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 روش ویرایش متن

  تغییر زبان به فارسی     : فارسی

English:     Change Language To English  

 Ctrl + R  Ctrl + Shift (right) 

 Ctrl + L  Ctrl + Shift (left) 

 

 

 روش های انتخاب:

Word (کلمه):  Double Click (روی کلمه) 

Sentence (جمله): Ctrl + Click ( جمله میان ) 

Row (سطر): Single Click ( = عالمت موس شبیه یک پیکان است سطر جاری قبل از ) 

Paragraph:  3*Single Click(میان متن) 

All: Ctrl+A 

 قالب بندی متن

 

B: Bold توپر 

I: Italic مایل 

U: Under Line خط زیر متن 

abc strike thought یک خط روی متن 

X2 محور خط باال برای نوشتن توان : Super Script (E=MC2) 

X2 محور خط پایین برای نوشتن اندیس : Sub Script (H2SO4) 

http://www.mehdozenhari.com/
mailto:mm.zenhari@gmail.com


 

 

 mm.zenhari@gmail.com 2ایمیل :  zenhari.comwww.mehdiوب سایت :  مدرس : مهدی زنهاری

 

Font انتخاب نوع قلم 

Size 1331تا  1بین  انتخاب اندازه قلم  

 Start  Adjust Clear Type Text  Turn On Clear Type  Next …  Finish : تنظیم نرم شدن لبه قلم

Ctrl + سایز قلم را باال میبرد چ 

Ctrl+ سایز قلم را پایین میبرد ج 

Aa  

 Sentence Case فقط حرق اول جمله بزرگ است حالت جمله  

 Lower Case تمام حروف کوچک 

 Upper Case م حروف بزرگتما  

 Capital Each Word  حرف اول هر کلمه بزرگ 

 Toggle Case حروف بزرگ و کوچک عوض میشوند 

 Text Effect 

1- Outline: نوع خط دور 

a. Weight:  ضخامت خط 

b. Dashed: (نوع خط---- )و .........و ــــــــ  

2- Shadow:  نوع سایه 

3- Reflection: نوع انعکاس 

4- Glow: هاله رنگی 

 تمامی قالب بندی های روی متن را حذف میکند ابزار 

 تنظیم رنگ متن

Select Text 

In Ribbon  Font Color  Gradient  More Gradient  نوار سمت راست طیف را تنظیم میکند 
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 زاویه اجرای طیف

 تنظیم شاخص های رنگ در طیف

شاخص عالمت مثبت برای اضافه کردن -1  

 عالمت ضرب برای حذف شاخص -2

 تنظیمات امالیی

Spelling Error: Red Under Line 

 Right Click (On Wrong Word)  Select From Suggestion List : تصحیح غلط های امالیی

 Right Click (On Wrong Word)  Add To Dictionary : اضافه کردن کلمه به دیکشنری

 File  Option  Proofing  Custom Dictionary  Edit Word List  Select And Delete : حذف کلمه از دیکشنری

 Right Click (On Correct Word)  Synonyms, Antonyms : استفاده از مترادف

 File  Options  Proofing  Hide Spelling Errors In This Document  : غیر فعال سازی غلط گیر امالیی

 سیمبل ها:

Insert  Symbol  More Symbol  Select Symbol  Insert  Close 

 هستند Arialو  Wingdingبهترین سیمبل ها در فونت 

 (د کاراکتر هستند)رنگ اندازه .... را مانند متون میتوانید تغییر دهیدسیمبل ها مانن

 فقط میتوان یک سیمبل به سند اضافه کرد رهر با

  Insert  Symbol  More Symbol  Select Symbol  Auto Correct : میانبر برای سیمبل

Replace: متن جایگزین برای اضافه کردن سیمبل به سند  Add  Ok  Close 

ندمتن جایگزین برای اضافه کردن سیمبل به س :Insert  Symbol  More Symbol  Auto Correct  Replace :  حذف میانبر  

 Delete  Ok  Close 

 جایگزین را با )( محدود کنید*متن 
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 نیم فاصله :

Insert  Symbols  More Symbols  Special Characters  No Width Optional Break  Shortcut Key  

