوان يا 

  
توان براي  عنوان مي نوار از .شود نواري كه اسم پنجره روي آن قرار دارد نوار عنوان ناميده مي

براي اين كار كافي است  .استفاده نمود "وضعيت قبلي"حداكثر سازي ويا بازگرداني پنجره به حالت 
  .بل كليك نمائيداروي نوار عنوان د

  
  :يا كنترل Control Bottomدكمه 

  
توان تمام عملياتي كه توضيح  با دكمه كنترل مي. اين دكمه در سمت چپ صفحه مانيتور قرار دارد

عمل ديگر . براي باز كردن دكمه كنترل كافي است روي دكمه آن كليك كرد .انجام داد داده شد را
  .بل كليك كردابراي اين كار بايد روي نشانه دكمه كنترل د .بستن پنجره است ،دكمه كنترل

  
  

Move :  
براي اينكه اين گزينه فعال شود بايد روي نوار . توان از اين گزينه استفاده كرد براي جابجايي پنجره مي

  .بل كليك نموداعنوان د
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Menu Bar يا نوار منو:  

  
زير منوها را مشاهده  ،پس از باز شدن منو. دارندعملكردي خاص  هر يك از منوها با توجه به نام خود،

  .خواهيد كرد كه هر زير منو به معناي يك فرمان مي باشد
  

Toolbars يا نوار ابزار :  

  
اصل گزينه ها وفرمان هاي موجود  در .به زيرمنوها مي باشند كليدهاي دسترسي سريعتر ،نوارهاي ابزار

موجودند وكار را جهت دسترسي سريعتر به زير منوها آسان مي در نوارهاي ابزار نيز  منوها،زير در
  .كنند

  
  :روشهاي مختلف براي ظاهر كردن نوار ابزار 

 viewاز منوي  Toolbarsانتخاب زير منوي  )الف

 Menu barكليك راست بر روي ) ب
 

نوارهاي ابزار زماني كه فهرست  توان روي آنها كليك راست كرده و براي محو كردن نوار ابزارها مي
بدين صورت شما نوار ابزارها را در روي صفحه نخواهيد  .آوريدفعال درحالت  آنها را از ظاهر گرديد،

  .داشت
  

Ruler يا خط كش:  

  
اين خط كش بسيار دقيق بوده . باشد مي  Wordخط كش يكي ديگراز ابزارهاي كارآمد در برنامه 

و تورفتگي خط كش براي تنظيم حاشيه ها . گيرد برابر است وبا آنچه كه شما روي كاغذ اندازه مي
را  Rulerزير منوي  viewبراي ظاهر كردن خط كش از منوي . شود ده ميابتداي پارگرافها استفا

  .انتخاب نماييد
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 page layoutپنجره را به حالت  viewتوانيد از منوي  براي ظاهر كردن خط كش عمودي نيز مي
گزينه   viewاز روي برگ نشان  را انتخاب و optionsزير منوي  Toolسپس از منوي  برده و

Vertical Ruler را انتخاب نمائيد.  
مراحل باال را تكرار و گزينه  ،در صورتيكه بخواهيد خط كش شما در سمت راست پنجره ظاهر شود

Right Ruler  را انتخاب نمائيد.  
  

Scroll Bar يا نوارهاي مرور:  
اين دكمه ها بطور افقي براي  .توان صفحه را جابجا نمود هستند كه توسط آنها مي دكمه ها و نوارهايي

بجاي استفاده از دكمه  .پايين طراحي شده اند عمودي براي باال و جابجايي به چپ و راست و بطور
توان از نوارهاي مرور نيز استفاده  مي ،هاي مرور كه با هر بار فشردن آنها كمي صفحه جابجا مي شود

  .ردك
درصورتيكه سند شما  .براي جابجايي بايد روي اين نوارها قرار گرفته و با ماوس نوار را جابجا نمود

نوارهاي مرور براي اين كار بايد  .تواند نشان دهنده شمارش صفحه نيز باشد داراي چند صفحه باشد مي
براي  .ه نمايش در آيداشاره گر ماوس را روي نوار برده و بر روي آن كليك كنيد تا شماره صفحه ب

بايد پنجره را از منوي  عمودي وافقي و انتقال آن به سمت چپ پنجره، scroll barظاهر كردن 
View به حالتPage layout سپس از منوي  ،بردهTools  و زيرمنويOptions  در برگ نشان
View  گزينه هاي/Vertical scroll bar /Horizontal  scroll bar  و Left scroll bar 

  .را انتخاب نمود
  
  
  
  

Next page, Previous page يا صفحه قبل و بعد:                            

        .اين عالمت استفاده كرد براي آنكه يك صفحه به باال يا پائين برود بايد از
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  : محيط تايپ
  .اين محيط اصلي ترين قسمت برنامه است

تمام عملياتي كه بايد در مورد كارتان  .حروف چيني و صفحه آرايي شماست اين قسمت محل تايپ،
  .در اين محل خواهد بود ،انجام دهيد

  
  : مكان نما

  .دهد نشان مي ،محل حرف بعدي را كه تايپ خواهد شد
  

Right click يا كليك راست :  
با اين عمل منوي  ،روي موضوعي خاص و كليك دكمه سمت راست ماوس قرار دادن اشاره گر بر

  .تواند از آن فرماني را انتخاب نمايد شود كه كاربر مي ميانبري ظاهر مي
Screen Tips يا نكته ابزار:  

خواهيد ديد يك جعبه متن  ،كافيست با ماوس روي يكي از كليدها قرار بگيرند و كمي مكث كنيد
  .واهد دادكوچك  به نام نكته ابزار باز خواهد شد و نام آن كليد را نشان خ

Status Bar يا نوار وضعيت:  

  
قسمت،كل  اين نوار پائين ترين قسمت پنجره مي باشد كه به شما اطالعاتي در مورد شماره صفحه،

توانيد  توسط اين سطر يا نوار شما مي .مي دهد... وضعيت كاراكتر و فاصله از باالي صفحه، صفحه،
براي ظاهر كردن اين نوار بر  .و كدام سطر قرار گيردموقعيت خود را بيابيد كه اكنون در كدام صفحه 

و  Toolsبرده و سپس از منوي  Page layoutبه حالت  Viewروي پنجره بايد پنجره را از منوي 
  .را انتخاب كنيد Status barگزينه  Viewدر برگ نشان  Optionsزير منوي 

  
  قوانين تايپ: فصل دوم  - 

  
  :آشنايي با ميز و صندلي تايپيست

  .ميز تايپيست معموالً داراي دو يا سه كشو مي باشد
 72تا  70ارتفاع استاندارد اين ميز معموالً .تواند وسايل كار خود را در آنها قرار دهد تايپيست مي
ميز تايپيست بايد طوري قرار گيرد كه نور طبيعي از پشت سر و يا سمت راست تايپيست  .سانتيمتر است
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 راغ روشنايي در سمت راست،كند مي بايست چ چراغ روميزي استفاده ميبتابد و اگر تايپيست از 
اين تكيه گاه بوسيله  صندلي تايپيست داراي تكيه گاه با دو فنر نرم مي باشد، .متناسب با ديد نصب شود

را متناسب با اندام خود كم يا  ميله صندلي متصل است كه تايپيست مي تواند ارتفاع آن يك اهرم به
  .زياد كند

توان آن را به طرف جلو و  گاه مربوط است كه ميائين به يك فنر قوي در زير نشيمن ميله صندلي از پ
سانتي متر  45ارتفاع استاندارد آن از كف تا زير زانو  .اين صندلي گردان است .يا عقب حركت داد

  .تواند آنرا باال و پائين ببرد ميباشد ولي تايپيست به تناسب اندام خود مي
  

  :از شروع كار به نكات زير توجه نمائيد قبل
به گونه اي كه تكيه گاه پشت ، كف پاها و همچنين مهره هاي ستون فقرات به حالت صاف قرار 

  .گيرند، روي صندلي بنشينيد
خم شدن به جلو يا عقب ضمن ايجاد خستگي باعث بروز عوارض ناشي ازعدم رعايت صحيح نشستن 

  .نيز مي گردد
  

  :ملي را شرح خواهيم داداكنون كارهاي ع
صفحه كليد را طوري روي ميز قرار دهيد كه لبه كي برد با لبه ميز موازي باشد وبه حالت صحيح  -1

  .ومناسب بين دو دست شما قرار گيرد
  .صندلي خود را طوري ميزان كنيد كه فاصله مناسب ودلخواه را داشته باشيد -2
بطور صاف روي زمين قرارگيرد وپاي  و پاها درزيرميز پاهايتان زير صندلي قرار نگيرد بلكه كف -3

  .راست كمي جلوتر از پاي چپ شما باشد
  .درجه تشكيل دهد 90يه ودستهاي شما مي بايست با ماشين زا -4
انگشتان خود را به حالت نيمه خميده روي دگمه ها بگذاريد واز تكان دادن بازو ويا مچ خودداري  -5

  .نماييد
  

  :مكاتبات
يا چند نفر، موسسه،  خبر بين دو اطالع و ت عبارت است از نوشته هايي به منظور آگاهي،مكاتبا

  .تواند به وسيله پست يا فرد انجام گيرد سازمان كه مي شركت و
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  .سپس بايگاني مي گردد اقدام و له اول بررسي،مكاتبات در وح
  :مكاتبات بر دونوع است

  مكاتبات بازرگاني  -1
  مكاتبات اداري -2
  
  :مكاتبات بازرگاني -

مكاتبات بازرگاني عبارت است از نوشته هاي بازرگاني درباره توليد،خريد،فروش، ارئه خدمات 
بطور معمول نامه هاي بازرگاني : مطالب چاپي روي نامه هاي بازرگاني بشرح زير است. ومسائل مالي

  .دداراي سرلوحه اي است كه نوع وچگونگي فعاليت هاي موسسه را نشان ميده
  

  :سرلوحه آن عبارتست از
  عالمت تجاري-
  نام موسسه  -
  شماره ثبت دفتر شركت ها -
  نشاني -
  تلفن -
  نشاني تلگرافي، تلكس ويا فاكس -
  نوع فعاليت -
  :مكاتبات اداري -

  .تفاوت مكاتبات اداري در اندازه كاغذ،فرم وشكل نوشتاري آن مي باشد
                                       

  :قوانين تايپ فارسي
  : اولدرس  -تايپ فارسي

زماني كه يك سطر تمام . كلمات ازيكديگرجدا مي شوند Spaceبا زدن .ع به تايپ نمائيدواكنون شر
 Word wrapبزنيد، برنامه توسط خصوصيت  Enterمي شود براي رفتن به سطر بعد الزم نيست 

نقطه را . اكنون يك جمله به پايان رسيد.شكسته شود Enterموجب مي گردد كه سطر شما بدون زدن 
آيا به نظر شما يك  پارگراف پايان پذيرفته ويا چون . گذاشته وادامه دهيد تا جمله بعدي نيز تمام شود 
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دو جمله داريد، دوپارگراف تايپ كرده ايد؟ در جواب بايد گفت يك پارگراف شامل يك حرف، 
زده شد به مفهوم  Enterهر گاه . نبايد زد Enterان نپذيرفته يك سطر يا چند سطر است كه تا پاي

  .پايان يك پارگراف است

  
  1-2شكل 

  :تمرين
 - مالش -گيتي -گالبي -بايگاني -انگشتان -آسان -تمشك -تينا -مامان -ساسان -شكيبا
 - كمك ياس -ماش -مات -شايان -تابستان -كياست -سياست -سام -شام -آب -نان

 - آسمان آبان -شكيل -شكاك -سيمين -كمان -كمال -شب -شبنم -يال -تالش
 - كامياب -گلشن -گالب -كام -الم -آسياب -اناب -نيك -شميم -تمام -لباس سامانتا

  آبي -سيمان -كتلت -سالم -تابان
  

 ALTسمت چپ براي تبديل صفحه كليد به التين واز كليد ميانبر AT+SHIFTاز كليد ميانبر 

SHIFT ل صفحه كليد فارسي استفاده كنيدسمت راست براي تبد.  
 CTRL SHIFسمت چپ براي چپ چين واز كليد تركيبي  CTRL+SHIFTاز كليد تركيبي 

  .سمت راست براي راست چين كردن استفاده نمائيد
  
  

  
  : درس دوم-تايپ فارسي
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  1-4شكل 

  
  :تمرين

  
 -غيض -فيض -فياض -حسام -هشام -خام -اصالً -چماق -ثبات -جفا - غالف -سياست -كامالً

 -هاشم -قاسم -آشفته-خفته -سام -كياست -كليسا - سياه -جناق -سماق -غاصب -هاتم -چخماق
 - شاهين -جميله -حكاك -قناعت -قصاب -آتشگاه -آسايشگاه -صفي اللّه -صحيفه -غاصب -حجم
  قاتل

  
  : درس سوم-تايپ فارسي

  
  1-6شكل 

  :تمرين
 - ظلمت -امكانات -اطالعات-مؤذن -ابتدائي -حتما -مؤذن -تأخير -انشاء -ذاللت -ظالم -احتراماً
 - الدن -وحيد -كاغذ -تركيبي -كليد -قاسم -مقدماتي -عازم -هادي - غيور -زارعين -طالع
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خان  -سائل -ظلمت -حقيقتاً -ظاهر-مسئوليت -ژوليده-پديدار -پرهام -ژيال -پيشرفته-تكنولوژي
  گارئين -بالغ -دائي

» ژ«وحرف Tabباالي دكمه » پ«حرف به صفحه كليد تغيير ميكند معموالًه بست»پ،ژ«جايگاه حرف  -
  .قرار مي گيرد Enterزير دكمه 

  .رديد جايگاه دابسته به صفحه كل) پ،ژ(حروف 
  

  :تمرين
  ژيال -توپ -ژرورا -پروانه -پژمان -پژمرده -ژاله -ژرمن

  
  

  : قوانين تايپ التين
  

  :اولدرس -تايپ التين

  
  1-3شكل 

  :تمرين
Asad-Safa-Hadad-Das-Laf-Sad-Hads-Hall-Shad-Jad-Jalall-Adl-Sadha-
Laj-Shafa-Jafa-Has-lagha-Hdaf  

  
  
  
  

  :درس دوم-تايپ التين
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  1-5شكل 

  :تمرين
Topes-Wash-Glass-Door-Wall-Yoshiro-Site-Style-Tools-Help-Edit-File-
Word-Saturday-Sunday-Tuesday-Thursday-Friday-Air 

  
  :درس سوم-التين تايپ

  
  1-7شكل 

  :تمرين
  

Oxford-Learners- Advanced-Dictionary-New- Best-Worlds-Radically- 
Revised- millennium- Numbers-Office-Map-mouse-clear 

 
براي تايپ شماره بايستي از كليدهاي رديفي باال ويا براي استفاده از كليدهاي سمت راست بايد  -

 Num Lockروشن باشد تا بتوانيد اعداد را تايپ نمائيد در صورتيكه كليد  lock Numدكمه  
  .استفاده نمود Arrow keyميتوان كليد هاي  8،4،6،2خاموش باشد از كليد هاي 
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 Aمثال حرف . روشن باشد حروف بصورت بزرگ تايپ مي شود Caps Lockدر صورتيكه دكمه 
  .را تايپ كنيد  بصورت حروف بزرگ تايپ مي شود

  
  : صندلي تايپيست آشنايي با ميز كار و

  
تايپيست مي تواند وسايل كار خود را درآنها قرار . ميز تايپيست معموالً داراي دو يا سه كشو مي باشد

  .سانتيمتر مي باشد 72تا  70ارتفاع استاندارد اين ميز معموالً . دهد
ا سمت راست تايپيست بتابد واگر ميز تايپيست بايد طوري قرار گيرد كه نور طبيعي از پشت سر وي

تايپيست از چراغ روميزي استفاده ميكند مي بايست چراغ روشنايي در سمت راست متناسب با ديد وي 
صندلي تايپيست داراي تكيه گاه با دو فنر نرم مي باشد، اين تكيه گاه بوسيله يك اهرم به . نصب شود

  .آن را متناسب اندام خود كم يا زياد كندميله صندلي متصل است كه تايپيست ميتواند ارتفاع 
ميله صندلي از پائين به يك فنر قوي در زير نشيمن گاه مربوط است كه ميتوان آن را به طرف جلو ويا 

سانتي متر است  45ارتفاع استاندارد آناز كف تا زير زانو . اين صندلي گردان است. عقب حكت داد
د آنرا باال ويا پائين ببرد اين صندلي بدون دسته وچرخ دار مي ولي تايپيست به تناسب اندام خود ميتوان

  .قبل از شروع كار به نكات زير توجه نمائيد. باشد
بطوري كه تكيه گاه پشت،كف پاها وهمچنين مهره هاي ستون فقرات به حالت صاف قرار گيرند، 

  .روي صندلي بنشيند
رض ناشي از عدم رعايت صحيح نشستن خم شدن به جلو يا عقب ضمن ايجاد خستگي باعث بروز عوا

  .نيز مي گردد
  

  :اكنون كارهاي عملي را شرح خواهيم داد
صفحه كليد را طوري روي ميز قرار دهيد كه لبه كي برد با لبه ميز موازي باشد وبه حالت صحيح -1

  .ومناسب بين دو دست شما قرار گيرد
  .اه را داشته باشيدصندلي خود را طوري ميزان كنيد كه فاصله مناسب ودلخو -2
پاهايتان زير صندلي قرار نگيرد بلكه كف پاها درزيرميزوبطور صاف روي زمين قرارگيرد وپاي  -3

  .راست كمي جلوتر از پاي چپ شما باشد
  .درجه تشكيل دهد 90دستهاي شما مي بايست با ماشين زايه  -4



 مركز آموزش عالي فني توحيد
 

15 
 

واز تكان دادن بازو ويا مچ خودداري انگشتان خود را به حالت نيمه خميده روي دگمه ها بگذاريد  -5
  .نماييد

  
  

  : ابعاد نامه هاي اداري
طبق دستورالعمل اداره كل بهبود روشها در سازمان امور اداري واستخدامي كشور كاغذ ها بشرح زير 

  :در موارد مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد
  
  :A3كاغذ هاي  -

  .ونقشه مورد استفاده قرار مي گيردبدون سرلوحه است وبراي تهيه جدول،نمودار 
  
  :A4كاغذ هاي  -

براي گزارش هم از اين كاغذ استفاده مي .(بيشتر باشد A4سطر صفحه 5مخصوص نامه هايي كه از 
  ).شود

  
  :A5كاغذ -

  .كمتر باشد A4سطر صفحه  5مخصوص نامه هايي كه از 
  
  :A6كاغذ -

مورد استفاده قرار مي گيرد وفقط در طرف چپ بدون سر لوحه است وبراي نامه نگاري بين كارمندان 
  .چاپ ميشود) يادداشت(و باالي كاغذ كلمه 

  :نوع است طبق اين دستور العمل اندازه نامه هاي اداري بر دو
  
  :A4نامه هاي بزرگ  -

  .سطر بيشتر باشد روي اين كاغذ ماشين ميشود 5مطالبي كه از  ميليمتر، 210*  297به ابعاد 
  
  :A5نامه هاي كوچك  -

  .سطر كمتر باشد روي اين كاغذ ماشين ميشود5ميليمتر،مطالبي كه از  210* 148به ابعاد 
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  نامه هاي اداري نحوه ي تهيه -
  

  :اجزاء مختلف نامه اداري
  :هر نامه اداري داراي پنج جزء بشرح زير مي باشد

  سرلوحه .١
 موضوع نامه فرستنده، عنوان گيرنده، .٢

 متن نامه .٣

 امضاء كننده نامهمشخصات  .۴

 گيرندگان رو نوشت .۵

  :اينك بشرح هر يك از اجزاء باال مي پردازيم
  
  :سرلوحه  -1
  .آرم جمهوري اسالمي ايران سمت راست يا باالي نامه -
  نام سازمان اصلي زير آرم ونام واحد يا اداره -

  .وابسته زير نام اصلي
  تاريخ در سمت چپ -
  شماره در سمت چپ -
  چپ پيوسته در سمت -
  