  Assign Close وارد کردن کلید میان بر

 تصحیح خوکار متون

Insert  Symbol  More Symbol  Auto Correct  Plain Text   حذف محتویات With 

Replace: کلمه اشتباه 

With: کلمه صحیح 

Add  Ok  Close 

 مرتب سازی داده ها

Home  Sort  

1- Ascending : صعودی 

2- Descending : نزولی 

Text:  قرار میگیرد 2باالتر از  12اولویت کاراکتری یعنی  

Number:  قرار میگیرد 12باال تر از  2اولویت عددی یعنی  

 کردن تصویراضافه 

Insert  Picture  Select Picture  Insert 

 Correction: نور و تضاد رنگ 

 Color: رنگ قالب تصویر 

 Reset Picture: بازگشتن به تصویر اصلی 

 Artistic:  ب های هنریلقا  

 Picture Style: استایل ها و قالب های مختلف تصویر 

 Picture Border: کادر دور تصویر 

o Weight : ضخامت متن 

o Dashed : نوع خط 
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 Picture Effect:  انعکاس و.....( –افکت های تصویری )سه بعدی  

 Position: تنظیم محل قرار گرفتن تصویر و متن 

 Wrap Text 

o Behind Text : تصویر را در زیر متن قرار میدهد 

o In Front Of Text : تصویر را روی متن قرار میدهد 

 Cropبریدن تصویر با 

  را انتخاب میکنیم Cropاست ناحیه برش را انتخاب کرده و دوباره گزینه  Tو موس در حالتی که عالمت آن شبیه یک  Cropبا استفاده از 

Crop To Shape برای تغییر روش برش تصویر از مستطیل به اشکال دیگر است : 

: Picture Size  تنظیم اندازه تصویر 

Height : ارتفاع    Width: عرض 

Lock Aspect Ratio: تناسب بین طول و عرض 

Format  Size  More  Locked Aspect Ratio  : تناسب بین طول و عرض رعایت نمی شود 

 Format  Size  More  Reset : بازگرداندن تناسب بین طول و عرض

Rotation: تنظیم زاویه چرخش تصویر 

 Officeو  Wordتنظیم واحد های اندازی گیری در 

File  Options  Advance  Show Measurement in Unit: Inch, Centimeters, Picas, Point,… 

 کادر دور صفحه

Design Menu  Page Border  Page Border Tab 

1. None : بدون کادر 

2. Box : کادر جعبه ایی ساده 

3. Shadow : سایه دار 

4. 3D :  داده نمی شودسه بعدی ولی در نرم افزار ورد نمایش  

5. Custom : و سفارشی کردن کادر نمایش یا عدم نمایش چهار خط اصلی کادر  

3. Style:  نوع خط دور  ----, _____, …….. , ==== 
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7. Color :  رنگ خطوط دور  

1. Weight : ضخامت خطوط دور 

9. Art : قالب های آماده کادر 

ا انتخاب کنیم کادر را دور تمامی صفحات به غیر از صفحه اول قرار ر This Section – Except First Pageگزینه  Apply Toاگر در قسمت *

 میدهد

 

 PDFساخت 

File  Save As (F12)  Save As Type: PDF 

*Options:  

Pages: می توان صفحاتی خاص از سند را تبدیل به پی دی اف کرد 

 Encryption : قرار دادن کلمه عبور روی سند 

 جدول:

Insert  Table  Insert Table 
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1- Column: تعداد ستون   

2- Row: تعداد سطر 

 است 33حد اکثر تعداد ستون 

 Delete Tableو راست کلیک و گزینه گوشه سمت چپ باالی جدول  (+) : حذف جدول

Selecting: انتخاب 

1- Column : Click (باالی ستون) :  عالمت موس شبیه 

2- Row : Click (اول سطر جاری) :  

3- Cell : Click (گوشه پایین سمت چپ) 

 Width : Right Click (on Cell)  Table Properties  Column Tab   Size : (cm, Inch) عرض ستون

 Height : Right Click (on Cell)  Table Properties  Row Tab   Specify Height :  (cm, Inch) ارتفاع ستون

Text Direction: تنظیم جهت ویرایش متن 

Right Click (on Cell)  Text Direction 
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Merge: ادغام سلول ها 