  :موضوع نامه فرستنده، عنوان گيرنده، -2

  عنوان گيرنده:الف
  :در نامه مشخص ميشود عبارت است از) به(عنوان گيرنده با كلمه

  .نام شخص يا موسسه اي كه نامه براي او فرستاده ميشود
  
  عنوان فرستنده:ب

  :در نامه مشخص ميشود است عبارت از) از(عنوان فرستنده كه با كلمه 
  .مشخص،موسسه،سازمان ويا واحد سازماني كه نامه از طرف آن نوشته ميشودنام 
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  موضوع نامه:ج

يعني متن نامه درباره . (موضوع نامه عبارت است از عبارت كوتاه وگويايي كه مبين محتواي نامه باشد
  ).چه موضوعي مي باشد

  
  :مثال
  اصفهان زمان انرژي اتميسا :به
   فني حرفه اي استان اصفهان :از

  ماموريت جهت آموزش : موضوع
  :متن نامه -

  .منظور از متن نامه مطالب وشرحي است كه در مورد موضوع نامه نوشته ميشود
متن نامه ممكن است از يك يا يا چند پارگراف تشكيل شده باشد كه قسمت اول را پارگراف افتتاحيه 

  .مي نامند وبعد از آن را پارگراف مياني و قسمت آخر را پارگراف اختتاميه
  :پارگراف

اصوالً پارگراف شامل يك بند يا يك قسمت است كه از چند جمله مربوط به هم تشكيل شده وضمن 
 Enterاينكه پارگراف، خود داراي معني مستقلي است اما با پارگراف هاي بعدي نيز ارتباط دارد وبا 

  .از هم جدا مي شوند
  
  :مشخصات امضاء كننده نامه -3

  .كننده نامه در سمت چپ نامه مي باشدمشخصات امضاء 
  نام ونام خانوادگي مقام
  يك يا دو سر فاصله

  موقعيت سازماني امضاء كننده
  .بايد توجه نمود كه نام ونام خانوادگي درست در وسط عنوان پست سازماني امضاء كننده قرار ميگيرد

داشته باشد در قسمت مربوط  در مواردي كه مقام ديگري حق امضاء نامه را بجاي امضاء كننده اصلي
به مشخصات امضاء كننده نام ونام خانوادگي امضاء كننده اصلي وهمچنين عنوان سازماني وي نوشته 
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در جلوي  آن امضاي نامه بوسيله مقامي كه به او تفويض اختيار )از طرف(شده وبا اضافه كردن عبارت 
  .شده صورت مي گيرد

  
  :نامه هاي اداري بر دو نوع است

  :                           نامه هاي وارده -1
  .آن دسته از نامه هايي كه به درون ارگان يا سازماني ارد ميشود

  
  :نامه هاي صادره -2

  .آن دسته از نامه هايي كه به بيرون از ارگان يا سازمان ارسال ميشود
وص ثبت كليه مكاتبات نامه الزم به يادآوري است كه دفتري بنام دفتر انديكاتور وجود دارد كه مخص

  .هاي وارده وصادره ميباشد
  

  :براي ماشين كردن نامه هاي اداري بايد به نكات زير توجه كرد
  :تحرير كردن مشخصات گيرندگان رو نوشت

  
رو نوشت عبارت است از نسخه برداري يا كپي برداري از روي نامه نامه اصلي اگر نامه اداري سه رو 

نسخه تايپ ميشود كه سه نسخه آن براي آن سه  5لف باشد آن نامه در نوشت براي سه محل مخت
محل،يك نسخه از رونوشت براي بايگاني قسمت مربوطه ويك نسخه هم كه همان نامه اصلي مي 

  .باشد
شروع عبارت رو نوشت از لبه قسمت راست پس از يك يا دو فاصله سطري از عنوان سازماني امضاء 

  .كننده نامه مي باشد
دو نقطه گذاشته ويك فاصله سطري داده،از زير دو نقطه با خط تيره ) رونوشت(از تايپ عبارت پس 

  .شروع به تايپ قسمت هايي كه نامه بايد به آنجا فرستاده شود مي نمائيم
  :مثال

  :رونوشت
  )با توضيح سمت...(جناب آقاي  -
  )با توضيح سمت...(جناب آقاي  -
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  )با توضيح سمت...(جناب آقاي  -
  بايگاني -

در قسمت باالي نامه كلمه . هر مدركي كه همراه نامه فرستاده مي شود پيوست ناميده مي شود: پيوست 
پيوست در سمت چپ بصورت چاپي مي باشد كه اگر نامه اي داراي پيوست باشد بايد جلوي كلمه 

نشان داده مي ) داردن(را اضافه كنيم و اگر نداشته باشد بصورت خط تيره يا كلمه ) دارد(پيوست كلمه 
  .  شود

  
  : نمونه نامه اداري

  
  7/8/1381: تاريخ 
  6275987 :شماره 

  دارد : پيوست 
  سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

  سرپرست آموزش : به 
  شركت پيشگام وابسته به انرژي اتمي اصفهان: از 

  آموزش اينترنت: موضوع 
از آن سازمان محترم درخواست مي شود يك نفر مدرس را  5/6/1381مورخ  441عطف به نامه شماره 

ضمناً خواهشمند است دستور فرمائيد چند نسخه از . جهت آموزش اينترنت به اين مركز معرفي نمائيد
  .جزوه آموزشي اينترنت به اين شركت ارسال نمايند

  
  .قبالً از همكاري شما سپاسگذاري مي گردد

  نام و نام خانوادگي
  اريمسئول امور اد

  
  :نمونه ديگري از يك نامه اداري همراه با رونوشت 

  7/8/1381: تاريخ 
  75034/پ: شماره 
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  دارد: پيوست 
  سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

  سرپرست آموزش: به 
  شركت پيشگام وابسته به انرژي اتمي اصفهان: از 

  wordآموزش : موضوع 
  احتراماً 

از آن سازمان محترم درخواست مي شود يك نفر مدرس را  5/6/1381 مورخ 441عطف به نامه شماره 
ضمناً خواهشمند است دستور فرمائيد چند نسخه از . به اين شركت معرفي نمائيدword جهت آموزش
  .به اين شركت ارسال نمايند wordجزوه آموزشي

  .قبالً از همكاري شما سپاسگزاري مي گردد
  نام و نام خانوادگي 

  اداري مسئول امور 
  : رونوشت 

  ـ اداره اطالعات
  ـ بايگاني

  
  : Fontانتخاب قلم 

  
  .قلم مهمترين ابزار يك برنامه تايپي مي باشد

و زير  Formatبراي دسترسي به اين قلمها راههاي متفاوتي وجود دارد يكي از آنها استفاده از منوي 
روش ديگر استفاده از ماوس است كه بر روي يكي از سطرهاي تايپ شده رفته و . است Fontمنوي 

روش ديگري كه براي دسترسي به كادر . را انتخاب مي نماييم Fontكليك راست مي كنيم و گزينه 
  .مي باشد Ctrl+Dمي توان عنوان كرد استفاده از كليد تركيبي  Fontمحاوره اي 

 Arrowسپس استفاده از كليدهاي جهت نما يا  Ctrl+Shift+Fتركيبي  روش ديگر استفاده از كليد

Key  و انتخاب قلم مورد نظر و زدن كليدEnter مي باشد.  
  

  : Fontكادر محاوره اي  -
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در اين كادر محاوره اي دو كادر عربي و التين ديده مي شود كه با توجه به متن خود آنها را انتخاب 

  .مي كنيد
مي توانيد از قلمهاي گوناگوني استفاده نماييد هر قلم شكل متفاوتي  Fontجلوي گزينه  Boxتوسط 

  .با قلم ديگر دارد و براي آنكه قابل شناسايي باشد اسمي براي آن در نظر گرفته شده است
 

Font Style- :  
  

 
  1-8شكل 

  
البته از كليدهاي تركيبي . در مي آوريد Boxتوسط اين گزينه قلمها را به يكي از حالتهاي نوشته در 

Ctrl+B  براي حالتBold  و از كليدهاي تركيبيCtrl+I  براي حالتItalic  مي توان استفاده
  .را نيز انتخاب نماييد Formatingاز نوار ابزار Italicو   Boldالبته مي توانيد دكمه . نمود

  
-  Size:  
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براي تغيير اندازه قلم مي توان از . ر يا درشت تر بنويسيدتوسط اين گزينه مي توانيد يك متن را ريزت
يكي . نيز استفادهنمود] يا + [  Ctrlو همچنين از كليد تركيبي  >يا  <+  Ctrl+Shiftكليد تركيبي 

سپس استفاده از كليدهاي  Ctrl+Shift+Pديگر از راههاي تغيير اندازه قلم استفاده از كليد تركيبي 
از  Sizeالبته مي توانيد دكمه . جهت تاييد آن استفاده نمود Enterسايز و زدن  جهت نما براي انتخاب

  .را نيز انتخاب نماييد formattingنوار ابزار 
  
- Color :  

اين است كه به شما امكان چاپ رنگي مي دهد توسط اين گزينه مي  Wordيكي ديگر از مزيتهاي 
توجه داشته باشيد كه اگر به متن خود رنگ . توانيد براي فونتهاي خود رنگهاي مختلف انتخاب كنيد

داديد و اين متن را با چاپگر سياه و سفيد چاپ نموديد چاپگر، متن رنگي شما را به حالت طيفي سياه و 
را انتخاب كرده باشيد اگر رنگ زير  Automaticچنانچه رنگ خودكار . كرد سفيد چاپ خواهد

  .زمينه عوض شود رنگ قلم نيز به طور خودكار و با توجه به رنگ زمينه عوض خواهد شد
  .را نيز انتخاب نماييد Formattingاز نوار ابزار  Font Colorالبته مي توانيد دكمه 

  
Underline :  

كه به صورت پيش فرض  Noneبا انتخاب . توانيد زير متن خود خط بكشيد از طريق اين گزينه مي
باعث مي شود كه فقط زير  Word Onlyانتخاب . انتخاب شده است زير لغات خط كشيده نمي شود

  .هستند خطي كشيده نمي شود Spaceلغات خط كشيده شود و زير فاصله هايي كه با 
را نيز انتخاب نماييد و يا از كليد  Formattingابزار  از نوار Underlineالبته مي توانيد دكمه 

  .استفاده نماييد Ctrl+Uتركيبي 
  
- Effect :  

Superscript :  
نيز مي توان + (+)  Ctrl+Shiftاز اين گزينه براي تايپ توان استفاده مي شود البته از كليد تركيبي 

  .استفاده نمود
  
- Subscript :  
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نيز مي توان استفاده + (+)  Ctrlاز اين گزينه براي انديس پايين استفاده مي شود البته از كليد تركيبي 
  .نمود

  
- Hidden :  

با استفاده از اين گزينه مي توان متن بلوك شده را پنهان نمود تا در پرونده نمايش داده نشود، براي 
در صورتيكه خواستيد . ل اين گزينه را برداشتنمايش مجدد بايد پرونده را بلوك كرده و ضربدر داخ

  :متن بلوك شده پنهان شود و را انتخاب نموديد و اين كار صورت نگرفت دقت نماييد كه 
  .غير فعال باشد Standardدر نوار ابزار ) Show/Hide(ـ عالمت 1
ه انتخاب نشد Hidden textگزينه  View، برگ نشان Optionزير منوي  Toolsـ در منوي 2

  .باشد
  

Default :  
  .تمام تنظيمات را به حالت پيش فرض بر مي گرداند

  
Preview :  

  .جعبه نمايش است
  

  : Character Spacingكادر محاوره اي 
Scale :  

توسط اين گزينه مي توانيد متن خود را كشيده يا باز كنيد توجه داشته باشيد كه فشرده سازي يا باز 
 .خواهد آمد نه بر سر فاصله بين حروف كردن عملي است كه بر سر قلمها

  
  

Spacing :  
  .فاصله بين حروف يك كلمه را كم و يا زياد مي كند

  
Position :  
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باالتر از خط اصلي قرار مي دهيد و براي تايپ )  Reised(پايين تر و يا ) Lowered(متن خود را 
بايد توجه داشت كه باال يا پايين رفتن كلمات از خط اصلي توسط . فرمولها از آن استفاده مي شود

در همين است زيرا توسط اين دو  Superscript, Subscriptكاربر تنظيم مي شود و تفاوت آن با 
  .تا خط اصلي اتوماتيك تنظيم مي شود گزينه توان يا انديس پايين فاصله آنها

  
  : Text Effectsكادر محاوره اي 

Animation :  
در صورتي كه متن خود را بلوك كرده و يكي از گزينه هاي اين كادر محاورهاي را انتخاب كنيد دور 
متن انتخابي شما طيفي از نوار هاي رنگي ظاهر مي شود كه آن متن را در صفحه مانيتور مشخص و 

  .يان مي كندنما
  

  Undo & Redo: برگردان و انجام مجدد  
  

قلمي عوض كرده ايد، متني پاك كرده ايد، رنگ قلم را تغيير داده ايد هر عملي كه انجام داده ايد مهم 
مي توانيد  Ctrl+Zيا كليد تركيبي  Undoنيست چنانچه از كاري كه كرده ايد پشيمان شده ايد از 

يا از كليد  Redoحاال اگر خواستيد عملي را كه لغو كرده ايد مجدداً انجام دهيد از . استفاده نماييد
  .استفاده نماييد Ctrl+Yتركيبي 

همچنين مي توانيد براي سرعت بخشيدن به كار از فلش كوچكي كه به دو طرف خميده شده است در 
  .انتخاب نماييد Editاين دو فرمان را از منوي  استفاده كنيد و يا Standardنوار ابزار 

  
   : (Zoom)بزرگ نمايي 

چنانچه صفحه خود را كوچك مي . استفاده كرد Viewبراي رسيدن به اين زير منو بايد از منوي  
  .بينيد مي توانيد توسط فرمان بزرگنمايي صفحه را بزرگ نماييد

ممكن است و حتي مي توان اندازه دلخواه را در نيز  Standardعمل بزرگنمايي از طريق نوار ابزار 
Box  تايپ نموده Enter زد.  

  
Page Width :  

  .مشخص باشد) پهنا(بزرگنمايي به اندازه اي است كه عرض صفحه 
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Whole Page :  

  .بزرگنمايي به اندازه اي كه تمام صفحه در اين حالت با جزئيات آن كامالً مشخص است
  

Many Page :  
  .گزينه مي توانيد چند صفحه را همزمان مشاهده كنيدتوسط اين 

  
Percent :  

بايد توجه داشت در صورتيكه بخواهيد تمام گزينه هاي . بزرگنمايي مي تواند به صورت دلخواه باشد
 Viewاين گزينه را مي توانيد از منوي . باشد Page layoutفوق فعال باشند بايد پنجره روي حالت 

  .انتخاب نماييد
  
  
  يد هاي ويرايشيكل

  
داراي كليدهاي تركيبي فراواني مي باشد كه در زير چند نمونه از  Wordهمانطور كه مي دانيد برنامه 

  .مهمترين اين كليد ها آمده است
  .بعضي از اين جهت ها بستگي به فارسي و التين بودن متن دارد

  
  كليدهاي ويرايشي:1-1جدول 

كلمه بعدي 
 

+Ctrlكليد جهت دار سمت چپ

كلمه قبلي
 

+Ctrlكليد جهت دار سمت راست

پاراگراف بعدي
 

+Ctrlكليد جهت دار سمت پايين

پاراگراف قبلي 
 

+Ctrlكليد جهت دار سمت باال

ابتداي پرونده
 

Ctrl+Home

انتهاي پرونده
 

Ctrl+End
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ايجاد پاراگراف جديد Enter
 

سطر بعدي
 

كليد جهت دار سمت پايين

سطر قبلي
 

سمت باال كليد جهت دار

حذف حرف بعدي مكان نما
 

Delete
 

حذف حرف قبل مكان نما
 

Back Space

حذف كلمه قبل
 

Ctrl+Back Space

حذف كلمه بعدي
 

Ctrl+Delete

Copyذخيره در حافظه 
 

Ctrl+C
 

CUTذخيره در حافظه و حذف 
 

Ctrl+X
 

PASTEفراخواني از حافظه 
 

Ctrl+V
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عمليات مربوط به آنبلوك و : فصل سوم  - 

  )DELETE(ـ حذف 
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    )CUT(ـ انتقال
  )COPY(ـ تكثير 

  )PASTE(ـ فراخواني 
  

  :بلوك به كمك صفحه كليد 
را پايين نگه داريد و سپس به كمك مكان نماي چپ ،  Shiftبراي انتخاب قسمتي از متن بايد كليد 

هنگامي كه متن بلوك مي شود رنگ قلم و زمينه به . راست ، باال و پايين متن مورد نظر را انتخاب كنيد
 Shiftبراي خارج نمودن از حالت بلوك حركت مكان نما بدون نگه داشتن (حالت نگاتيو در مي آيد 

  ).كافي است
  
  
  

  :گري نيز براي بلوك كردن آمده است هاي ديدر زير كليد 
 

  )انتخاب(كليدهاي بلوك متن: 3-1جدول 

بلوك حرف سمت راست
 

+Shiftكليد جهت دار سمت راست

بلوك حرف سمت چپ
 

+Shiftكليد جهت دار سمت چپ

بلوك از محل مكان نما تا محل مكان نما 
در سطر باال 

+Shiftكليد جهت دار سمت باال 
 

مكان نما تا محل مكان نما  بلوك از محل
در سطر پايين

+Shiftكليد جهت دار سمت پايين 
 

بلوك كلمه سمت راست
 

+Shift+Ctrlكليد جهت دار سمت راست

بلوك كلمه سمت چپ
 

+Shift+Ctrlكليد جهت دار سمت چپ

بلوك يك پاراگراف
 

+Shift+Ctrlكليدهاي جهت دار باال و پايين

ابتداي سطربلوك از محل مكان نما تا 
 

Shift+Home

بلوك از محل مكان نما تا انتهاي سطر
 

Shift+End
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حركت مكان نما موجب بلوك مي 
گردد

F8فشردن كليد  
 

بلوك كلمه
 

F8دو مرتبه فشردن كليد

بلوك جمله
 

 F8سه مرتبه فشردن كليد

بلوك كل پرونده
 

F8چهار مرتبه فشردن كليد

بلوك كل پرونده
 

Ctrl+A
 

محل مكان نما تا ابتداي پروندهبلوك از 
 

Shift+Ctrl+Home

بلوك از محل مكان نما تا انتهاي پرونده
 

Shift+Ctrl+End

  
  

  :بلوك به كمك ماوس
براي بلوك كردن به كمك ماوس كافي است روي نقطه شروع، دكمه سمت چپ ماوس را نگه داريد 

پس از بلوك كردن متن نوبت . نكنيدو تا آخرين جايي كه مي خواهيد بلوك شود دكمه چپ را رها 
تغيير قلم ، تغيير سايز ، تغيير : ان است كه عمليات الزم را روي قسمت بلوك شده انجام دهيد مانند 

  ...رنگ و 
  

  :حذف به كمك صفحه كليد 
  . را فشار دهيد Deleteبراي حذف محدودة بلوك شده بايستي كليد 

  
  :حذف به كمك ماوس 

رونده به كمك ماوس بايد متن را توسط ماوس انتخاب نماييد و با كمك زير براي حذف قسمتي از پ
  .قسمت انتخابي را حذف كنيد Editاز منوي  Clearمنوي 

  
  
  

  :انتقال به وسيله صفحه كليد
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براي آنكه بتوانيد متن را جابه جا كنيد و يا آن را از يك محل به محل ديگر ببريد بايد به روش زير 
  :عمل كنيد

  .به كمك كليدهاي بلوك ، متن خود را بلوك كنيدـ 1
با فشردن اين كليدهاي تركيبي . را بفشاريد) Shift+Delete(و يا ) Ctrl+X(ـ كليدهاي تركيبي 2

البته متن ناپديد نگرديده بلكه از محل خود برداشته شده و به داخل . متن شما ناپديد خواهد شد
  .رفته است) Clip board(حافظه

  .ان نماي خود را جابه جا نموده و به محلي كه مي خواهيد متن به آنجا انتقال يابد، برويدـ حال مك3
و يا كليدهاي ) Ctrl+V(ـ پس از قرار گرفتن در محل مورد نظر كليدهاي تركيبي 4
)Shift+insert (را فشار دهيد تا متن از حافظه به محل جديد انتقال يابد.  

  
زيرا . را بفشاريد متن مجدداً از حافظه فراخواني خواهد شد) Ctrl+V(اگر مجدداً كليدهاي تركيبي 

  .اين متن تا زماني كه در ويندوز قرار دارد در حافظه باقي مي ماند
و ) ذخيره در حافظه و حذف(براي  Editدر زيرمنوي  Cutالبته براي انتقال مي توانستيد از زير منوي 

  .استفاده كنيد Editدر منوي  Pasteاز زير منوي ) فراخواني از حافظه(براي 
  

  :انتقال به كمك ماوس
  

  :براي انتقال قسمتي از پرونده توسط ماوس به روش زير عمل كنيد 
  
  .ـ توسط ماوس متن مورد نظر را بلوك كنيد1
بدين ترتيب . ـ با نگه داشتن دكمه ماوس روي قسمت انتخاب شده متن خود را به محل جديد بكشيد2

معموالً انتقال به كمك ماوس زماني صورت مي گيرد كه . متن شما به محل جديد انتقال خواهد يافت
پس از بلوك كردن براي انتقال مي توانيد . بخواهيد متن خود را چند سطر باالتر يا پايين تر انتقال دهيد

  .را انتخاب كنيد Cutكليك راست نموده و از منوي فوري 
  

  :تكثير به كمك صفحه كليد 
  :براي تكثير يك قسمت از پرونده به محل ديگر بايد روش زير را دنبال كنيد 



 مركز آموزش عالي فني توحيد
 

30 
 

  .ـ به كمك كليدهاي فوري متن خود را بلوك كنيد1
  .فشار دهيد تا متن در حافظه كپي شود را) Ctrl+Insert(و يا ) Ctrl+C(ـ كليدهاي تركيبي 2
  .ـ مكان نما را حركت داده و به محل جديد برويد3
را بزنيد تا متن درون حافظه در ) Shift+Insert(و يا ) Ctrl+V(ـ در محل جديد كليدهاي تركيبي 4

  .محل جديد فراخواني شود
كه هر دو در  Pasteز زير منوي و براي فراخواني ا Copyبراي تكثير مي توانيد از زير منوي : نكته 

  .وجود دارند استفاده كنيد Editمنوي 
  

  :تكثير به كمك ماوس 
  :ماوس بايد به روش زير عمل كنيد براي تكثير متن به كمك

  .ـ توسط ماوس متن خود را انتخاب كنيد1
را نگه داشته و متن انتخاب شده را به كمك نگه داشتن دكمه سمت چپ ماوس و  Ctrlـ كليد 2

اين عمل با زدن دكمه . اين عمل موجب تكثير متن انتخاب شده مي گردد. كشيدن ، به مقصد ببريد
  .نيز امكان پذير است Copyسمت راست ماوس و انتخاب گزينه 

براي متن نيست بلكه براي تصاوير نيز به كار مي تنها . توجه داشته باشيد كه تمامي عمليات ذكر شد
  .روند

  
  :انتقال و تكثير به كمك كليد سمت راست ماوس 

را انتخاب كنيد  Cutيا  Copyپس از بلوك مي توانيد كليد سمت راست ماوس را بفشاريد و از آنجا 
  .را انتخاب نماييد Pasteو پس از بردن مكان نما به محل جديد مجدداً با زدن دكمه سمت راست 

راه ديگر اين است كه پس از انتخاب متن ضمن كشيدن ، توسط دكمه سمت راست و بردن به محل 
كه هر كدام را  Moveيا  Copyجديد زير منوي فوري ظاهر خواهد شد كه از شما مي پرسد 

  .خواستيد مي توانيد انتخاب كنيد
  

  :چند برش با يك حافظه
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براي اين . ز پرونده را به حافظه برده و به محل يا پرونده ديگري انتقال دهيدشايد بخواهيد چند قسمت ا
  .را بزنيد) Ctrl+F3(كار مي توانيد متون را تك تك بلوك كرده و پس از هر بلوك 

براي . را زده ايد، اكنون در حافظه قرار دارند) Ctrl+F3(همه متوني كه پس از بلوك روي آنها 
  .را فشار دهيد) Ctrl+Shift+F3(يست كليدهاي فراخواني همگي آنها كاف

 
Save as & Save :   

  
 Microsoft Wordنگاه كنيد روي نوار عنوان يادداشت شده  Wordباالي محيط  به

Document 1  اسمDocument 1  : همان نام پرونده شماست كه خود برنامه هنگاميكه پرونده
هنگامي كه پرونده اي را ضبط مي كنيد برنامه از . مي دهد Documentجديد باز مي شود به آن نام 

را خود برنامه به پرونده مي دهد تا قبل  Documentشما خواهد پرسيد كه نام پرونده باشد يعني اسم 
اكنون پس از اينكه فرمان ضبط پرونده را صادر . از ضبط كردن توسط شما، پرونده نام داشته باشد

پرونده را خواهد پرسيد پس زماني كه شما براي اولين بار بخواهيد پرونده خود  كرديد برنامه از شما نام
براي اينكه دستور ضبط پرونده را . براي شما باز خواهد شد Save asكنيد كادر محاوره اي  Saveرا 

استفاده كنيد يا اينكه از نوار ابزار استاندارد دكمه  Ctrl+Sاجرا كنيد مي توانيد از كليد تركيبي 
Save  را فشار دهيد يا از منويFile  روي زير منويSave برويد.  

  
پس از اينكه يكي از اين دستورات را اجرا كرديد چون پرونده شما اسم نداشته و از اسم پيش فرض 

  .باز مي شود Save asنموده است كادر محاوره اي  خود برنامه استفاده مي
  .مي توانيد محل نگهداري پرونده را مشخص كنيد Save inتوسط 

  
برويد يعني از پوشه جاري كه در ) قبل(خواهيد توانست به يك پوشه باالتر  Up one levelتوسط 

  .آن قرار گرفته ايد خارج شويد
  .مي توانيد اسم مورد نظر خود را تايپ نماييد File nameدر قسمت 
  .را انتخاب كنيد Word Document Save as typeدر قسمت 

حال پرونده با نامي كه وارد نموده ايد ضبط شده و شما مي . را انتخاب نماييد Saveو در آخر دكمه 
حرف باشد از طرفي  256اين نام مي تواند تا . توانيد روي نوار عنوان ، نام پرونده خود را مشاهده نماييد

  .مي توان بين نامي كه داده مي شود فاصله هم زد



 مركز آموزش عالي فني توحيد
 

32 
 

  
 Ctrl+Sطالعات جديد يا تغييراتي در سند خود وارد كنين اين بار با يكي از روشهاي مثالً اگر ا

باز نخواهد شد زيرا پرونده شما نام  Save asپرونده شما ضبط خواهد شد و ديگر كادر محاوره اي 
  .دارد

  
  ـ ضبط خودكار

زير  Toolsضبط شود وارد منوي  Wordبراي اينكه دستور دهيد كه بصورت خودكار پرونده در 
عالمت بگذاريدو در  Save Autorecover info everyمي شويد و دستور  Optionsمنوي 
Box  روبرويMinutes  دقيقه يكبار  5دقيقه در نظر گرفتيد هر  5زمان را تعيين كنيد مثالً اگر زمان

 Copy Alwaysمقابل  Boxيا اينكه مي توانيد در . پرونده شما بصورت خودكار ضبط خواهد شد

Create Backup عالمت بگذاريد.  
  

  
  ) New(ـ پرونده جديد 

  
كليك مي كنيد تا پنجره اين برنامه باز گردد با باز شدن  Wordهنگامي كه شما روي نشانه برنامه 

  .برنامه يك پرونده يا سند جديد نيز توسط برنامه باز مي گردد
را انتخاب كنيد با اين  New، زير منوي  Fileيد بايد از منوي چنانچه خواستيد يك پرونده جديد بساز

گزينه  Create New در قسمت Generalباز مي شود از برگ نشان  Newعمل كادر محاوره اي 
Document  را انتخاب نموده وOk  را بفشاريد و يا از كليد فوريCtrl+N  استفاده و يا روي نوار

براي هر پرونده جديدي كه باز مي كند  Wordبرنامه. ليك نماييك Newابزار استاندارد روي نشانه 
را مي دهد و در انتهاي  اين نام با توجه به اينكه چندمين پرونده اي است كه باز مي  Documentنام 

  .باشد  Document 5كنيد عدد خواهد داد فرضاً ممكن است نام يكي از پرونده هاي شما 
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  پاراگراف وكار با الگوها : فصل چهارم  - 
  

  ) :Template(كار با الگوها 
داراي تنوع الگوهاي تعريف  Word. مي باشد Blank Document,Wordالگوي پيش فرض 

شما مي توانيد الگوهاي خاص .شده براي حروف ، برگهاي اوليه فاكس، توضيحات و غيره مي باشد
  .هاي موجود را اصالح نماييد تا متناسب با نيازهاي خاص شما باشندخودتان را نيز ايجاد كنيد يا الگو

  
 :براي استفاده از يك الگوي موجود مراحل زير را انجام دهيد 

  
  .را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي ظاهر شود  Newزير منوي  Fileاز منوي  .١
سپس نشانه اي را براي الگويي . در كادر محاوره اي ظاهر شده، برگ نشان مورد نظر را انتخاب كنيد. 2

  .كه مي خواهيد مدرك براساس آن باشد، انتخاب كنيد
 .انتخاب كنيد Create Newدر ناحيه  Documentگزينه  .3

  .كليك كنيد Okروي دكمه  .4
متن مورد نظر خودتان را با متن نمونه در الگو مقايسه كنيد و مطالب اضافي را پاك كنيد و مطالب . 5

 .اضافه كنيد تا مدرك تمام شودمورد نظر خود را 

  .الگوي اصالح شده نيز ذخيره خواهد شد. را انتخاب كنيد Saveزير منوي  Fileاز منوي  .6
  

  :ايجاد الگوي جديد 
  :روش اول 

مدرك مورد نظر را تايپ كرده و دستور قالب بندي را كه مي خواهيد در الگو ظاهر شود يا  .١
  .تصويري درج گردد،  را بدهيد

  .ظاهر شود Save asرا انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي   Save asگزينه  Fileاز منوي  .٢
 Saveرا انتخاب كنيد كادر  Document Templateگزينه  Save as typeاز ليست بازشوي  .٣

in  به طور خودكار نمايش پوشهTemplate را تغيير مي دهد. 

 .تايپ كنيد File nameيك نام تشريحي براي الگو در كادر متن  .۴

 .كليك نماييد Saveروي  .۵
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 :روش دوم 
  .را انتخاب كنيد Templateگزينه  Create Newدر قسمت  Newزير منوي  Fileاز منوي  .١
مدرك مورد نظر را تايپ كرده و دستور قالب بندي كه مي خواهيد در الگو ظاهر شود را انتخاب  .٢

  .نماييد
 .را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي ظاهر شود Save asگزينه  Fileاز منوي  .٣

 .يك نام تشريحي براي الگوي خود تايپ كنيد File nameدر قسمت  .۴

انتخاب شده است و نياز به انتخاب  Document Templateگزينه  Save as typeدر قسمت  .۵
 .شما ندارد

 .را فشار دهيد Saveدكمه  .۶

در  Newزير منوي  Fileلگوها بايد آنها را از منوي توجه داشته باشيد براي بازنگري و فراخواني ا
  .جستجو كرد Generalبرگ نشان 

  
 :خواندن و بازكردن برنامه

  
 openپنجره :  4-1شكل 

  
  .را انتخاب كنيد Openزير منوي  Fileبراي خواندن پرونده يا به قولي باز كردن پرونده بايد از منوي 



 مركز آموزش عالي فني توحيد
 

35 
 

  .را انتخاب نماييد Openيا از نوار ابزار استاندارد دكمه  Ctrl+Oالبته مي توانيد از كليد تركيبي 
  

Look in :  
  .توسط اين نشانه مي توانيد محل نگهداري پرونده را مشخص كنيد

Up one level :  
برويد يعني از پوشه جاري كه در آن قرار ) قبل(توسط اين عالمت خواهيد توانست به يك پوشه باالتر 

  .شويدگرفته ايد خارج 
Search the web :  

روي اينترنت  Webتوسط اين عالمت مي توانيد صفحه مورد نظر خود را در محلي در بين صفحات 
انجام داده و سپس صفحه خود را در آن   Webلذا توسط اين گزينه عمل جستجو را در . قرار دهيد

  .محل ذخيره كنيد
List :  

  .د شدفقط اسامي سندهاي شما به نمايش گذاشته خواه
Details :  

در اين مشاهده شما ضمن داشتن اسامي پرونده ها، حجم آنها، نوع آنها و تاريخ ايجاد يا آخرين تغيير 
  .آنها را نيز در اختيار خواهيد داشت

Properties :  
براي اين منظور صفحه به دو قسمت . توسط اين گزينه مشخصات پرونده به نمايش در خواهد آمد

در سمت چپ اسامي پرونده ها و در سمت راست مشخصات آنها به نمايش در  تبديل مي گردد كه
  .مي آيد

 Preview :  
  .با انتخاب اين قسمت مي توانيد در سمت راست پنجره نمايي از پرونده را در اختيار داشته باشيد

  
  

  :   شامل گزينه هاي زير اگر روي پرونده رفته و يا كليك راست كنيد منوي ميانبري ظاهر مي شود
  

  ) :Open(خواندن 



 مركز آموزش عالي فني توحيد
 

36 
 

استفاده از اين گزينه موجب خواهد شد تا پرونده انتخابي خوانده شود در اين حالت امكان ايجاد 
  .تغييرات و ويرايش را به طور كامل بر روي پرونده مورد نظر خواهيد داشت

  
  ) :Open read only(خواندن بدون تغييرات 

  .توانيد پرونده را بخوانيددر اين حالت فقط مي 
  

  ) : Open as copy(كپي برداري و سپس خواندن 
چنانچه از اين گزينه استفاده نماييد موجب خواهيد شد تا از پرونده انتخابي يك كپي برداشته شود و 
آن كپي خوانده شود با انتخاب اين گزينه در اصل شما پرونده را نخوانده ايد بلكه كپي آن را خوانده 

  .داي
چنانچه در كپي پرونده تغييراتي بدهيد و ضبط كنيد اين تغييرات در كپي پرونده ضبط خواهد شد نه 

  .رد پرونده اصلي
  

  ) :Print(چاپ 
اگر بخواهيد پرونده را چاپ كنيد ديگر نيازي به باز كردن پرونده مورد نظر نيست فقط كافي است 

  .چاپ را صادر نماييدروي پرونده مورد نظر كليك نموده و سپس فرمان 
  
  ) :Print Preview(پيش نمايش چاپ  -
  

حال موقع آن رسيده است تا هر آنچه را كه در محيط تايپ مشاهده مي كنيد، به شكل واقعي چاپ 
  .ببينيد

منظور از محيط واقعي چاپ محيطي است كه متن پرونده شما را به حالتي نشان مي دهد كه دقيقاً قرار 
  .است چاپ شود

بر روي نوار ابزار استاندارد استفاده نماييد  Print Previewي رفتن به محيط پيش نمايش از نشانه برا
 Ctrl+F2را انتخاب كنيد و يا از كليد تركيبي   Print Previewزير منوي Fileو يا از منوي 
  .استفاده نماييد

اين محيط ظاهر مي گردد نشانه هاي اين نوار  نيد عبارتست از نوار ابزاري كه درنچه در پيش نمايش مي بيآ
  :ابزار عبارتند از 
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  ) :Print(چاپ 

 .با كليك روي اين نشانه مي توانيد پرونده خود را چاپ نماييد

  
  ) :Magnifier(ذره بين 

هنگامي كه به پيش نمايش چاپ وارد مي شويد اين عالمت به داخل رفته است و ذره بين را در اختيار 
داده است كافي است روي صفحه مورد نظر خود كليك نماييد تا صفحه مورد نظر بزرگتر به شما قرار 

نمايش در آيد در صورتيكه روي ذره بين رفته و روي آن كليك كنيد اين امكان براي شما فراهم مي 
  .شود كه در روي صفحه تايپ عملياتي را انجام دهيد

  
  ) :One Page(مرور تك صفحه 
اوس بر روي اين نشانه صفحه جاري به طور كامل به نمايش در مي آيد در اين حالت با فشردن دكمه م

  .مي توانيد كل صفحه را مشاهده كنيد
  

  ) :Multiple pages(مرور چند صفحه 
چنانچه بيش از يك صفحه را در اختيار داشته باشيد مي توانيد صفحات را كنار هم قرار دهيد و آنها را 

براي انجام اين عمل كافيست با ماوس روي اين نشانه كليك كنيد و تعداد . يددر كنار هم مشاهده كن
  .صفحات مورد نظر خود را انتخاب نماييد

  
  ) :Zoom(بزرگنمايي 

توسط اين گزينه مي توانيد صفحات خود را بزرگتر و يا كوچكتر مشاهده نماييد نكته قابل توجه اين 
  .چكتر نشان مي دهد و تأثيري در چاپ پرونده شما نداردكه اين گزينه فقط صفحه را بزرگتر و يا كو

در   صورت لزوم مي توانيد عدد مقدار بزگنمايي را به دلخواه وارد كنيد براي اين كار كافي است عدد 
  .را بزنيد Enterمورد نظر را وارد نموده و 

  
  ) :Ruler(خط كش 

  .با كليك روي اين گزينه مي توانيد از خط كش استفاده نماييد 
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  ) :Shrink to fit(فشرده سازي متن 
وجود اين . فرض كنيد مشغول تايپ يك نامه هستيد و نامه شما پس از پايان، يك صفحه و دو خط شد
. ل منتقل شوددو خط در صفحه بعد شايد زياد جالب نباشد و شايد بخواهيد اي دو خط نيز به صفحه قب
اما مي توانيد به . همانطور كه مي دانيد يا بايد قلم خود را ريزتر كنيد و يا فاصله بين سطرها را كم كنيد

اين گزينه با كم كردن فاصله بين سطرها متن شما را جمع . جاي اين كارها از اين گزينه استفاده نماييد
  .ون در يك صفحه كامل جا شودتر مي كند كه در يك صفحه و دو خط جا گرفته بود اكن

  
  ) :Full Screen(نمايش تمام صفحه 

اين گزينه موجب خواهد شد كه متن خود را به شكل تمام صفحه مشاهده كنيد البته براي اين كار مي 
  .نيز استفاده كنيد Full Screenزير منوي  Viewتوانيد از منوي 

  
  ) :Close(بستن 

مي توانيد از محيط پيش  Escخروج از پيش نمايش است با كليك روي اين گزينه و با فشردن كليد 
  .نمايش خارج شويد و مجدداً به محيط تايپ باز گرديد

  
  ) :Context Sensitive Help(راهنماي مشخصات پاراگراف 

در اينجا توسط اين . اندازدبر خورد با گزينه عالمت سوال هميشه و همه جا ما را به فكر راهنما مي 
  .گزينه مي توانيد مشخصات پاراگراف دلخواه را ببينيد

براي انجام اين كار بايد متني داشته باشيد سپس روي اين گزينه كليك نماييد تا شكل نشانگر شما به 
حال با اين حالت ماوس را روس پاراگرافي كه به اطالعات . صورت نشانه همراه عالمت سوال درآيد

در اين پنجره تورفتگي ها، .ن نياز داريد كليك نماييد تا مشخصات آن پاراگراف به شما داده شودآ
  .نوع قلم هاي به كار رفته در پاراگراف و ديگر مشخصات برايتان به نمايش گذاشته مي شود

  
  تنظيمات صفحه -

  
  ) :Page Setup(تنظيمات صفحه 

محل قرار گرفتن كاغذ و غيره را تعريف كنيد بايد از اين  براي اينكه بتوانيد محدوده  متن، نوع كاغذ،
  .قرار دارد استفاده كنيد Fileزير منو كه در منوي 
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  )تنظيمات صفحه( pagesetupپنجره :  4-2شكل 

  
  ) :Margins(حاشيه ها 

فاصله هنگامي كه مي خواهيد شروع به تايپ نماييد، مسلماً از لبه كاغذ شروع نمي كنيد و يك مقدار 
يعني در قسمت هاي كناري كاغذ چيزي تايپ نمي شود كه به . از باال، راست، چپ و پايين مي دهيد

  .اين قسمت ها حاشيه مي گويند
  

يعني دادن هر عددي . اعدادي كه مي توانيد براي حاشيه در نظر بگيريد تحت اختيار خودتان مي باشد
  ).بيشتر نباشد و فضايي براي تايپ متن باقي بماند البته به شرطي كه از طول و عرض كاغذ(آزاد است 