Select Cells  Right Click (on a Cell)  Merge 

Split Cells: تجزیه سلول ها 

Select A Cell  Right Click (on a Cell)  Split  Column, Row تعداد سطر و ستون را وارد میکنیم 

 Select Cells  Layout Tab : تنظیم محل متن در سلول

 

 اضافه کردن ستون

Right Click (on cell)  Insert 

1- Insert Column To The Right 

2- Insert Column To The Left 

 اضافه کردن سطر

Right Click (on cell)  Insert 

1- Insert Row Above 

2- Insert Row Below 

 نمایش اعداد به صورت فارسی

Control Panel  Reghional And Language  Additional Settings  Use Native Digits : Context 

 

File  Options  Advance  Numeral: Context 

 محاسبات ریاضی در جدول

Select Target Cell : انتخاب سلول نتیجه فرمول 

Layout Tab  Formula 

 را حذف میکنیم Formulaفرمول درون  -1

http://www.mehdozenhari.com/
mailto:mm.zenhari@gmail.com


 

 

 mm.zenhari@gmail.com 9ایمیل :  zenhari.comwww.mehdiوب سایت :  مدرس : مهدی زنهاری

 

 قرار میدهیم Formulaعالمت = را در بخش  -2

 تابع مورد نظر خود را وارد میکنیم Paste Functionدر  -3

 پرانتز وارد میکنیمدر زا  Above, Below, Left, Rightعبارات  اس محل داده هابر اس -4

 نمودار های سازمانی

Insert  Smart Art  Hierarchy  Organization Chart 

 Add Shapeگزینه  Designاضافه کردن زیر مجموعه : انتخاب مدیر و در منوی 

1- Below زیر مجموعه : 

2- Assist دستیار )مشاور :( 

Layout 

Select Manager 

In Design  Layout 

1- Left Hanging 

2- Right Hanging 

3- Both Hanging 

4- Standard 

 

 را انتخاب میکنیم Shape Fill گزینه Formatبرای تغییر رنگ یک سلول باید آنرا انتخاب و از منوی 

 همه چیز به حالت قبل باز میگردد Reset Graphicگزینه 
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WaterMark 

Page Layout  Water Mark  Custom Water Mark 

1- Picture Water Mark : تصویر زمینه 

a. Washout :  تصویر را کم رنگ تر میکند  

b. Size : Auto : قرار میدهد اندازه عرض کاغذ تصویر را  

2- Text Water Mark : متن زمینه 

a. Diagonal: کج 

b. Horizontal : افقی 

c. Semitransparent : نمیه شفاف 

 

 نمودار

Insert  Chart  یک نمودار ترسیم میکند 

 و ارزش ستون ها را تغییر داد Xمیتوان سری ها پارامتر های محور  Data Sheetدر جدول 

 را برای ویرایش داده ها دوباره باز کند  Data Sheetمیتواند جدول  Design  Edit Dataدر 

Delete Column: In Data Sheet  Select Column Name (A, B, C)  Right Click  Delete 

 کنیدیک سطر یا ستون اضافه  Data sheetشته باشید باید در و ارزش ستون دا Xدر صورتیکه نیاز به اضافه کردن پارامتر محور 

  Excelدر نسخه های مختلف   Layoutگزینه 

2007,2010  :Layout Tab  

2013 

  

 

1- Axes Title: عنوان محور های افقی و عمودی 

2- Chart Title: عنوان نمودار 
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3- Data Label : نمایش ارزش ها روی نمودار 

4- Data Table : نمایش جدول داده ها زیر نمودار   

5- Gridline :  نمایش یا عدم نمایش خطوط تراز افقی و عمودی  

a. Minor: خطوط تراز فرعی 

b. Major: خطوط تراز اصلی 

3- Legend : نمایش و محل جدول توضیحات  

 و انتخاب رنگ Shape Fillگزینه  Formatتغییر رنگ ستون ها : کلیک بر روی ستون ها و در منوی *

 و انتخاب رنگ Shape Fillگزینه  Formatدر منوی  ک مجدد بر روی ستون مورد نظرروی ستون ها و کلی تغییر رنگ یک ستون : کلیک بر*