است و مي خواهيد آن را تبديل به سانتيمتر كنيد از منوي  Incheاگر اندازه هاي شما بر حسب 
Tools  زير منويOptions  برگ نشانGeneral  سپس گزينهMeasurement units  مي

  .دتوانيد واحد اندازه گيري مورد نظر خود را انتخاب نمايي
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  ) :Gutter(عمق شيرازه 
شايد تا كنون برايتان پيش آمده باشد كه بخواهيد چند صفحه اي پراكنده را از حالت برگ برگ به 

گيره اي ) سمت راست(براي اين كار احتياج داريد تا از يك سمت . صورت يك جزوه در آوريد
كتاب براي صحافي به داخل مي  به قسمتي كه سيمي مي شود يا در يك. بزنيد، يا جزوه را سيمي كنيد
  .رود عمق شيرازه مي گويند

چنانچه خواستيد اين گونه جزوات را تهيه كنيد به خاطر بسپاريد كه در كتب فارسي عمق شيرازه در 
به طور  Wordصفحات فرد از سمت راست و در صفحات زوج از سمت چپ مي باشد كه خود 

  .اتوماتيك اينگونه عمل مينمايد
. باشيد كه عمق شيرازه هنگامي استفاده مي شود كه جزوات شما پشت و رو چاپ شوند توجه داشته

  .چنانچه قرار باشد جزوات بصورت تك رو باشند فقط بايد حاشيه راست را بيشتر داد
يعني اگر حاشيه . نكته قبل توجه اينكه عددي كه به عمق شيرازه مي دهيد به حاشيه ها اضافه مي شود

سانتيمتر بدهيد در كتابهاي فارسي حاشيه راست در  1اشد و شما عمق شيرازه  را ب 2و چپ  2راست 
  .سانتيمتر باقي خواهد ماند 2خواهد شد و حاشيه چپ  3صفحات فرد 

  
  ) :Mirror Margins(ينه اي ئحاشيه هاي آ

 و حاشيه) Inside(با فعال كردن اين گزينه حاشيه هاي چپ و راست شما تبديل به حاشيه دروني 
اين دو دقيقاً همانند عمق شيرازه عمل خواهند كرد با اين تفاوت كه .خواهند شد) Outside(بيروني 

عمق شيرازه به حاشيه ها اضافه مي شود ولي حاشيه هاي دروني و بيروني خود حاشيه هستند و اعدادي 
ن عمق شيرازه و كه به آنها وارد مي شود به عنوان حاشيه در نظر گرفته مي شود تفاوت ديگري كه بي

حاشيه هاي دروني و بيروني وجود دارد در اين است كه مي توانيد قسمتي از متن خود را انتخاب 
و سپس براي قسمت انتخاب شده حاشيه هاي دروني و بيروني را تعريف نماييد در ) بلوك(نماييد 

  .صورتي كه عمق شيرازه براي كل سند و يا ازنقطه مكان نما به بعد است
  

  ) :Apply to(اثرگذاري 
تمامي تغييرات الزم را داديد ولي اين تغييرات در كدام قسمت پرونده اعمال شوند؟ همين صفحه، 

و   Whole documentمي تواندتغييرات را ر روي تمامي پرونده  Wordبرنامه ... همين بخش و 
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سمت بلوك شده اعمال و در برخي موارد براي ق This Point Forwardاز محل مكان نما به بعد 
  .نمايد

  
  ) :Paper Size(سايز كاغذ 

توسط اين گزينه مي توانيد نوع كاغذي را كه تصميم داريد از آن استفاده نماييد مشخص كنيد توجه 
داشته باشيد كه نوع كاغذ بايد با نوع چاپگر سازگار باشد يعني بگونه اي باشد كه چاپگر بتواند چنين 

  .نمايداندازة كاغذي را چاپ 
  

  ) :Orientation(جهت 
  .اين امكان وجود دارد كه كاغذ را به دو حالت قرار دهيد Wordدر 

  .در اين حالت كاغذ به حالت استاده قرار مي گيرد) : Portrait(حالت ايستاده 
در اين تعريف شما فرمان مي دهيد تا كاغذ به حالت خوابيده قرار ) : Landscape(حالت خوابيده 

  .گيرد
جه داشته باشيد كه در هر دو حالت كاغذ به صورت عادي وارد چاپگر خواهد شد و اين خود برنامه تو

  .است كه متن را به صورت افقي يا عمودي چاپ ميگيرد
  

  ) : Paper Source(مبداً كاغذ 
  .اين گزينه محل قرار گرفتن كاغذ در چاپگر مي باشد

  .تعاريف اين گزينه براي هر چاپگر متفاوت است
  .خود اين برنامه بهترين را انتخاب نموده، لذا به اين گزينه دست نزنيد Wordهنگام نصب 

  ) :Layout(اليه 
در فصل هاي آينده  Footers – Section & Borders – Headerبا گزينه هاي اين كادر مانند 

  .آشنا خواهيد شد
با كليك كردن . مي توانيد براي سطرهاي خود شماره در نظر بگيريد Line Numbersتوسط گزينه 

 Boxظاهر مي شود كه با تيك زدن در  Line Numbersبر روي اين گزينه كادرمحاوره اي 
  .تمام گزينه ها فعال خواهد شد Add line numberingروبروي 

  .ببريد Page layoutبه حالت  توجه داشته باشيد براي اينكه شماره سطرها را مشاهده كنيد پنجره را
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at :  

ممكن است يك تايپ پرونده را براي سريع تر تايپ شدن بين خود و دوستتان تقسيم كنيد و قسمت 
در قسمت اول پرونده  88تا  1دوم پرونده به شما بيفتد براي شماره زدن خطها ممكن است از شماره 

به  89يعني باشد مطمئناً براي تايپ قسمت دوم شما شماره را از يك شروع نخواهيد كرد و از ادامه آن 
  .را وارد خواهيد كرد 89، شماره  Start atبعد استفاده مي كنيد پس در قسمت 

  
From Text :  

  .توسط اين گزينه فاصله شماره را با متن تنظيم خواهيد كرد
  

Count by :  
توسط اين گزينه تعريف مي شود كه چند تا .اين گزينه يعني شمردن توسط چه شماره اي انجام بگيرد

  .يعني شماره سطرها هر پنج سطر يكبار درج شود 15، 10، 5شمارش سطر انجام گيرد مثل  چند تا
  

Restart each page :  
  .شروع هر برگه يعني شمردن خطها براي هر برگه جديد از ابتدا صورت گيرد

  
Restart each section :  

  .دشروع هر قسمت يعني شمردن خطها براي هر بخش و قسمت از ابتدا صورت گير
  

Countinuous :  
  .منظور اين است كه شمردن خطها از اول سند تا آخر سند پشت سر هم صورت بگيرد

  
  ) :Drop Cap(درشت نويسي حرف اول پاراگراف 

شايد الزم باشد تا براي تاكيد و توجه بيشتر به يك پاراگراف حرف اول كلمه اول پاراگراف را درشت 
انتخاب  Drop Capزير منوي  Formatبراي انجام اين كار بايد اين فرمان را از منوي . تر بنويسيد

  .كنيد
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  :اين فرمان داراي سه گزينه به شرح زير است 
  

None :  
درشت نويسي در كار نيست و پاراگرافهاي شما به حالت عادي تايپ خواهد  در اين حالت هيچ نوع

  .شد
  

Dropped :  
در اين حالت، حرف اول يك پاراگراف درشت نوشته خواهد شد و بقيه سطرها زير اين حرف قرار 

  .خواهند گرفت
  

In margin :  
حرف دوم حرف  در اين حالت عمل درشت نويسي انجام مي شود ولي سطرهاي بعدي دقيقاً زير

آن ) Font(پس از انتخاب يكي از حالتهاي دوم يا سوم مي توانيد نوع قلم . درشت شده قرار مي گيرند
مي توانيد تعداد سطرهايي را مشخص  Line to dropاز طرفي با انتخاب گزينه . را نيز تعيين كنيد

د حرف شما به اندازه اي فرضاً اگر تعداد خط را پنج بگذاري. كنيد كه حرف اول بايد اشغال كند
  .بزرگ مي شود كه پنج سطر اشغال كند

 Distance fromچنانچه خواستيد تا حرف اول درشت با متن شما فاصله بگيرد مي توانيد از گزينه 

text استفاده كنيد. 
 

  
  ) :Paragraph(پاراگراف و قالب بندي آن 
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همانطور كه آموختيد پاراگراف شامل يك حرف، يك كلمه، يك جمله، يك سطر يا چند سطر است 
  .زده شد به معناي پايان يك پاراگراف است Enterنمي زنيم، هر جا كه  Enterكه تا پايان نپذيرفته، 

  

  
  )تنظيمات پاراگراف( paragraphپنجره :  4-3شكل 

  ) :Show/Hide(پنهان / عالمت پاراگراف آشكار
  

چنانچه روي نوار ابزار . اين مكان وجود دارد تا به طريقي انتهاي پاراگرافهاي خود را ببينيد Wordدر 
Standard  را مشاهده كنيد با عالمتShow/Hide  ،برخورد مي كنيد كه با فشردن اين عالمت

  .انتهاي هر پاراگراف آن را مشاهده خواهيد كرد
در نوار ابزار مي توانيد اين كاراكتر هاي خاص كه هر كدام بيانگر  Show/Hideبا فعال كردن دكمه 

  .عملياتي كه شما انجام داده ايد، هست را ببينيد
استفاده  Formatدر منوي  Paragraphحال براي استفاده از قالب بندي هاي يك پاراگراف از زير منوي 

  :كنيد
  

  ) :Indents & Direction(سطر بندي و تو رفتگي ها 
  

  ) :Direction(سطر بندي يا جهت 
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  )Arabic-Latin. (توسط اين گزينه مي توانيد نوع و جهت تايپ خود را مشخص نماييد
  ) :Alignment(مسير ، تراز 

اگر فهرست رو به پايين اين گزينه را . بعد از تعيين جهت تايپ اكنون نوبت محل قرار گرفتن متن است
  .هاي زير بر خواهيد خوردباز كنيد به گزينه 

  ) :Left(چپ چين 
موجب مي شود تا متن شما در سمت چپ قرار گيرد انتخاب اين گزينه بيشتر در متن التين كاربرد 

پاراگرافي كه با اين گزينه تايپ مي شود، از سمت چپ سطرها تراز بوده ولي سمت راست آنها . دارد
تراز چپ شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از  براي اينكه سطرهاي پاراگراف. تراز نمي باشد

  .استفاده نماييد Ctrl+Lو يا از كليد تركيبي  Align Leftكليد  Formattingنوار ابزار 
  

  ) :Right(راست چين 
موجب مي شود تا متن شما در سمت راست قرار گيرد انتخاب اين گزينه بيشتر در متن فارسي كاربرد 

اين گزينه تايپ مي شود، از سمت راست سطرها تراز بوده ولي سمت چپ آنها  پاراگرافي كه با. دارد
براي اينكه سطرهاي پاراگراف تراز راست شود متن مورد نظر خود را بلوك كرده از . تراز نمي باشد

  .استفاده نماييد Ctrl+Rو يا از كليد تركيبي  Align Rightكليد  Formattingنوار ابزار 
  :) Center(وسط چين 

البته اين به . قرار گيرد) بين دو حاشيه(انتخاب اين گزينه موجب مي شود تا متن شما در وسط صفحه 
براي اين منظور شما مي . شرطي صادق است كه سطري را كه تايپ مي كنيد تمام سطر را اشغال نكند

يا از كليد و  Centerكليد  Formattingتوانيد متن مورد نظر خود را بلوك كرده از نوار ابزار 
  .استفاده نماييد Ctrl+Eتركيبي 

  
  )Justify Low(ـ تراز شده حداقل 
  )Justify Medium(ـ تراز شده متوسط 
  )Justify High(ـ تراز شده حداكثر 

  
  :چنانچه بخواهيد پاراگراف شما بلندتر و يا كوتاهتر شود مي توانيد از گزينه هاي زير استفاده كنيد 
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هند شد تا در التين فاصله بين كلمات و در فارسي خط تيره بين كلمات بيشتر اين گزينه ها موجب خوا
  .گردد

  
   Latinگزينه ، : مثال 

  
براي آنكه متن خود را نسبت به حاشيه تو رفتگي بدهيد بايد از اين ) : Indentation(ـ تورفتگي 

  .انتخاب مي كنيدرا ) Right(و براي فارسي ) Left(گزينه استفاده نماييد كه براي التين 
اگر اين گزينه را انتخاب كنيد و فهرست رو به پايين اين گزينه را باز كنيد به ) : Spacial(ه ژـ بطور وي

  .گزينه هاي زير برخواهيد خورد
  

None:   هيچ اتفاقي نخواهد افتاد  
First Line :    سطر اول را به جلو و عقب مي راند  

Hanging:   متن را غير از سطر اول به عقب و جلو مي راند  
  

  :انواع پاراگراف 
  :طبق قوانين بين المللي تايپ مي توان پاراگرافها را به سه دسته تقسيم كرد 

  
  :پاراگراف قالبي 

تداي پاراگراف بدر اين نوع پاراگراف هيچ نوع تورفتگي از چپ و راست مشاهده نمي شود و متن از ا 
 Noneو با انتخاب گزينه  Specialدر اين حالت مي توانيد توسط گزينه   . شروع و تا انتها ادامه دارد

كليد   Formattingاين عمل را انجام دهيد و يا مي توانيد متن خود را بلوك كرده از نوار ابزار 
Justify   و يا از كليد تركيبيCtrl+J استفاده كنيد.  

  
  :نيمه قالبي  پاراگراف

يعني . در اين نوع پاراگراف تنها سطر اول به داخل مي رود و بقيه سطرها به حالت عادي تايپ مي شود
و با انتخاب گزينه  specialدر اين حالت توسط گزينه . سطر اول كوتاه تر از سطرهاي ديگر است

First Line گي الزم را بدهيدرا انتخاب نماييد و سپس در قسمت جلوي آن ، اندازه تورفت.  
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  :پاراگراف زائده دار 

اين نوع پاراگراف داري زائده اي در سطر اول است يعني سطر اول داراي طول بيشتري نسبت به بقيه 
را انتخاب نماييد و در كادر جلو  Hangingگزينه  Specialدر اين حالت توسط گزينه . سطرهاست

By اندازه تورفتگي الزم را بدهيد.  
يك . تر براي ايجاد پاراگراف قالبي ، نيمه قالبي و زائده دار ، استفاده از خط كش مي باشدراه ساده 

روي هم ) First Line,Hanging(پاراگراف سه سطري تايپ نماييد زماني كه دو فلش خط كش 
  .قرار گرفته باشد، پاراگراف به صورت قالبي مي باشد

رار بگيرد پاراگراف به صورت نيمه قالبي و در ق Hangingجلوتر از   First Lineزماني كه فلش 
  .ياشد پاراگراف به صورت زائده دار مي باشد First Lineجلوتر از  Hangingصورتي كه فلش 

  
  
  

  ) :Spacing(فاصله ها 
بدون (هنگامي كه از نوع پاراگراف قالبي . ين گزينه ها براي دادن فاصله بين پاراگراف ها مي باشد

. استفاده مي كنيد طبق قوانين تايپ بايد بين پاراگرافها يك فاصله اضافي بدهيد) هيچ نوع تورفتگي
دن فاصله اضافي و براي دا) قبلي( Beforeجهت دادن فاصله اضافي براي پاراگراف بااليي از گزينه 

  .استفاده كنيد) بعدي( Afterبا پاراگراف پاييني از گزينه 
  

  ) :Line Spacing(فاصله خطوط 
هر چه قلم شما درشت . از اين گزينه استفاده نماييد) سطرها(براي زياد يا كم كردن فاصله بين خطوط 

البته مي . ها كمتر خواهد بودتر باشد فاصله بين سطرها بيشتر و هرچه قلم ريزتر باشد فاصله بين سطر
  .اي مقدار را كم يا زياد كنيد ATتوانيد توسط گزينه 

  
  چاپ پرونده
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  )چاپ(printپنجره :  4-4شكل 

  ) :Prinrt(چاپ پرونده 
  

براي چاپ پرونده بايد از زير منوي . اكنون نوبت به آن رسيده است كه پرونده خود را به چاپ رسانيد
Print  از منويFile  استفاده كنيد يا از كليد تركيبي و فوريCtrl+P  و يا از نشانه چاپگر روي نوار

  .ابزار استفاده شود
تعريف نوع چاپگر همانند . اولين گزينه اي كه دي اين زير منو با آن روبرو مي شويد نوع چاپگر است

در كنيد بايد چاپگر را براي آنكه بتوانيد فرمان چاپ را صا. تعريف نوع قلم به عهده ويندوز مي باشد
به صورت رنگي تايپ نموده ايد  Wordتوجه داشته باشيد در صورتي كه در . در ويندوز نصب كنيد

  .حتماً بايد چاپگر رنگي در اختيار داشته باشيد
  

  ) :Page Range(چاپ صفحات انتخابي 
از آنجا كه ممكن است بخواهيد صفحه يا صفحات خاصي از سند خود را به چاپ برسانيد لذا در اينجا 

  : امكانات متنوعي براي چاپ صفحات وجود دارد كه عبارتند از
  

All :  
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  .چاپ تمام صفحات پرونده يا سند
  

Current Page :  
ه اكنون مكان نمابر روي آن انتخاب اين گزينه موجب خواهد شد تا صفحه جاري يعني صفحه اي ك

  .قرار گرفته به چاپ برسد
  

Selection :  
  .فقط قسمتي كه مارك شده يا بلوك شده به چاپ مي رسد

Pages :  
به عبارتي چاپ صفحات . توسط اين گزينه مي توانيد صفحات خود را به دلخواه انتخاب و چاپ نماييد

و براي صدور فرمان چاپ ) ،(ات از عالمت توجه داشته باشيد براي جدا كردن صفح. انتخابي است
  .استفاده مي شود) - (صفحات پشت سر هم از عالمت

   50-30و براي چاپ صفحت پشت سر هم  2، 7، 9، 16: مثال 
  

Copies :  
  .چنانچه خواستيد از يك صفحه بيش از يكي چاپ شود مي توانيد از اين گزينه استفاده كنيد

  .مشخص كنيد Number of copiesه  كافيست تا تعداد كپي را در گزين
  

Collate :  
چاپ بگيريد و تعداد كپي را روي  15فرض را بر اين داشته باشيد كه خواستيد كه تا از صفحه يك تا 

عالمت تيك داشته باشد  collateحال چنانچه گزينه ) برگ 3يعني از هر صفحه (سه قرار داده ايد 
را آغاز  15سپس چاپگر مرتبه دوم چاپ صفحه يك تا چاپ مي شود و  15يك بار از صفحه يك تا 

چاپ مي  15از صفحه يك تا ) بود 3چون تعداد كپي (مي كند پس از پايان براي بار سوم و آخرين بار 
اما چنانچه اين گزينه عالمت تيك نداشته باشد از . جدا شده آماده ان 15تا  1يعني سه دسته . گيريد

كه  15همينطور اين عمل تا صفحه ... بار ، صفحه سه، سه بار و صفحه يك سه بار ، صفحه دو سه 
  .آخرين صفحه است ادامه خواهد يافت

  
Print :  
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 All pages in rangeروي  Printزيرا گزينه . در حالت عادي تمامي صفحات چاپ خواهند شد
 Evenصفحات زوج و با انتخاب  Odd Pageاما چنانچه خواستيد مي توانيد با انتخاب . قرار دارد

Pages اين انتخاب به شما كمك مي كند تا در مواردي مثل تهييه . صفحات فرد را به چاپ برسانيد
يعني اول صفحات فرد را چاپ گرفته و سپس كاغذ را برعكس (جزوه بتوانيد پشت و رو چاپ بگيريد 

در چاپگر قرار داده و بعد فرمان چاپ صفحات زوج را صادر مي كنيم تا صفحات زوج پشت صفحات 
  ).چاپ شوندفرد 
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  ترسيم در مدارك: فصل پنجم  - 
 

  
 Drawingنوار ابزار :  5-1شكل 

  
  ـ ايجاد خطوط و موضوعات

  ـ انتخاب خطوط و موضوعات
  ـ تغيير اندازه خطوط و موضوعات        

  خطوط و موضوعت) جابجايي(ـ انتقال 
  ـ اصالح صفات خط

  ـ اصالح صفات رنگ آميزي داخل شكل ها
  به شكل هاـ افزودن متن 

  ـ ايجاد و اصالح شكل هاي سه بعدي
  Word Artـ اضافه كردن 
 Clip Artـ اضافه كردن 

  Text boxـ استفاده از كادر متني 
  

Word براي نمايش اين . ابزارهايي را براي ايجاد ترسيمات مورد نظر در مدارك فراهم مي كند
مي توان استفاده كرد  Viewاز منوي  Toolbarsدر زير منوي  Drawingابزارها بر روي نوار ابزار 

يا به يكي از نوار ابزارها اشاره كرده و دكمه سمت راست ماوس را كليك كنيد سپس از منوي ميانبر 
  .را انتخاب كنيد Drawingگزينه 

  
  :ايجاد خطوط و موضوعات  -

دستورات ساده زير را براي ايجاد خطوط، فلش ها، مستطيل ها ، بيضي ها، اشكال يا كادرهاي متن، 
كليك  Drawingدر نوار ابزار  Arrowيا  Lineروي دكمه : ترسيم يك خط يا فلش : بكار ببريد 

كرده، اشاره گر را در جايي كه مي خواهيد خط يا فلش را شروع كنيد قرار داده، كليد ماوس را فشار 
براي ايجاد يك خط . نيدكرده و دكمه ماوس را رها ك Dragداده و به سمت انتهاي خط يا فلش 

  .كنيد  Dragرا پايين نگه داريد و بعد  shiftمستقيم افقي يا عمودي و يا فلش عمودي يا افقي ، كليد 
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  :ترسيم يك مستطيل يا مربع 

كليك كرده اشاره گر ماوس را در محلي كه مي  Drawingدر نوار ابزار  Rectangleروي ابزار 
قرار داده كليد ماوس را فشار دهيد و ماوس را به سمت گوشه خواهيد گوشه اي از مستطيل باشد 

كرده و دكمه ماوس را رها كنيد در صورتي كه مي خواهيد يك مربع ترسيم كنيد كليد  dragمخالف 
shift را پايين نگه داريد.  

  
  :ترسيم يك بيضي يا دايره 

در محلي كه مي خواهيد  كليك كرده اشاره گر ماوس را Drawingدر نوار ابزار  Ovalروي ابزار 
گوشه اي از مستطيل محاط بر بيضي باشد قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهيد، سپس ماوس را به 

در صورتيكه ميخواهيد يك دايره رسم . سمت گوشه مخالف، درگ كرده و دكمه ماوس را رها كنيد
  .را پايين نگه داريد Shiftكنيد، كليد 

  
  :ترسيم يك شكل 

كليك كرده، گروه شكل مورد نظر را انتخاب  Drawingدر نوار ابزار  Auto Shapesروي دكمه 
سپس اشاره گر ماوس را در گوشه اي از مستطيل محاط بر شكل ، . كرده و روي شكل كليك نماييد

قرار داده و دكمه ماوس را فشار دهيد، سپس ماوس را تا زماني كه شكل به اندازه دلخواه برسد، درگ 
  .ه ماوس را رها كنيدكنيد و دكم

  
  :اضافه كردن يك كادر در متن 

كليك كرده، اشاره گر ماوس را در يك گوشه  Drawingدر نوار ابزار  Text Boxروي دكمه 
سپس ماوس را به سمت گوشه مخالف درگ كرده و دكمه ماوس را . كادر قرار داده و كليك كنيد

بعد از . را پايين نگه داريد Shiftاگر ميخواهيد يك كادر متن متر مربعي ترسيم كنيد كليد . رها كنيد
درون حاشيه هاي كادر، تنظيم خواهند شد و ميتوان متن را با ترسيم كادر، متن را وارد كنيد پاراگرافها 

  .استفاده از ابزارها يا فرمان هاي منو قالب بندي كرد
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  :انتخاب خطوط و موضوعات 
قبل از اينكه خطوط و موضوعات را اصالح، انتقال و يا تغيير اندازه دهيد، بايستي قادر باشيد خطوط و 

ك خط يا موضوع انتخاب شده يكسري از كادرهاي كوچك را در ي. يا موضوعات را انتخاب كنيد
  .نقاط انتهايي يا روي هر سمت و گوشه موضوع نمايش مي دهد

  :براي انتخاب خطوط يا موضوعات، اعمال زير را انجام دهيد 
  .ـ براي انتخاب يك خط يا موضوع، روي آن كليك كنيد1
را پايين نگه  Shiftنصر را انتخاب كرده و كليد ـ براي انتخاب بيش از يك خط يا موضوع، اولين ع2

  .داريد و سپس روي هر عنصر اضافي، كليك كنيد
در نوار ابزار  Select Objectsـ براي انتخاب گروهي از موضوعات منظم، روي دكمه 3

Drawing كليك كرده و مستطيلي در دور عناصر مورد نظر درگ كنيد.  
كنيد، تمام عناصر داخل مستطيل داراي كادرهاي كوچك شده ـ هنگامي كه دكمه ماوس را رها مي 4

  .و كادر انتخاب ناپديد خواهد شد
را فشار داده و روي  Shiftـ اگر بطور اتفاقي عنصري را انتخاب كنيد كه مد نظرتان نبوده است كليد 5

  .عنصر كليك كنيد تا كادرهاي كوچك از بين رفته و از حالت انتخاب خارج شوند
  . وچك دور موضوع انتخاب شده، اجرا كننده هاي تغيير اندازه موضوع نيز هستندكادرهاي ك

  
 : تغيير اندازه خطوط و موضوعات 

مراحل . ترسيم يك عنصر با اندازه دقيق و مورد نظر ساده نيست ولي تغيير اندازه ترسيم ، مشكل نيست 
  : زير به شما كمك خواهند كرد تا اين عمل را انجام دهيد 

  . ـ عنصر را انتخاب كنيد 1
  .ـ به يكي از كادر هاي تغيير اندازه اشاره كرده و آن را در مسير مناسب درگ كنيد 2
ـ كادر تغيير اندازه موجود در انتهاي خط يا فلش را در هر مسيري درگ كنيد تا طول آن كوتاه تر يا 3

ه هنگام درگ كردن خط راست بماند ، براي اينك. بلند تر شده و يا محل نقطه پاياني را تغيير دهيد 
Shift  را نگه داريد .  

ـ كادر تغيير اندازه قسمت وسط باال يا پايين موضوع را به سمت داخل يا خارج از مركز درگ كنيد 4
  .تا آن را كوتاه تر يا بلند تر سازيد 
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ركز ، درگ ـ كادر تغيير اندازه وسط سمت چپ يا راست موضوعي را به سمت داخل يا خارج از م5
  . كنيد تا آن را باريك تر يا پهن تر كنيد 

زماني كه به يك كادر تغيير اندازه اشاره مي كنيد اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش دو طرفه مي 
  . شودكه نشان مي دهد در كدام جهت مي توانيد درك كنيد 

ـ كادر تغيير اندازه گوشه اي را به سمت بيرون يا درون موضوعي درگ كنيد تا اندازه آنرا بزرگتر يا 6
درگ كردن كادر تغيير اندازه گوشه در ساير جهات ، ابعاد كلي موضوع را تغيير مي . كوچكتر سازيد 

را  Shiftكليد  براي اينكه ابعاد موضوع متناسب با موضوع اصلي باشند هنگام درگ كردن ،. دهد 
  . فشار دهيد 

  . داراي يك تغيير اندازه اضافي است  Auto Shapesـ 7
. لوزي زرد رنگ كوچكي وجود دارد هنگامي كه اين عالمت را جابجا كنيد شكل را تنظيم مي كند 

هنگامي كه لوزي زرد رنگ روي شكل ، مثالً مثلث را جابجا مي كنيد ، سبب تغيير زاويه مثلث مي 
  . ط نقطه چين چگونگي ظاهر شدن شكل پس از رها كردن دكمه ماوس را نشان مي دهد شويد خ

ـ همزمان با جابجايي ، خط نقطه اي را بيرون از شكل مشاهده خواهيد كرد كه نشان دهنده چگونگي  8
  . عنصر بعد از رها كردن دكمه ماوس است 

 . س را رها كنيد ـ هنگامي كه عنصر به اندازه دلخواه تبديل شد ، دكمه ماو9

  
  :انتقال و جابجايي خطوط و موضوعات

  
مراحل زير . هنگامي كه مي خواهيد خط ، فلش يا موضوعي را به محل ديگري در صفحه انتقال دهيد 

  : را طي كنيد 
  
  .ـ خط ، فلش يا موضوع را انتخاب كنيد 1
هاي تغيير اندازه قرار  مطمئن باشيد كه روي كادر. ـ به وسط خط ، فلش يا موضوع اشاره كنيد 2

  . اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش چهار طرفه مي شود . نداريد 
  . ـ دكمه ماوس را پائين نگه داشته و خطوط نقطه اي عنصر را به محل جديد آن ، درگ كنيد 3
در اين . ـ هنگامي كه خطوط نقطه اي در محل مورد نظر قرار گرفته اند دكمه ماوس را رها كنيد 4
  .لت عنصر در آن نقطه ظاهر خواهد شد حا
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. اشاره گر ماوس تبديل به فلش چهار طرفه مي شود كه بيان مي كند عنصر براي انتقال ، آماده است 

درگ كردن يك خط ، فلش يا موضوع به صفحه ديگر ، عملي نيست ، بنابراين اگر عنصري را مي 
موضوع را انتخاب . استفاده كنيد  Cut,Pasteاز فرمانهاي . خواهيد به صفحه ديگري انتقال دهيد 

كليك كرده و مكان نما را در محلي كه  Stndard در نوار ابزار  Cut  كرده روي دكمه روي دكمه
  . در نوار ابزار فشار دهيد  Paste   مي خواهيد موضوع در آنجا قرار گيرد ، سپس روي دكمه

  
  :اصالح صفات خط  -

بعضي از اين . خطوط داراي ويژگي هاي مثل ضخامت ، شيوه ، خط تيره ، فلش و رنگ مي باشند 
  . صفات ممكن است به مستطيل ها ، بيضي ها و اشكال اعمال شوند 

  
  : براي اعمال يك صفت خطي به خط ، فلش يا شكلهاي انتخاب شده ، مراحل زير را انجام دهيد 

  
كليك كنيد تا ضخامت يا شيوه خط انتخاب  Drawingابزار در نوار  Line Styleروي دكمه 

 Formatكليك كنيد تا كادر محاوره اي  More Linesروي  Line Styleدر جعبه . گردد 

Auto Shapes  در اين كادر محاوره اي انتخاب بيشتري براي گزينه هاي شيوه خط وجود . باز شود
  . دارد 

كليك كنيد تا يك شيوه خط تيره يا نقطه اي را  Drawing در نوار ابزار  Dash Styleروي دكمه 
  . انتخاب نماييد 

كاربردي براي موضوعات ندارد ( كليك كنيد  Drawingدر نوار ابزار  Arrow Styleروي دكمه 
كليك  More Arrowروي گزينه  Arrow Style در جعبه. تا شيوه و مسير فلش را تعيين نماييد ) 

روي . باز شده و انتخابهاي بيشتري را ارائه دهد  Format Auto shapesكنيد تا كادر محاوره اي 
  . در نوار ابزار كليك كنيد تا رنگ جاري به خط ، فلش يا شكل اعمال شود  Line Colorدكمه 

براي . كنيد  روي فلش رو به پائين بعد از دكمه كليك كنيد تا انتخابهاي بيشتري از رنگ را مشاهده
  . را انتخاب كنيد  No Lineحذف يك خط ، 

باز شود  Format Auto shapes  روي خط ، فلش يا شكل ، دبل كليك كنيد تا كادر محاوره اي
مي توان . كه در آن تمام گزينه هاي صفت خط را پيشنهاد كرده و امكان تنظيم خط را فراهم مي سازد 
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را با كليك راست روي خط ، فلش يا شكل و سپس  Format Auto shapesكادر محاوره اي 
  . از منوي ميانبر باز كرد  Format Auto shapesانتخاب 

  
  : رنگ آميزي داخل شكلها

  
 . بيضي ها ، مستطيل ها و اشكال داراي صفات رنگ آميزي دروني مي باشند 

  : براي اعمال صفات رنگ آميزي درون شكل به يك موضوع انتخاب شده مراحل زير را انجام دهيد 
  . كليك كنيد تا رنگ جاري اعمال شود  Drawingدر نوار ابزار   Fill Colorـ روي دكمه 1
د كليك كنيد تا رنگ را از جعبه رنگها انتخاب كني Fill colorـ روي فلش رو به پائين بعد از دكمه 2
 .  

اگر مي . كليك نماييد   No Fillاگر نمي خواهيد درون عنصر رنگ آميزي شود ، روي گزينه 
  . كليك كنيد  More Fill Colorsخواهيد انتخابهاي بيشتري از رنگها را مشاهده كنيد روي 

  
كليك كرده و  Fill colorـ براي انتخاب يك رنگ غير از رنگ ثابت ، روي فلش بعد از دكمه 3

  . باز شود  Fill Effectsرا انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي    Fill Effectsسپس 
  
را باز مي كنيد ، اين مزيت را دارد كه قبل از كليك  Fill Effectsـ هنگامي كه كادر محاوره اي 4

در گوشه سمت راست پائين كادر محاوره . ، چگونگي انتخابها را مشاهده مي كنيد  Okكردن روي 
با استفاده . وجود دارد كه انتخاب رنگ آميزي را مي توانيد در آنجا مرور كنيد  Sampleر اي ، كاد

  . شما مي توانيد تركيب رنگهاي مختلفي داشته باشيد  Fill Effectsزا 



 مركز آموزش عالي فني توحيد
 

57 
 

  
  Fill Effects:  5-2شكل 

  
 : ايجاد ساير اصالحات

  
Word  ابزار هاي ترسيمي را براي بهبود موضوعات ترسيمي ، ارائه مي دهد .  

  : بعضي از اين ابزارها عبارتند از 
  

Free Rotate  :  
كليك  Drawingدر نوار ابزار  Free Rotate براي چرخاندن موضوع انتخاب شده ، روي دكمه

كرده نشانگر ماوس را روي يكي از چهار گوشه موضوع قرار داده و در يك حركت دايره اي درگ 
 .ضوع در زاويه مورد نظر قرار گيردكنيد تا مو

 
:Rotate or Flip 

درجه در جهت حركت عقربه هاي ساعت يا مخالف آن،روي 90براي چرخاندن يك موضوع به اندازه 
وسپس Rotate Or Flipكليك كرده و از منوي باز شو گزينهDrawingاز نوار ابزارDrawدكمه

Rotate left/Rotate Right براي چرخاندن يك موضوع بطور افقي و يا عمودي .را انتخاب كنيد
  .را انتخاب نماييدFlip Vertical/Flip Horizontalگزينه هاي 
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 Rotate or Flip:  5-3شكل 

  
Order:  

را ترسيم مي كنيد،آنها هم روي هم قرار گرفته و بعضي مواقع همانطوري كه موضوعات بيشتري 
  .براي تغيير ترتيب يك موضوع آن را انتخاب كنيد.ممكن است كه موضوع قبلي را بپوشاند

در اين .از نوار ابزار كليك كنيد تا منوي باز شو را مشاهده نماييد Drowسپس روي دكمه
  .فرمانهاي ترتيب گذاري را برگزينيد را انتخاب كرده وسپس يكي از Orderمنو،گزينه

  
Align Or Distribute:  

از نوار ابزار Drowبراي تنظيم دو يا چند موضوع انتخاب شده در جاهاي مختلف صفحه،روي دكمه
را انتخاب كرده و سپس يكي از گزينه هاي ترازبندي  Align Or Distribute كليك كرده،گزينه

 Relative toغير فعال بود ،آخر فهرست گزينشي گزينه اي بنام  در صورتيكه گزينه ها.را برگزينيد 

Pageرا انتخاب كنيد تا بقيه گزينه ها فعال شود.  
Shadow:  

از نوار ابزار Shadowسايه اي را به موضوع انتخاب شده  توسط كليك كردن روي دكمه 
Drowingعبه باز براي تعيين محل سايه ،از ج.وانتخاب شيوه سايه گذاري ،اعمال كنيد

ظاهر شده ودكمه Shadow Setting را انتخاب كنيد تا نوار ابزارShadow Settingشوگزينه
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روي فلش رو به پائين بعد از دكمه .هاي اشاره اي روي نوار ابزار را براي جابجايي سايه بكار ببريد
Shadow Colorكليك كنيد وسپس رنگي را براي سايه برگزينيد .   

 

  
  Shadow Setting:  5-4شكل 

  
  :افزودن متن به شكلها

  
  Add Text:  5-5شكل 

  
را از منوي باز شده  Add Textجهت افزودن متن ،روي موضوع كليك راست كرده و سپس 

  .شما مي توانيد متن را وارد كنيد.انتخاب كنيد يك نقطه درج در شكل ظاهر مي شود
  

اگر موضوع داراي متن بوده و مي خواهيد تغيير دهيد ،روي موضوع كليك راست كرده و از منوي باز 
  .را انتخاب نماييدEdit Textشده ،گزينه 
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  :اصالح شكلهاي سه بعدي ايجاد و -
جهت ترسيم خط و كشيدن شكل به صورت سه بعدي ،افكت هاي سه بعدي را به آنها اضافه كنيد 

  :براي ايجاد يك موضوع سه بعدي ،انجام دهيدمراحل زير را .
  .موضوعي را كه مي خواهيد سه بعدي شود را انتخاب يا ترسيم كنيد -1
  .كليك كنيدDrowingدر نوار ابزار D-3روي دكمه  -2
  .شيوه سه بعدي مورد نظر را از جعبه انتخاب كنيد -3
كليك  D-3روي دكمهDrowingر را تنظيم كنيد،در نوار ابزاD-3هنگامي كه مي خواهيد افكت -4

دكمه هاي روي اين نوارابزاررا براي .را انتخاب كنيد  Setting 3-Dكرده و براي نمايش نوار ابزار،
،تغيير محل نور؛انتخاب يك پايان D-3،تغيير جهت افكتD-3كج كردن موضوع ،تغيير عمق افكت

  .موضوع،بكار ببريدD-3ساده اي وانتخاب رنگ براي بخش 
  
  

  
 D Setting-3:  5-6شكل 

  
  

  : Word-artاضافه كردن 
 

Artاين برنامه متن را در .برنامه جداگانه اي است كه به همراه ميكروسافت آفيس ارائه شده است
با كليك كردن روي .اشكال از پيش تعيين شده اي قرار داده و سپس آنها را در مدرك درج ميكند
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زير منوي Insertيابا انتخاب منويDrowingدر نوار ابزار Insert Word Artدكمه 
Picture وسپس انتخابWord Art با كليك روي اين گزينه .،ميتوان به آن دسترسي پيدا كرد

در .را نيز نمايش ميدهد word Artنوار ابزار Word.پنجره اي درمحل مكان نما ظاهر ميشود 
از  Toolbars،زير منوي Viewبه نمايش در نيامد ميتوان از منوي  Word Artصورتيكه نوار ابزار 

  .را نمايان كنيد  Word Artفهرست گزينشي باز شده نوار ابزار 
  

  :،مراحل زير را به كار ببريدWord Artبراي استفاده از 
انتخاب كنيد روي  Word Art Galleryمورد نظر را از كادر محاوره اي Word Artافكت -1

Okكليك كنيد.  
ظاهر ميشود،متن جديد را جايگزين متن  Edit Text Word Artهنگامي كه كادر محاورهاي -2

  .قبلي كنيد
قلم مورد نظر را از ليست باز شده انتخاب كرده و اندازه آن را تعيين كنيد در صورتي كه ميخواهيد -3

  .قلم سياه و يا ضخيم يا ايتاليك باشد روي دكمه هاي متناسب ،كليك كنيد
ودر اطراف آن كادرهاي كوچك تغيير اندازه وجود  ٔٔدر مدرك ظاهر شده  Word Artموضوع-4