 

 تغییر زمینه نمودار :

1- Click (روی زمینه نمودار) 

2- Format Menu – Shape Fill 

a. More Color: رنگ های بیشتر 

b. Picture:  انتخاب تصویر زمینه نمودار  

c. Gradient :  انتخاب نوع طیف رنگ  

i.  :  اضافه و حذف کردن شاخص رنگ به طیف 

d. Texture: قالب هاب تصویری آماده 

 تغییر جهت نمودار از راست به چپ با بلعکس:

3- 2007, 2010: Layout – Axes – Primary Horizontal Axes – Right To Left, Left To Right 

4- 2013:  - Axes – More Option – Category in Reverse Order  ا حول محور عمودی میچرخاندنمودار ر  

 تنظیم فاصله اعداد محور عمودی

5- Right Click (روی اعداد محور عمودی) – Format Axes  

3-  Maximum: باال ترین عدد نمودار 

7-  Minimum: پایین ترین عدد نمودار 

1- Major: فاصله بزرگ بین خطوط تراز افقی 
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9- Minor: فاصله کوچک بین خطوط تراز افقی 

10- Value In Reverse Order: نمودار را حول محور افقی میچرخاند 

 

 تغییر نوع نمودار

In Design  Change Chart Type  Select Type 

 (Windowsدر  Snipping Tools)به جز روش  Wordتصویر برداری و ذخیره در 

Insert Menu  Screenshot  Screen Clipping   ره به تهیه میکند بدون ذخیاز صفحه زیر ورد تصویر

 سند ورد اضافه میکند

  شده رسم نمودارهای در اعداد کردن فارسی

 منوی شده باز پنجره در سپس.  کنید انتخاب را Format Axis سپس و کرده کلیک راست( هاسری یا محورها) نظرتان مورد اعداد روی ابتدا  

Number قسمت در و کرده انتخاب را Category گزینه روی Custom گزینه  و کرده وارد را زیر فرمت کد خالی، کادر در بعد. کنید کلیک 

Add کنید انتخاب را . 

 : فرمت کد  

  0[$-3010000] 

 . کنید استفاده صفر دو ممیز از اعشار، رقم دو نمایش برای مثال طور به بودند؛ اعشاری بصورت اعداد اگر  

  0.00[$-3010000] 
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 قرار دادن کلمه عبور 

 

File  Save As (F12)  Tools  General Option 

 

Password To Open در صورت قرار دادن کلمه عبور اگر کاربر هنگام باز کردن فایل کلمه عبور را داشته باشد فایل با دسترسی کامل باز میشود :

 محتویات فایل را مشاهده کندتواند  شود و کاربر نمی در غیر این صورت فایل باز نمی

Password To Modify در صورت قرار دادن کلمه عبور اگر کاربر هنگام باز کردن فایل کلمه عبور را داشته باشد فایل با دسترسی کامل باز میشود :

 دهدباز میشود ولی کاربر نمیتواند محتویات فایل را تغییر  Read Onlyدر غیر این صورت فایل با گزینه 

 Office Passwordنرم افزار  p30download.comکنیم باید در سایت  Brute Forceرا  Officeای اینکه کلمه عبور روی فایل های بر

Crack .را دانلود کنید و فایل پسورد دار را به آن داده تا کلمه عبور را پیدا کند 

 

 

 اضافه کردن اشکال:

Insert  Shapes 

 همگام ترسیم اشکال را منتظم میکشد Shift*کلید 

 *عالمت لوزی زرد تغییر انحنا

Right Click (on Shape)  Order (Send To Back, Bring To Front) تصویر را به زیر یا روی تصویر کناری منتقل میکند 

 Design Shape Outline  Weight : تغییر ضخامت خطوط 
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Copy : Ctrl+C  Paste: Ctrl+V 

رنگ زمینه کل سند تغییر  : Design  Page Color 

 پیش نمایش چاپ : *

File  Print  Print Preview (زمینه سند چاپ نمیشود) 

 *شفافیت

Select Shape  Format Menu  Fill Color  More Color  Transparency (0=شفافیت=100  کدر) 

 