  .دارد كه نشان دهنده اينست كه موضوع هنوز در حالت انتخاب مي باشد
ميتوانيد حالتهاي مختلف از قبيل  Format Word Artتوسط كليد  Word Artاز نوار ابزار -5

  .را انجام دهيد.. .تغيير رنگ خط دور متن ،پر كردن درون متن ،تغيير پهنا،عرض،ارتفاع و
  .ميتوانيد حالتهاي مختلف براي متن خود طراحي كنيد Word Art Shapeاز طريق كليد-6
ميتوانيد متن خود را به حالتهاي مختلف تنظيم كنيد كه دور  Text Wrappingبا استفاده از كليد-7

  .قرار گيرد... تصوير يا روي تصوير يا باال و پائين تصوير و
  .ميتوان حروف را بلند يا كوتاه كرد Word Art Same Letter Heightsبا استفاده از كليد -8
ميتوان متن را عمودي كرد و براي برگرداندن به  Word Art Vertical Textاز طريق كليد  -9

  .حالت افقي كافيست يكبار ديگر روي آن كليك كرد
  

  :Clip Artاضافه كردن 
ارائه ميشود كه امكان افزودن مواردي به مدرك و جالبتر  Clip Artاي از  ،كتابخانهWordبه همراه 

  . كردن آن توسط تصاوير را فراهم مي سازد
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  :ه مدرك ،مراحل زير را انجام دهيدب Clip Artبراي اضافه كردن يكي از تصاوير 

  
  .را در مدرك جاي دهيد ،انتقال دهيد Clip Artمكان نما را به محلي كه مي خواهيد تصوير -1
،ميتوان به آن دسترسي پيدا كردويا از  Clip Artسپس انتخاب pictureزير منويInsertاز منوي-2

  .را انتخاب كرد Insert Clip Artكليد Drowingنوار ابزار 
،گروه تصوير را انتخاب  Microsoft Clip Galleryاز ليست سمت چپ كادر محاوره اي -3

  .را انتخاب كنيد All Categoriesها ،  Clip Artبراي مشاهده تمام .كنيد
  .كليك كنيد Insertبراي اضافه كردن تصوير به مدرك روي -4
ظاهر ميشود كه ميتوان اين نوار ابزار را از فهرست نوارهاي  pictuerبا ظاهر شدن تصوير ،نوار ابزار-5

  .انتخاب كرد Viewابزار در منوي
  .ميتوانيد به مدرك تصوير اضافه كنيد Pictureاز نوار ابزار  Insert Pictureز دكمه با استفاده ا-6
... از نوار ابزار رنگ تصوير را تغيير ميدهد مثالًآنرا به حالت رنگي يا سياه وسفيد و colorدكمه -7

  .نشان ميدهد
  .درجه وضوح تصوير را كم و زياد ميكند More Contrast‚Less Contrastدكمه-8
  .ميتوان قسمتي از تصوير را بريد Cropتوسط دكمه -9

  .استفاده كرد Pictureاز نوار ابزار  Rotateبراي چرخاندن تصوير ميتوان از دكمه -10
  .ميتوان شيوه خط را تغيير دادLine Styleتوسط دكمه -11
ميتوانيد حالتهاي مختلف از قبيل تغيير  Format Pictureتوسط كليد Pictureاز نوار ابزار -12

  .را انجام دهيد... رنگ خط دور متن،پر كردن درون متن ،تفغيير پهنا،عرض ،ارتفاع و
ميتوانيد متن خود را به حالتهاي مختلف تنظيم كنيد كه  Text Wrappingبا استفاده از كليد -13

  .گيرد قرار... دور تصوير يا روي تصوير يا باال و پائين تصوير و
 Resetميتوانيد تغييراتي كه در تصوير داده ايد و مورد پسند شما واقع نشده را ،توسط دكمه -14

Picture دوباره به حالت اوليه باز گردانيد.  
  
  :حذف و تعيين محل گرافيك -
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انجام  Deleteحذف يك گرافيك،كار ساده اي بوده و با انتخاب گرافيك و سپس فشار دان كليد 
براي جابجا كردن گرافيك برروي گرافيك اشاره كنيد تا اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش .ميگيرد

چهار طرفه شود ،در اين حالت دكمه ماوس را فشار داده و خط بيروني گرافيك را به محل جديد 
  .سپس دكمه ماوس را رها كنيد تا گرافيك در محل جديد ظاهر شود.درگ كنيد
ياز به انتقال گرافيك به صفحه يا مدرك ديگري داريد ،آن را انتخاب كرده و روي دكمه هنگامي كه ن

Cut  در نوار ابزار كليك كرده و مكان نما را به محل قرار گرفتن گرافيك برده ،سپس دكمهPaste 
  .در نوار ابزار كليك كنيد
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  )Columnes (ستون بندي: فصل پنجم  - 

  

  
  )ستون بندي(Columnsپنجره :  6-1شكل 

  
  )Page Numbers(شماره صفحه -
  )Shading& Borders(كناره ها و سايه ها  -
  )Footer & Header(سر صفحه وپاصفحه -
  )Symble(عالئم  -
  )Numbering &Bullets(گلوله ها وشماره ها -

در بيش اما چنانچه بخواهيد ميتوانيد متن خود را .در حالت عادي مشغول تايپ متن يك ستوني هستيد
  .از يك ستون تايپ كنيد

  .استفاده كنيد Formatاز منوي  Columnsجهت ستون بندي صفحه به گزينه 
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براي اين كار بايد روي سه ستوني با ماوس )فرضاً سه ستوني (حال تعداد ستونهاي الزم را برگزينيد
شدن ستون دوم پس از تايپ ،ستون اول پر شده و سپس به ستون دوم مي رويدپس از پر .كليك كنيد

  .،ستون سوم پر مي گردد و بعد از پر شدن ستون سوم ،صفحه بعد شروع به پر شدن مي كند
  
  

  ):Presets(تعداد ستون 
همانطور كه مي بينيد در سه ستون اول . توسط اين گزينه ميتوانيد تعداد ستون الزم را انتخاب كنيد

  .عرض ستونها مساوي نيست Left,Rightعرض ستونها مساوي مي باشد اما در نوع چهار وپنج 
،تعداد ستون مورد  Number Of Columnsاگر تعداد ستون بندي بيشتري نياز داشتيد توسط گزينه

  .نياز را انتخاب كنيد
  

  ):Line Between(ين ستونها بخط ما
ر در صورتيكه غير از دستو. در صورت لزوم و با زدن عالمت تيك ميتوانيد بين ستونها خط رسم كنيد

  .تك ستون را انتخاب كنيد اين گزينه فعال ميشود
  

  :ترتيب پر شدن ستونها
در حالت عادي پس ازانتخاب ستون بندي بخاطر پيش فرض بودن ،ابتدا ستون سمت چپ،سپس ستون 

 Wordاين موضوع بخاطر اين است كه .وسط،ودر انتها ستون سمت راست از صفحه اول پر ميشود
اگر نياز داشتيد تا ستون سمت راست اول پر شود،بايد گزينه .ض ميكندسطر بندي شما را التين فر

Right to Left را تيك بزنيد.  
  ):Width and Spacing(عرض و فاصله ستونها

. عرض ستونها و فاصله بين آنها يكسان است Wordدر حالت عادي و بطور پيش فرض ،در برنامه 
چنانچه خواستيد دو ستون با عرضهاي متفاوت داشته باشيد بايد عرض ستون دلخواه را تغيير داده و يا 

  .فاصله بين ستون را كم يا زياد كنيد
  
  
  

  :)Equal Colmn Width(مساوي يعرض ستونها
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مساوي خواهد شد وتمامي ستونها با هم برابر با زدن ضربدر داخل اين گزينه عرض ستونهاي شما 
چنانچه داخل اين گزينه ضربدر بزنيد ديگر قادر به تعريف عرض ستونهاي متفاوت نخواهيد . ميگردد

  .بود
  

  :)Column Break(شكستن ستونها
خواستيد اما اگر . همانطور كه ميدانيد براي رفتن به ستون بعدي حتماً بايد ستون مورد نظر شما پر شود

 Ctrl+Shift+Enterتا ستون پر نشده و با همين مقدار به ستون بعد برويد بايد از كليد تركيبي
با .را انتخاب كنيد Column Breakگزينه Breakزير منوي Insertاستفاده  كنيد يا از منوي 

مانده و با اين ستون نيمه كاره . استفاده از اين دستورات هر چقدر از ستون پر شده باشد مهم نيست
 Ctrl+Enterوبراي رفتن به صفحه بعد شما ميتوانيد از كليد تركيبي . همين مقدار به ستون بعد ميرود

  .را انتخاب كنيد Page Breakگزينه Breakزير منوي  Insertاستفاده كنيد يا از منوي 
  

  :محدوده عمل ستون
قسمت را بلوك كنيد و سپس  در صورتيكه قصد داريد قسمتي خاص ستون بندي شود كافيست تا آن

اما اگر قبالً دستور ستون بندي داده ايد و حال ميخواهيد .فرمان ستون بندي را روي بلوك اعمال نماييد 
  .از اين پس ستون بندي اعمال نشود متن خود را بلوك نموده و دستور تك ستون را صادر كنيد

  
  :)Page Numbers(شماره صفحه -

  .كليك كنيد Insertدر منوي  Page Numbersاكنون روي زير منوي 
  
  

  ):Position(موقعيت
  .توسط اين گزينه ميتوانيد محل و موقعيت شماره صفحه را معين كنيد

  :اين گزينه داراي دو انتخاب به شرح زير است
  )Header)Top of pageسر صفحه -1
  )Footer)Bottom of pageپائين صفحه -2
  

  :Alignmentتراز بندي يا 
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  .اين گزينه ميتوان نوع تراز يعني محل قرار گرفتن شماره صفحه را تنظيم كنيدتوسط 
  

  ):Show number on first page(نمايش دادن شماره صفحه در صفحه اول 
در صورتيكه بخواهيد شماره صفحه در صفحه اول به نمايش در آيد ،از اين گزينه استفاده كنيد در غير 

  .را برداريد تا شماره صفحه در صفحه اول تايپ ظاهر نشوداين صورت تيك جلوي اين گزينه 
  .ميتوانيد قالبندي شماره صفحه و نقطه شروع آنرا تعريف كنيدFormatبا رفتن روي دكمه 

  
  )نمايش شماره صفحه(  PageNumbersپنجره :  6-2شكل 

  
  : كناره ها و سايه ها
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 Borders & Shading:  6-3شكل 

  
  : )Shading & Border(كناره ها وسايه ها

  .به ايجاد كادر رنگي دور پاراگراف مي پردازد قرار دارد، Formatاين زير منو كه در منوي 
  .پس از كليك روي اين زير منو پنجره اي باز ميشود كه داراي سه كادر محاوره اي زير است

اين كار كادرها به  Sittingتوسط اين كادر ميتوانيد دور پاراگراف خود را كادر بيندازيد و در گزينه 
  .شكل هاي گوناگون آمده است

Style:  
  .توسط اين گزينه ميتوانيد نوع خط را انتخاب كنيد

  
Color:  

  .توسط اين گزينه ميتوانيد انواع رنگ را انتخاب كنيد
  

Width:  
  .توسط اين گزينه ميتوانيد قطر خط انتخابي را تغيير دهيد

  
Preview:  
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عمل ديگر .يد تغييرات انجام شده را مشاهد كنيد اين يكي از اعمال مرور است توسط اين قسمت ميتوان
  .آن اين است كه با كليك روي قسمتهاي مختلف آن ميتوانيد خطوط را تغيير دهيد

  
Apply:  

توسط اين گزينه ميتوانيد مشخص كنيد كه كادر دور چه چيز تاثير بگذارد وسپس انتخاب خود را از 
  .م دهيدجعبه باز شده انجا

  
Options:  

توسط اين گزينه ميتوان فاصله متن تا كادر دور را معين كنيد البته اين گزينه با انتخاب پاراگراف فعال 
توسط اين كادر ميتوانيد يك چهار گوش يا كادر را دور صفحه خود بيندازيد همه گزينه هاي .ميشود

كه اثر گذاري آن در قسمتهاي زير مي باشد با اين تفاوت Bordersآن همانند كادر محاوره اي 
  :است

  Whole Documentتمام پرونده 
  This Sectionاين بخش
  This Section – First page onlyفقط صفحه اول  –اين بخش 
  )ابتداي همه صفحات اول بخشها(ابتداي همه صفحات اول –اين بخش 

كه  Fillكافيست تا از گزينه . توسط اين كادر ميتوانيد داخل پاراگراف و يا متن خود را رنگي كنيد
  .داراي تنوع رنگ است استفاده كنيد

  .ميتوانيد سايه انتخابي خود را به حالت تركيبي در آوريد Style,Colorتوسط دو گزينه 
  :توجه

  .تاثير عمل سايه بر روي متن و پاراگراف ميباشد
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  تنظيمات صفحه: فصل هفتم  - 
  

 سر صفحه و پا صفحه

  
 Header & Footer:  7-1شكل 

  
  :)Footer & Header(سر صفحه و پا صفحه 

را در  Footer & Headerزير منوي .سر صفحه و پا صفحه دو جزء اصلي يك صفحه مي باشد
  .در داخل حاشيه پائين و باال يك مستطيل خط چين ظاهر مي گردد.كليك كنيد  Viewمنوي 

پس از باز شدن محدوده متن سر صفحه و پا صفحه ،يك نوار ابزار باز ميگردد كه اين نوار ابزار همان 
  .است Footer & Headerنوار ابزار 

  
Insert Auto Text:  

  درج متن بصورت پيش فرض
 

  :)Insert vpage number(درج شماره صفحه
هر آنچه را كه در سر صفحه و يا پا صفحه يادداشت كنيد در تمامي صفحات مشاهده ميشود فرض 

در تمامي  "بنام خدا"به حالت وسط چين در يك صفحه يادداشت گردد اين  "بنام خدا"مثال اگر يك 
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عنوان شماره را توسط اما اگر بخواهيد براي هر صفحه شماره بزنيد به هيچ .صفحات تكرار ميشود
  :ل زير را دنبال كنيدصفحه كليد درج نكنيد بلكه مراح

  .باز كنيد Viewرا از منوي  Footer & Headerزير منوي  .١
 .يكبار كليك كنيد تا شماره صفحه درج گردد "درج شماره صفحه"روي نشانه .٢

 .را تغيير دهيد پس از درج شدن شماره صفحه در صورت نياز ميتوانيد سايز قلم و نوع قلم خود .٣

 .روي نوار ابزار ،سر صفحه را ببنديد Closeتوسط گزينه  .۴

چند صفحه خالي بوجود آوريد حال به هر صفحه كه مراجعه كنيد  Ctrl+Enterبا زدن چند .۵
 .خواهيد ديد )كه البته مشكي چاپ ميشود(شماره آن صفحه را به رنگ خاكستري 

صفحه را داشتيد كافيست تا روي متن خاكستري رنگ چنانچه قصد تغيير دادن در سر صفحه و يا پا  .۶
نيز سر صفحه را باز Viewالبته ميتوانيد از منوي .دوبار كليك كرده تا سر صفحه مجدداً باز گردد

 .كنيد

  
  ):Format page number(قالب بندي شماره صفحه

روي اين نشانه پنجره با كليك . با كليك روي اين نشانه ميتوانيد تنظيمات شماره صفحه را تغيير دهيد
  .اي ظاهر ميشود كه به عنوان انتخابهاي شماره صفحه است

  :اين گزينه داراي امكانات زير است
  

  ):Number Format(قالب بندي شماره
  .توسط اين گزينه نوع شماره گذاري را تغيير دهيد

  
  ):Page numbering(شماره صفحه

 )Continue from previous section(ادامه از بخش قبلي  -

در حالت عادي شماره صفحه از يك شروع خواهد شد و ادامه پيدا خواهد كرد تا پايان پرونده پس  -
  .ميتوانيم به برنامه فرمان دهيم شماره صفحه را ادامه بخش قبلي بزند

 .خودتان تعيين كنيد توسط اين گزينه ميتوانيد شماره صفحه را)Start at(شروع از  -

  
  : )Insert Date(درج تاريخ
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درج تاريخ  Alt+Shift+Dتوسط اين گزينه ميتوانيد تاريخ روز را درج كنيد يا از كليد تركيبي 
  .كنيد

  
  ):Insert Time(درج ساعت

براي درج ساعت  Alt+Shift+Tتوسط اين گزينه ميتوانيد ساعت را درج كنيد يا از كليد تركيبي 
  .استفاده كنيد

  
  ):Page Setup(تنظيمات صفحه

ظاهر ميشودقبالً با اين پنجره آشنا شده بوديد حاال با كادر Page Setup روي اين نشانهبا كليك 
مي بينيد  Footer & Headerدو گزينه بنام From Edgeدر گزينه .برويد)Margins(حاشيه ها 

  .كه محل درج متن سر صفحه و يا پا صفحه را نسبت به لبه كاغذ نشان ميدهد
  

  ): Footer & header(متفاوتسر صفحات و پا صفحات 
  .استفاده كنيد Layoutبراي فعال كردن اين گزينه بايد از كادر 

  
  ):even & Different odd(تفاوت سر صفحه و پا صفحه در صفحات زوج  وفرد 

در حالت عادي وقبل از اينكه در داخل اين گزينه عالمت تيك بزنيد سر صفحه و يا پا صفحه هاي 
را ايپ كنيد ،اين كلمه  "بنام خدا"كلمه  1انند يكديگرند يعني اگر در صفحه صفحات زوج وفرد هم

اما اگر در داخل اين گزينه تيك بزنيد حال سر صفحات و .در تمام صفحات زوج وفرد تكرار ميگردد 
يعني ميتوانيد براي صفحات زوج يك سر صفحه و يا پا .يا پا صفحات ،زوج با فرد متفاوت است 

  .فحات فرد سر صفحه و يا پا صفحه ديگري داشته باشيدصفحه و براي ص
  

  ):Different First Page(تفاوت سر صفحه و پا صفحه در صفحه اول
لذا ميتوان براي صفحه اول  معموالً چون در صفحه اول ،نام كتاب يا جزوه يا پايان نامه نوشته ميشود،

 اين گزينه سر صفحه و پا صفحه ،يك سر صفحه با پا صفحه جدا تعريف نمود با زدن تيك داخل 
  .صفحه اول با ديگر صفحات متفاوت خواهد بود

  
  : آشكار و پنهان كردن متن پرونده
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  ):Show/Hide Document Text(آشكار و پنهان نمودن متن پرونده

هنگامي كه سر صفحه خود را باز ميكنيد ،چنانچه به متن خود نگاه كنيد اين متن به رنگ خاكستري 
توجه داشته .باشد با كليك روي اين گزينه ميتوانيد از برنامه بخواهيد تا متن پرونده را نوايش ندهد مي 

  .باشيد كه كليك روي اين گزينه فقط موجب عدم نمايش متن پرونده ميگردد ،نه حذف آن
  

  ):Footer & Switch Between Header(رفت وآمد بين  سر صفحه و پا صفحه 
كليك ميكنيد تا سر صفحه شما باز  Viewدر منوي  Footer & Header هنگامي كه زير منوي

با فشردن اين نشانه مكان نما به داخل پاصفحه .گردد مكان نماي شما در داخل سر صفحه قرار دارد 
ميرود اگر يكبار ديگر اين نشانه را بفشاريد مكان نما مجدداً از پا صفحه به داخل سر صفحه خواهد 

ب ميتوانيد در سر صفحه و پا صفحه رفت و آمد كنيد البته ميتوانيد از كليدهاي آمد و بدين ترتي
Arrow Key يا جهت نما نيز استفاده كنيد.  

  
  ):Show next) (Show previus(نمايش سر صفحه و پا صفحه در صفحه قبل و بعد

يد عالمت تيك قرار داده باش even & Diffren oddجلوي گزينه  Page setupچنانچه در 
توسط كليك روي اين نشانه به سر صفحه و پا صفحه .،صفحات زوج وفرد با هم متفاوت خواهند بود

  .انجام ميشود Closeبستن سر صفحه و پا صفحه با . زوج وفرد ميتوانيد مراجعه كنيد
  

  : Symbolدرج 
  

Wordحق تايپ نداريد فقط با اين قلمها .به شما اين امكان را ميدهد تا از قلم هاي عالئم استفاده كنيد
  ...فلش،هواپيما ،گوشي تلفن و:حق داريد تا براي درج عالئمي مانند 
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 Symbolsپنجره :  7-2شكل 

  
كليد نماييد تا پنجره ي  Symbolزير منوي  Insertبراي درج اين عالئم در صفحه بايد روي منوي 

براي اين كار اول .توسط اين كادر ماهواره اي مي توانيد عالئم مختلف را درج كنيد .آن ظاهر گردد
با راكتر مورد نظر كليك نماييد وبعد حال روي كا.الزم است تا يكي از قلمهاي عالئم را انتخاب كنيد 

  .درج خواهد شد)حل مكان نمادر م(كاراكتر روي صفحه شماآن  Insertكليك روي كليد 
  :شما مي توانيد براي كاراكتر مورد نظر كليد تركيبي و ميان بر نيز تعريف نماييد براي اين كار

  كاراكتر مورد نظر خود  را انتخاب نماييد .١
 .كليك نماييد Shortcut keyروي كليد  .٢

 .كليد ميانبر و تركيبي را تعريف كنيد Press new shortcut keyدر قسمت  .٣

 .كليد نماييد Closeسپس دكمه Assignروي دكمه  .۴

  
  ):Numbering & Bullets(گلوله ها و شماره ها

قرار دارد ميتوانيد به اول هر پاراگراف يك گلوله يا شماره  Formatتوسط اين زير منو كه در منوي 
  .اضافه كنيد

نيز استفاده Bullets,Numbersبا كليك بر روي دكمه هاي  Formatingالبته ميتوانيد از نوار ابزار 
  .استفاده نماييدBackspaceكنيد كه البته براي غير فعال شدن دكمه هاي نوار ابزار ميتوانيد از كليد 
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  ):Bulleted(گلوله ها
توسط اين پنجره ميتوانيد به ابتداي هر پاراگراف گلوله اي بيفزاييد در اين پنجره عالئم مختلفي وجود 

  .جاي استفاده از گلوله از آنها استفاده نماييد دارد كه ميتوانيد به
عالئم Costomizeاگر هيچكدام از نمونه هاي عالئم مورد نظر شما نبود ميتوانيد توسط گزينه 

با .انتخاب كنيد  Noneبراي فعال شدن اين گزينه بايد هر چيزي را غير از .ديگري را انتخاب كنيد 
  .ي شودكليك روي اين گزينه پنجره ديگري باز م

فقط در قسمت التين ميتوانيد  Fontرا بفشاريد تغيير عالئم را در كادر ماهواره اي Fontاگر دكمه 
  .اعمال كنيد از قبيل تغيير رنگ يا سايز قلم

از عالئم  ميشويد و ميتوانيد يكي Symboleرا بفشاريد وارد كادر ماهواره اي  Bulletedاگر دكمه 
  .دلخواه را انتخاب كنيد

  .ميتوانيد موقعيت گلوله خود را درسطر جابجا كنيد Bullet Positionمت  در قس
ميتوانيد متن خود .ميتوانيد موقعيت متن را نسبت به گلوله مشخص كنيد Text Positionدر قسمت 

  .را بزنيد Okرا به گلوله نزديك يا از آن دوركنيد پس از تعيين اين انتخاب 
  

  ):Numbered(شماره
توسط اين كادر ميتوانيد به جاي استفاده از گلوله در اول هر پاراگراف از شماره يا حرف استفاده كنيد 
در اين پنجره نمونه هاي مختلف شماره وجود دارد اگر هيچ يك مورد پسند شما واقع نشد ميتوانيد 

  .خودتان انتخابها را تعريف كنيد Customizeتوسط گزينه 
شما  Start atنوع قالب شماره را ميتوانيد تعيين كنيد و در قسمت  Format Numberدر قسمت

  .ميتوانيد مشخص كنيد كه اولين پاراگراف چه شماره اي داشته باشد
 Textميتوانيد موقعيت شماره را مشخص كنيد و در قسمت  Number Positionدر قسمت 

Position  به شماره مشخص كنيدميتوانيد مقدار تورفتگي الزم را براي فاصله متن نسبت.  
  
  

  
  ):Footnote(پاورقي

  )Find(جستجو -
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 )Replace(جايگزيني -

 )Go to(بروبه -

 استفاده از خطاياب -

  
  ):Footnote(پاورقي

با انتخاب اين منو .را انتخاب كنيد Footnoteزير منوي  Insertبراي درج پاورقي بايد از منوي 
  .پنجره اي ظاهر ميگردد 

با انتخاب اين گزينه و زدن تاييد مكان نما به پايين صفحه ميرود وبه شما اجازه ميدهد تا توضيح مطلب 
  .نيز استفاده  كنيد Alt+Ctrl+Fخود را بنويسيد البته ميتوانيد از كليد تركيبي 

براي درج اولين پاورقي در پاراگراف اول مكان نما را بعد از كلمه راه انداز قرار دهيد ،حال از منوي 
Insert  روي زير منويFootnote اكنون .رفته كليك نماييدFootnote حال كليد . را تيك بزنيد

Ok  را بزنيد پس از زدنok ا ميتوانيد توضيح مكان نما را به پايين صفحه انتقال پيدا خواهد كرد و شم
خود برنامه به طور خودكار عدد يك را كمي باالتر در محيط متن  okبا زدن .پايين صفحه را بنويسيد

بعد از كلمه راه اندازقرار داده و همين طور عدديك پايين صفحه را و از طرفي براي جدا كردن محيط 
درج پاورقي كرديد و توضيح در كل ميتوان گفت شما فقط يك .متن و پاورقي خطي رسم كرده است

درج كرده وخط جداكننده )يكي در باالي متن و يكي در پايين متن (نوشتيد اما برنامه دو عدد يك 
  .محيط ومتن را نيز كشيده است 

  .چنانچه قلم عددهاي باالي متن كوچك هستند شما ميتوانيد سايز آنهارا تغيير دهيد
كوچكي  Boxريد توضيح متن پايين صفحه را به شما در زماني كه روي كلمه در درون متن قرار بگي

  .نشان خواهد داد 
در صورتي كه بخواهيد پاورقي را از بين ببريد كافي است شماره باالي كلمه درون متن را بلوك كرده 

  .را از صفحه كليد بفشاريد Deleteو كليد 
ست يا چپ صفحه انتقال در صورتيكه بخواهيد خط جداكننده محيط و متن را به وسط يا سمت را

  :دهيد مراحل زير را دنبال كنيد
  .ببريد Normalبه حالت  Viewصفحه را از منوي -1
را از  Footnoteرا انتخاب كنيد توجه داشته باشيد دستور  Footnoteزير منوي Viewاز منوي -2

  .فعال كرده باشيد و گرنه اين زير منو براي شما فعال نخواهد بود Insertمنوي 
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در صورتي كه  Footnoteجعبه  Drap Downزماني كه صفحه به دو قسمت تقسيم شد از -3
Footnote را انتخاب كرده باشيد و در جعبهEndnote  در صورتي كهEndnote  را انتخاب كرده

را انتخاب كنيد خط ظاهر شده و شما ميتوانيد از نوار ابزار FootnotSeparatorباشيد گزينه 
Formatting فاده از كليدهايبا استCenter  براي وسط چين كردنAlign Right  براي راست
  .براي چپ چين كردن خط استفاده كنيد Aligh Leftچين كردن و

  .ببريد Page Layoutحال پنجره را به حالت  Viewشما ميتوانيد از منوي  -4
  

  ):Endnote(انتها نويس
در پايين صفحه قرار گيرند در انتهاي متن يا با انتخاب اين گزينه و درج آن ،توضيحات بجاي آنكه 

  .انتهاي هر بخش قرار ميگيرد
  

  ):Numbering(شماره
  ):Auto Number(شماره خودكار

  .برنامه بطور خودكار شماره ميزند
  

  ):Custom Mart(عالئم
امه براي در اين انتخاب ميتوانيد بجاي استفاده از شماره يا حرف از عالئم استفاده كنيد،در اينصورت برن
 Symbolپاورقي اول يكبار آن عالمت را درج كرده و به همين ترتيب ادامه ميدهيد ؛با كليك روي

  .ميتوان عالمت مورد نظر را انتخاب كرد
كليك  Optionبراي اينكه بتوان به ديگر امكانات پاورقي دسترسي پيدا كرده مي توان روي گزينه 

  :جود دارددر اين گزينه دو كادر محاوره اي و.نمود
  ):All Footnote(همه پاورقي ها

همان طور كه گفته شد پاورقي معموالً در پايين هر صفحه قرار دارد اما چنانچه خواستيد ميتوانيد محل  
  .آن را  در زير متن نيز قرار دهيد

  
  :اين انتخاب در كتابها استفاده نمي شود اما اجراي در برنامه وجود دارد معموالً

  .كه اين گزينه معموال متداول است) Bottom of Page(هدر پايين صفح .١
 .متداول نيست كه معموالً) Beneath Text(در زير متن  .٢
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  ):Number Format(روش شماره گذاري

  .توان روش شماره گذاري را تغيير داد  توسط اين گزينه مي
  

  ):Start at(شروع از 
شروع اولين پاورقي عدد يك مي باشد،اما اگر روي ادامه يك كتاب يا پرونده ديگر كار  معموالً

  .ميكنيد ميتوانيد شماره شروع را تغيير دهيد 
  

  ):Place at(محل انتها نويسها 
اما در صورت لزوم ميتوان .اگر به خاطر داشته باشيد گفته شد محل انتها نويسها در انتهاي پرونده است 

  .را در انتهاي هر بخش نيز تعريف نمودجاي آنها 
  )End of Section(انتهاي هر بخش .١
 )End of Document(انتهاي هر پرونده  .٢

 
  ):Number Format(روش شماره گذاري 

 .توسط اين گزينه ميتوان روش شماره گذاري را تغيير داد 

  
  ):Start at(شروع از 

  .شماره آغازين را تغيير ميدهيم 
  

  ):Numbering(شماره گذاري 
  ):Continuous(ادامه دار )الف

  .شود تا شماره توضيحات به صورت مرتب پشت سر هم اعمال شود  انتخاب اين گزينه موجب مي
  ):Restart each section(شروع مجدد در هر بخش)ب

  .اين انتخاب موجب خواهد شد تا پس از شروع هر بخش شماره ها مجدداً از يك آغاز شوند 
  ):Convert(تبديل

  .را انتخاب كرد Endnote يا Footnoteبراي فعال شدن اين گزينه ابتدا بايد 
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اگر يك پرونده را كامل تايپ كنيد و در آن از پاورقي استفاده نماييد ، به كمك كادر ماهواره اي 
All Footnote  و با كليك روي گزينهContvert  ميتوان تمام پاورقي ها را به انتها نويس تبديل

  .كرد 
نيز وجود دارد و در صورت وجود انتها نويس ،همه  All Endnoteاين گزينه در كادر ماهواره اي 

  .انتها نويس ها را به پاورقي تبديل مي كند 
  

  ): Find(جستجو

  
 Find & Replaceپنجره :  7-3شكل 

  
قرار دارد ميتوان حروف و كلمات را جستجو كرد و يا ميتوان از  Editتوسط اين فرمان كه در منوي 

  .استفاده نمود Ctrl+Fكليد تركيبي 
  

كلمه اي را كه جستو مي كنيد تايپ  Find Whatاز گزينه  Findدر قسمت .متني را تايپ كنيد
ميتوانيد    Find Nextحال باكليك روي گزينه .را بزنيد تا اولين كلمه يافت ميشود  enterكرده و 

  .موجود در متن بگرديد) مورد نظر( به دنبال بقيه كلمه 
در اين كادر ميتوان براي جستوي .را فشار دهيد كادر ديگري باز ميشود   Moreدر صورتيكه كليد

  .متن حساسيت هاي را ايجاد نمود
  

  ):search(محدوده جستجو
 ALLتمامي پرونده راجستجوكنيد بايد در انتخابها محدوده جستجوي  Findاگربخواهيد درگزينه 

بابازكردن فهرست روبه پايين ميتوان Downبا انتخاب گزينه )يعني جستجودر همه پرونده(باشد 
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از محل مكان نمابه باال را جستجو  UPازبرنامه خواست تا ازمحل مكان تما به پايين وبا انتخاب گزينه 
  .كرد

  
  ):Replace(جايگزيني

قرار گرفته به شما اين امكان را مي دهد تا بدنبال كلمه گشته و بتوانيد  Editاين زير منو كه در منوي 
 Ctrl+Hبراي دسترسي به اين زير منو از كليد فوري و تركيبي . آنرا با كلمه ديگري جايگزين نماييد

  .نيز ميتوان استفاده نمود 
كلمه ي  Replace Withكلمه مورد نظر را در  Find Whatبراي انجام اين كار كافيست در 

در اختيار داشتيد اما در اين پنجره  Findبقيه گزينه ها همان است كه در فرمان .جايگزين را وارد كرد 
تك تك ، كلمه  Replaceگزينه .وجود دارد  Replace,Replace Allدو گزينه ديگر به نام 

هر آنچه را كه بيابد  Replace Allكند اما گزينه ي  يافته شده را با كلمه ي جديد جايگزين مي
  .جايگزين خواهد كرد

  ):Go to.....(برو به
يا دبل كليك روي سمت چپ F5يا  Ctrl+Gوجود دارد و از كليد فوري Editاين زير منو در منوي 

اگر به شما بگويند در يك پرونده . سطر وضعيت مي توان به اين كادر محاوره اي دسترسي پيدا كرد
برويد آيا فقط به كمك كليدهاي ويرايشي اين كار را انجام مي  42صفحه اي به صفحه  200ي فرضاً 

وش صحيحي نيست ،كافيست اين روش ،ر). Page up,Page Downيعني با كليدهايي مثل (دهيد 
اين گزينه به شما اين امكان را خواهد داد تا به فرامين زير دسترسي .كليد فوري اين زير منو را بزنيد 

  .سريعتر داشته باشيد
  

  
  

  :خطايابي اماليي وگرامري هنگام تايپ
  

مي توان متن را هنگام تايپ نيز كنترل  Wordعالوه بر كنترل امال و گرامر كل مدرك در هر بار ،
كلماتي كه در فرهنگ لغت وجود ندارند ،بايك زير خط موج دار قرمز رنگ و خطاهاي .كند 

خطا ها را مي توان همان موقع يا هر زمان ديگري . گرامري بايك خط سبز رنگ مشخص مي شوند 
خودكار امال يا گرامر ،زير خط دار  براي كاركردن با يك كلمه يا عبارتي كه با خطا ياب.رفع نمود 
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شده است ،روي كلمه يا عبارت ،كليك راست كنيد منويي ظاهر ميشود كه شامل پيشنهادات 
  .و چندين فرمان مرتبط است )در صورت پيدا شدن(جايگزيني كلمه 

  
  :براي خطاهاي اماليي ،انتخابهايي بصورت زير وجود دارد

  .ن زير خط موج دار قرمز روي كلمه كليك راست كنيدمتني را تايپ كنيد در صورت پيدا شد .١
 .براي جايگزيني كلمه با يكي از جايگزينهاي پيشنهادي ،روي كلمه جايگزين كليك كنيد .٢

 .كليك كنيد Ignore Allبراي چشم پوشي از تمام موارد مشابه در مدرك ،بر روي  .٣

 .كليك كنيد Addبراي اضافه كردن كلمه به فرهنگ لغت ، بررو ي  .۴

ابتدا را انتخاب كرده و سپس امالي  Auto correctراي افزودن اشتباه تايپي به ليست ابتدا، ب .۵
 .جايگزين مناسب را انتخاب كنيد

 .كليك كنيد Spellingبراي شروع يك خطا يابي منظم ،روي  .۶

  
  منوي كمكي خطايابي:  7-4شكل 

  .تمام گزينه هايي كه در باال گفته شد در اين كادر وجود دارد 
  :هنگامي كه روي يك خطاي گرامري كليك راست مي كنيد انتخابهاي زير به شما پيشنهاد مي شود

  
  .يك جايگزين پيشنهادي براي درج در مدرك ،انتخاب كنيد .١
 .را انتخاب كنيد Ignore Sentenceبراي چشم پوشي از خطاي موجود ، .٢

  .را انتخاب كنيد Grammarبراي شروع يك خطايابي گرامري منظم، .٣
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 Grammerپنجره :  7-5شكل 

  
رانيز  Grammer & Spellingكليد Standardيا از نوار ابزار F7البته ميتوانيد از كليد تركيبي

  .انتخاب كنيد
زير  Toolsبراي ظاهر كردن كلمات زير خط دار با خطايابي خودكار اماليي و گرامري از منوي 

 Check Spelling asوگزينه هاي  Gerammer & Spellingسپس برگ نشان Optionمنوي

you type,type,Spelling Check Grammer Spelling as you را انتخاب كنيد.  
اگر مدركتان شامل كلمات زير خط داري با خطايابي خودكار اماليي و گرامري است و ميخواهيد زير 

 & Grammerسپس برگ نشانOptionزير منوي  Toolsخط ها را پنهان سازيد ،از منوي 

Spelling  و گزينه هايError in This Document Hide Spelling Errors in This 

Document,Hide Grammaticalبراي نمايش دوباره زير خط ها اين دو گزينه را .را برگزينيد
  .از انتخاب خارج كنيد
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  جدول: فصل هشتم  - 
  

  : ايجاد جدول از طريق منوي جدول

  
 Tables & Bordersنوار ابزار :  8-1شكل 

  
    :)Drow Table(ايجاد جدول از طريق منوي جدول 

  امكان تغيير عرض خانه ها  -
 امكان تغيير ارتفاع خانه ها  -

 ادغام و حذف خانه ها  -

 )Alignment(درج متن در محلهاي گوناگون يك خانه  -

 )Text Direction(تايپ عمودي  -

 )Split Cells(تقسيم خانه ها -

 تفاع خانه هامساوي كردن عرض و ار -

  
(Distribute Rows Evenly),(Distribute Columns Evenly) 

 
  )Table Auto Format(قالب بندي خودكار -
 )Insert Column(درج ستون -

 )Insert Row(درج رديف  -

 )Insert Cell(درج خانه  -

 )delete(حذف -

 ) Break Table(شكستن جدول  -

 ) Heading(تكرار تيتر اصلي در جدول  -

 )Split Table(يك جدول به دو جدول مستقل جدا كردن  -

 )Sort(مرتب سازي -

 ):Drow Table(ايجاد جدول از طريق منوي جدوي  -
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كليك نماييد با كليك روي اين گزينه نوار ابزار  Drow Tableروي زير منوي Tableاز منوي 

Border & Table  رود ظاهر ميگردد و گزينه قلم موجود روي اين نوار ابزار به داخل مي.  
اكنون مداد در دست شماست به راحتي ميتوانيد با كليك روي يك نقطه و . روي مداد كليك كنيد 

  .كشيدن آن چهارگوشي كه همان خط دور يا حاشيه جدول است، رسم كنيد
رسم اسن خط ها آسان است كافيست تا از نقطه .حال نوبت كشيدن خط هاي وسطي جدول است 

براي ايجاد بقيه ستونها و رديفها از همين .پاييني چهارگوش رسم كنيدبااليي يك خط به سمت نقطه 
  .روش استفاده كنيد

  
  :روش ديگر ايجاد جدول -

  
  پنجره درج جدول:  8-2شكل 

  
براي درج جدوي بايد روي نشانه جدول كه به نام .اين روش از طريق نوار ابزار استاندارد انجام ميگيرد

Insert Table مي باشد كليك كنيد.  
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  :امكان تغيير عرض خانه ها -
براي آنكه بتوانيد عرض خانه هاي خود را كم و زياد كنيد ،كافيست تا بين دو خانه قرار بگيريد با قرار 

حال با كشيدن خط به سمت . گرفتن بين دو خانه نشانه شما به شكل يك فلش دو طرفه در خواهد آمد
  .نه ديگر كوچكتر ميگرددديگر ،يك خانه بزرگتر و خا

براي انجام اين كار .اگر خواستيد فقط يك خانه بزرگتر گردد نه يك ستون بايد آن را بلوك كنيد 
بايد نشانگر ماوس را برروي آن خانه قرار داده و يك كليك كنيد تا خانه مورد نظر بلوك گردد در 

با . در آن رديف تغيير پيدا ميكند اين حالت است كه با تغيير عرض خانه ،فقط عرض خانه بلوك شده
قرار گرفتن بين خانه ها و جابجايي ستون فقط همان ستوني كه روي آن قرار گرفته ايد تغيير عرض پيدا 

  .خواهد كرد
  :امكان تغيير ارتفاع خانه-

ين همانطور كه براي تغيير عرض ستون مابين دو ستون قرار گرفتيد براي تغيير ارتفاع خانه ها نيز بايد ب
  .اكنون ميتوانيد ارتفاع خانه ها را به دلخواه تغيير دهيد.دو رديف قرار بگيريد 

  
  :ادغام و حذف خانه ها -

روي  Border & Tableبراي آنكه بتوان خانه ها را ادغام و يا حذف نمود بايد از روي نوار ابزار 
با انجام اين .كليك نمود وسپس روي خطي كه وسط دو خانه قرار گرفته ) Eraser(نشانه پاك كن 

اين عمل را ميتوان براي ديگر خانه ها نيز . عمل خط حذف شده و دو خانه تبديل به يك خانه ميگردد
با برداشتن اين خطوط خانه هاي جدول ادغام يا حذف مي . انجام داد تا خطوط جدول حذف گردد

  .گردند
  
  ):Alignmant(درج متن در محل هاي گوناگون يك خانه  -
راي آنكه بتوانيد در محل هاي گوناگون يك خانه تايپ كنيد كافيست روي خانه مورد نظر كليك ب

سه حالت مختلف براي قرار گرفتن متن در يك   Alignmentحال با انتخاب گزينه . راست كنيد
  .خانه در اختيار شماست اين حالتها را مي توانيد از روي نوار ابزار مشاهده كنيد

  
  
  ):Text Direction(تايپ عمودي -
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حال با .براي تايپ عمودي در جدول كافي است خانه مورد نظر را انتخاب كرده سپس كليك نماييد
البته هر بار كليك مجدد .متن به شكل عمودي تايپ خواهد شدText Directionانتخاب گزينه 

 Formatاز منوي  اين گزينه را ميتوان از روي نوار ابزار يا.موجب چرخش به حالتي ديگر ميگردد 
با كليك روي اين گزينه انتخاب نوع تايپ وجود دارد كافيست تا روي گزينه آن كليك .انتخاب كرد

  .را بزنيد Okنموده و 
  

  ):Number of Columns(تعداد ستونها 
در اين گزينه بايد مشخص كنيد كه خانه يا خانه هاي انتخاب شده به چند خانه تقسيم شوند فرضاً اگر 

را در اين گزينه وارد كنيد تا يك خانه به دو خانه تقسيم  2نه انتخاب كرده باشيد ميتوانيد عدد يك خا
  .شود

  
  ):Number of Rows(تعداد رديفها

  .در اين گزينه ميتوان تعداد رديفها را مشخص نمود
  

  ):Merge Cells Before Split( ادغام خانه ها قبل از تقسيم 
توسط اين گزينه ميتوانيد مشخص كنيد كه در صورت نياز اول خانه هاي انتخابي با هم ادغام شده 

زماني كه دو خانه را بلوك ميكنيد با زدن كليك راست .سپس عمل تقسيم انجام پذيرد) ادغام (
Merge Cells  ظاهر ميشود يا ميتوانيد از نوار ابزار و يا از منويTable استفاده كنيد.  

  :ساوي كردن عرض و ارتفاع خانه هام -
وجود دارد  Border & Tableبراي مساوي كردن عرض و ارتفاع خانه ها دو نشانه روي نوار ابزار 

و ديگري ارتفاع خانه ها ) Distrebute Columns Evenly(يكي عرض خانه ها را مساوي كرده 
ميتوانيد   Tableدر منوي  اين دو گزينه را) Distribute Rows Evenly.(مساوي مي نمايدرا

  .بيابيد
  
  
  

  :)Auto Format Table(قالب بندي خودكار
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قرار دارد اين امكان را ايجاد مي كند تا از طرح ها ي پيش آماده Tableاين زير منو كه در منوي 
  .استفاده كنيد Wordبرنامه

انواع و اقسام Formatsدر سمت چپ توسط گزينه .با كليك روي اين زير منو پنجره اي ظاهر ميشود 
پس از تايپ جدول و بلوك آن كافيست يكي از اين طرحها را . طرح هاي آماده را در اختيار داريد

  .با انتخاب طرح مورد نظر تمامي جدول شما به شكل نمونه انتخابي در خواهد آمد.انتخاب كنيد 
  
  ):Format To Table(تائيد قالبها -1

  ):Borders(كناره ها)الف
  .اين گزينه ميتوان خطهاي جدول را برداشته يا گذاشت توسط

  
  ):Shading(سايه )ب

  .توسط اين گزينه ميتوان از انواع و اقسام سايه در جدول استفاده نمود
  
  ):Font(قلم)ج

  .توسط اين گزينه انواع و اقسام مختلف قلمها را مي توان در جدول بكار برد
  
  ):Color(رنگ) د

البته در صورتيكه .(امكان را داريد تا از رنگها ي مختلف در جدول استفاده كنيدتوسط اين گزينه اين 
  .)چاپگر رنگي در اختيار داشته باشيد

  
  ):Autofit(جمع كردن خودكار )ه

  .اين گزينه موجب جمع شدن و مرتب شدن جدول ميگردد
فقط از ترام هاي بين اگر داخل اين گزينه ضربدر نزنيد يا ضربدر زدن داخل گزينه ي سايه  :توجه 

  .سفيد ومشكي براي رنگهاي داخل جدول استفاده ميشود
  
  
  ):Apply Special Formats to(تائيد قالبهاي ويژه  -

  .با انتخاب اين گزينه ميتوانيد مشخصات تيتر اصلي را تغيير جلوه دهيد
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  ):Heading Rows(سر تيتر رديف) الف

  .رديف اول بعنوان تيتر اصلي قرار بگيردكليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا 
  
  ):First Column(ستون اول )ب

  .كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا ستون بعنوان تيتر اصلي در نظر گرفته شود
  
  ):Last Row(رديف آخر) ج

نمونه اين . كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا رديف آخر سر تيتر اصلي در نظر گرفته شود
يا (ول بيشتر در هنگام تايپ سندهاي حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد كه رديف انتهايي جد
  .بعنوان تيتر مي باشد) جمع

  
  ):Last Column(ستون آخر) د

  .كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا ستون آخر بعنوان سر تيتر اصلي در نظر گرفته شود
  .باشيم نيز وجود داردامكان اين كه دو تيتر اصلي داشته 

  .كافيست بر روي دو گزينه كليك كنيم

  
  Table AutoFormatپنجره :  8-3شكل 
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  ):Insert Column(درج ستون 

  .راانتخاب نمود Insert Columnزير منوي Tableبراي اضافه كردن يك ستون مي توان از منوي 
  
  ):Insert Row(درج رديف  -

 .راانتخاب نمود Insert Rowزير منوي Tableبراي اضافه كردن يك رديف مي توان از منوي 
 
  ):Insert Cell(درج خانه  -

  .راانتخاب نمود Insert Cellزير منوي Tableبراي اضافه كردن يك خانه مي توان از منوي 
 

  ):Delete(حذف 
را  Deleteزير منوي  Tableبراي حذف يك ستون ،يك رديف يا يك خانه مي توان از منوي 

  .استفاده كرد
  
  

  :در طول صفحه) Break Table(شكستن جدول 
  .را بفشاريد Ctrl+Enterبر روي رديفي كه مي خواهيد در صفحه بعد ظاهر شود كليك كرده و 

  
  :Hide Gridlinesتكرار تيتر اصلي در جدول -

باالترين رديف بعنوان تيتر اصلي در نظر گرفته قبل از دانستن اين نكته بايد بدانيد كه در يك جدول 
  .مي شود

هنگامي كه جدول در چند صفحه پشت (حال اگر بخواهيد اين تيتر اصلي جدول در تمامي صفحات 
 Tableتكرار شود كافيست مكان نما را روي تيتر اصلي قرار داده و از منوي .)سر هم تايپ ميشود

اين عمل موجب خواهد شد كه اين تيتر اصلي در .ييدكليك نماHide Gridlinesروي زير منوي 
  .تمامي صفحات پشت سر هم تكرار گردد

  
  ):Split Table(جدا كردن يك جدول به دو جدول مستقل
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دوم باشد كليك و بلوك كنيد  Tableبراي تقسيم يك جدول ،بخشي را كه ميخواهيد اولين قسمت 
  .كنيد را انتخاب Split Tableزير منوي  Tableدر منوي 

  
  ):Sort(مرتب سازي

توسط اين زير منو كه در منوي جدول قرار دارد ميتوان ستونها را مرتب كرده و حتي ميتوان از نوار 
 Sortوگزينه )مرتب سازي صعودي( Sort Ascendingنيزازدوگزينه Border & Tableابزار 

Descending)استفاده نمود) مرتب سازي نزولي.  
  .ميتوان به ترتيب سه ستون را مرتب نمود Sortدر كادر محاوره اي 

  .بايد نام ستوني را كه قصد مرتب سازي آن را داريد وارد كنيد Sort byدر گزينه 
  :ه انتخاب وجود داردمشخص كنيد در خانه ها چه تايپ شده كه براي آن س Typeدر گزينه 
  متن .١
 شماره .٢

 تاريخ .٣

  
را  Descendingازي صعودي انجام ميشود واگر را انتخاب نماييد مرتب سAscendingاگر گزينه 

  .انتخاب نماييد مرتب سازي نزولي انجام مي پذيرد
  

البته به شرطي كه موجب برهم .(ميتوان ستونهاي ديگر را نيز مرتب كرد Then byتوسط گزينه هاي 
ص بايد مشخ My list hasتوسط گزينه.).زدن ستون اولي كه براي مرتب سازي تعيين شده نگردند

كليك كنيد تاآن را هنگام Header rowكنيد كه آيا سر تيتر داريد يا خير ؟اگر داريد بايد بر روي 
  .مرتب سازي جابجا ننماييد

  
  : )Macro(مفهوم ماكرو

  ضبط و اجراي ماكرو -
 )Style(كار با شيوه ها -

 )Book Mark(عالئم -
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  ):Macro(مفهوم ماكرو -
  .براي خودكار كردن وظايف تكراري بكار ميروندماكروها برنامه هاي كوچكي هستند كه 

  :ضبط و اجراي ماكروها -
ضبط ماكروها شبيه به ضبط يك نوار از تمام مراحلي است كه براي انجام يك وظيفه اجرا مي كنيد با 
اين وجود،ضبط كننده ماكرو داراي بعضي از محدوديت هاست براي جابجايي نقطه درج ،نمي توان از 

به جاي استفاده از .كرد،زيرا ضبط كننده ماكرو ،جابجايي هاي ماوس را ضبط نمي كندماوس استفاده 
ماوس براي انتخاب ،كپي يا جابجايي عناصر توسط كليك يا درگ كردن ،بايستي از صفحه كليد 

  .با اين وجود،هر جابجايي ماوس كه منوها،دكمه ها و فرمانها را فعال ميكند ،ضبط ميشود.استفاده كنيد
  
  :ي ضبط يك ماكرو مراحل زير را انجام دهيدبرا
  
را انتخاب نماييد يا روي Record Macro  وسپس گزينه Macroزير منويToolsاز منوي  .١

RECكادر محاوره اي .در نوار وضعيت دابل كليك كنيدRecord Macro ظاهر ميشود.  
اييد بخاطر نامي را براي ماكرويي كه ميخواهيد ضبط كنيد تايپ نم Macro Nameدر كادر  .٢

داشته باشيد بين كاراكترهاي تايپ شده نبايد فضاي خالي وجود داشته باشد يا از نمادها استفاده 
 .كنيد

كليك كنيد هنگامي كه كادر محاوره Toolbarsبراي تعيين ماكرو به يك نوار ابزار يا منو روي  .٣
از .كنيد را انتخاب Macrosگزينه Commandاز برگ نشان . ظاهر ميشودCustomizeاي 

را درگ كرده و بر  Anormal.New Macros.Macro1گزينه  Commandكادر روبرويي 
در صورتي كه بخواهيد از كليد ميانبر استفاده كنيد .روي يكي از نوار ابزار ها جاي دهيد 

كليد ميانبر خود را تعريف نموده كه معموالً از كليد تركيبي  Shortcut Key Press newدر
Alt  استفاده كنيد بهتر است سپس روي دكمهAssign كليك كنيد. 

مراحل را انجام داده،فرمانها را انتخاب كرده،ودستوراتي را براي اجراي وظيفه اي كه ماكرو را  .۴
ضبط كننده ماكرو آنها را همانطور كه شما انجام ميدهيد ضبط مي .ايجاد ميكنند ،وارد كنيد

وي صفحه ظاهر مي شودواشاره گر ماوس داراي يك نوار ر Stop Recordingنوار ابزار .كند
مانند يك ضبط نوار ،ميتوان ضبط ماكرو را بطور .كاست كوچك است كه به آن ضميمه شده است

 Pauseبراي قطع موقتي ضبط ،روي دكمه .موقتي متوقف كرده وسپس از محل قطع ،ادامه داد
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Recording  از نوار ابزارStop Recording براي ادامه ضبط،روي همان دكمه .كليك كنيد
 .قطع موقت سبب عدم ضبط بخشي از ماكرو نخواهد شد.كليك كنيد

در نوار  Stop Recordingهنگامي كه كار تمام شد و ميخواهيد ضبط را قطع كنيد روي دكمه  .۵
 .كليك كنيد براي اجراي ماكرويي كه ايجاد كرده ايد Recording Stopابزار 

  
  :ا انجام دهيديكي از كارهاي زير ر

  .روي دكمه اي كه به نوار ابزار اضافه كرده ايد كليك كنيد
  .كليدهاي تركيبي كه به صورت كليد ميانبر ايجاد كرده ايد را فشار دهيد 

ظاهر شود نام ماكرو مورد نظر را Macrosرا فشار دهيد تا كادر محاوره اي  Alt+F8كليدهاي 
  .كليك كنيدRunانتخاب كرده و سپس روي 

را انتخاب كنيد تا كادر محاوره اي  Macrosوسپس گزينه Macroزير منوي Toolsاز منوي 
Macros  نام ماكرويي كه ميخواهيد به كار بريد را انتخاب كرده و سپس روي .ظاهر شود

Runكليك كنيد.  
ظاهر شود  Macrosرا فشار دهيد تا كادر محاوره اي  Alt+F8براي حذف ماكرو ميتوانيد كليدهاي

  .كليك كنيد Deleteام ماكرو مورد نظر را انتخاب كرده و سپس روي ن
  

  ):Style(كار با شيوه ها
امكان داشتن قدرت و قابليت انعطاف در هنگام قالب بندي مدارك را ارائه مي  Wordشيوه هاي 

  .دهند
  
  :تعيين شيوه براي متن -

براي تعيين يك .پاراگراف،پاراگرافهارا انتخاب كنيدبراي تعيين يك شيوه پاراگرافي براي چندين 
شيوه پاراگرافي براي يك پاراگراف، مكان نما را در محلي از پاراگراف قرار دهيد براي تعيين يك 

  :شيوه كاراكتري،متن مورد نظر را انتخاب كرده و سپس اعمال زير را انجام دهيد
  
كليك كنيد تا ليستي از شيوههاي قابل Styleروي فلش رو به پايين  Formattingدر نوار ابزار  .١

نمادهاي موجود در ليست .دسترس با نام هر شيوه كه در قلم شيوه نمايش داده است را مشاهده كنيد
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نيز نشان ميدهند كه شيوه يك شيوه پاراگرافي يا كاراكتري است و ضمناً اندازه قلم و تراز بندي آن 
  .را نمايش ميدهند

 .شيوه به متن مشخص شده اعمال ميشود.كليك كردن روي نام آن،انتخاب كنيد شيوه مورد نظر را با .٢

و  Arrow Keyواستفاده از كليدهاي  Ctrl+Shift+Sالبته شما ميتوانيد از كليدهاي تركيبي .٣
 .شيوه مورد نظر خود را انتخاب و اعمال نماييد Enterزدن 

  :ايجاد و اعمال يك شيوه جديد
  .نيستيد Wordيوه هاي تعريف شده شما محدود به استفاده از ش

  
  :براي تعريف يك شيوه مراحل زير را انجام دهيد

  .كليك كنيد Styleروي زير منوي  Formatاز منوي  .١
 .ظاهر ميشود New Styleكادر محاوره اي .كليك كنيد Newروي دكمه  .٢

 :گزينه هاي شيوه را به صورت زير تنظيم كنيد .٣

  . نام شيوه جديد را وارد كنيد Nameدر كادر متن 
  .را برگزينيد Paragraph،انتخاب Style Typeاز ليست باز شو

كليك  Based onاگر مي خواهيد شيوه جديد بر اساس يك شيوه موجود باشد روي فلش بازشو 
  .كرده وشيوه پايه مورد نظر را از ليست انتخاب كنيد

اگر ميخواهيد شيوه جديد،بخشي از الگويي باشد كه مدرك جاري بر اساس آن است گزينه 
Template Add to   اگر اين گزينه را انتخاب نكنيد ، شيوه جديد فقط در مدرك .را انتخاب كنيد

  .جاري قابل دسترس خواهد بود
بندي شده با اين شيوه ارائه شود اگر ميخواهيد تغييرات قالب بندي به طور مستقيم به پاراگرافهاي قالب 

فقط براي شيوه هاي پاراگرافي قابل دسترس . (را انتخاب كنيد Automatically Update،گزينه 
  .تا بطور خودكار به تعريف شيوه اضافه شود.)است

  .كليك كرده و قالب بندي و تغييرات را از گزينه ها انتخاب كنيد Formatروي دكمه 
  .كليك كنيد okروي Styleمحاوره اي براي بازگشت به كادر 

كليك كرده و يا براي ذخيره  Applyبراي تعيين شيوه جديد براي متن يا پاراگراف جاري ،روي 
  .كليك كنيد Closeتعريف شيوه جديد بدون اعمال آن به متني ،روي 
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Book Mark چيست؟  
  .ي يا مشخص مي كنيميك بخش از محلي در سند است كه ما براي مراجعه بعدي آن را نامگذار

  
  :در سند Book Markنمايش 

  .برويد Viewكليك كرده سپس بر روي برگ نشان  Optionروي زير منوي  Toolsدر منوي  -
 .را انتخاب كنيد Book Markگزينه  -

در )]…[(در بين دو كروشه Book Markرا به بخشي اختصاص داده ايد  Book Markاگر  -
 .صفحه ظاهر ميشود

  
  
  
  

  :در سند Book Markاضافه كردن 
اختصاص دهيد انتخاب نماييد تادر جايي كه  Book Markدر محلي كه مي خواهيد به آن يك  .١

  .درج كنيد كليك نماييد Book Markمي خواهيد 
 .كليك نماييد Book Markروي زير منوي  Insertدر منوي  .٢

 .اسمي را تايپ كرده يا انتخاب نماييد Book Mark nameدر زير .٣

  .كليك كنيد Addروي  .۴
تواند شامل عدد هم باشد ولي نميتوان  توجه داشته باشيد اسم بايد با يك حرف الفبا شروع شود و مي

  .از عالئم استفاده نمود
  

  :Book Markحذف يك 
قبل از هر چيز بايد متن يا بخش را انتخاب .(كليك نماييد Book Markزير منوي Insertدر منوي 

دلخواه كه قصد حذف آن را داريد كليك كرده سپس روي  Book Markروي اسم .)كنيد
Delete كليك كنيد.  

  :معين Book Markرجوع به يك 
  
  .كليك نماييد Book Markزير منوي Insertدر منوي  .١
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 .ها را نمايش دهيد انتخاب كنيد Book Markخواهيد اسامي  روشي كه مي Sort Byدر  .٢

را  Hidden Book Markهاي مخفي را نمايش دهيد كادر Book Markخواهيد  اگر مي .٣
 .انتخاب نماييد

مورد نظري كه مي خواهيد به آن برويد كليك  Book Markروي اسم  Book Markدر زير  .۴
 .نماييد

 .كليك نماييد  Go toروي  .۵

  
  Book Markبه كادر محاوره اي  Ctrl+Shift+F5توانيد با كمك كليد تركيبي  البته مي

  .پيدا كنيددسترسي 
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  :منابع و مراجع 
  

 اينترنت )1
2( Help Word  