 گروه کردن چند شکل

Select Shapes  Right Click(on Shapes)  Group/UnGroup 

 Copy Text From Web to Wordکپی متن از وب به ورد : 

Open Website  Select Text  Right Click (Copy) | Ctrl + C 

Open Microsoft Office Word  Right Click (Paste) | Ctrl + V  

 ذخیره تصویر از وب

Right Click On Picture  Save Image As  Select Target  Save 

Shift + 3(-) = یک خط افقی سرتاسری 
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 Mail Mergeادغام پستی یا 

 همراه با محاسبات وارد میکنیم مانند زیر یا اکسس فایل مشخصات را در اکسل

 

 را باز کرده و مراحل را دنبال میکنیم Wordنرم افزار 

1- Mailing Tab  Start Mail Merge  Step By Step Mail Merge Wizard 

a. Step 1 :  Letter 

b. Step 2 : Use The Current Document 

c. Step 3 : دو روش دارد 

i. Use and Existing List , Browse, انتخاب فایل اکسل تولید شده  

ii. Type a New List  Create  Customize  Remove: حذف تمامی فیلد ها  Add:  اضافه کردن فیلد بر

ساس متغیر های نامه شماا   New Entry : وارد کردن مشخصات رکورد ها  Close  Save List Table 

d. Step 4 : وارد کردن ثابت ها و متغیر های نامه 

i. More Item : برای ورود متغیر ها استفاده میشود 

e. Step 5 : نمایش نامه های ایجاد شده 

f. Step 3 : چاپ نامه های ایجاد شده 

 استفاده میکنیم مانند تصویر زیر More Itemار نامه را ویرایش کرده و به جای متغیر ها از گزینه در مرحله چه*
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 در مرحله پنج نامه ها را میتوانید ببینید و در نامه ها حرکت کنید *

 در مرحله شش نامه ها را میتوان چاپ کرد*

 سیستم عامل آنالین:

Open www.zeropc.com  Create Account (Free Register)  Fill The Application (Name, Family, Email, Password) 

 به صورت رایگان 1GBنتیجه: یک سیستم عامل مجازی )ابری( در اختیار کاربر قرار میدهد با حجم دیسک 

  

http://www.mehdozenhari.com/
mailto:mm.zenhari@gmail.com
http://www.zeropc.com/


 

 

 mm.zenhari@gmail.com 18ایمیل :  zenhari.comwww.mehdiوب سایت :  مدرس : مهدی زنهاری

 

Page Setup تنظیمات صفحه 

 

Page Layout  Page Setup 

1- Margin  Custom Margin 

a. Top: فاصله حاشیه از باالی کاغذ 

b. Bottom: فاصله حاشیه از پایین کاغذ   

c. Left: فاصله حاشیه از چپ کاغذ    

d. Right:  فاصله حاشیه از راست کاغذ 

e. Gutter: اندازه شیرازه 

f. Gutter Position:  محل شیرازه 

g. Multiple Page  Book Fold : برای چاپ کتاب و مجله استفاده 

 می شود )کاغذ باید دو برابر سایز کتاب باشد(

2- Orientation 

a. Landscape: کاغذ ایستاده 

b. Portrait: کاغذ خوابیده 

3- Size: فارشی برای وارد کردن اندازه به دلخواه کاربر استسحالت  | اندازه کاغذ  

4- Columns : امه ایتعداد ستون ها برای متون روزن  

a. More Columns : برای تنظیم تعداد ستون ها و فاصله بین ستون هاست   

 سر صفحه و پا صفحه

 Insert  Header, Footer  Edit Header, Edit Footer 

*Tab ت قرار دادن متن در : برای تغییر موقعیHeader  وFooter  وسط –چپ  –)راست( 

*Page Number قرار دادن شماره صفحه در سند :، Current Position  را بعد از انتخاب موقعیت باTab گزینش کنید 

Different First Page: سر صفحه و پا صفحه متفاوت برای صفحه اول 

Different Odd & Even Page:  متفاوت برای صفحات زوج و فرد و پا صفحه سر صفحه  
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 :ایجاد سکشن )بخش( جدید

این قسمت ابتدا الزم است تا با مفهوم سکشن بندی آشنا شویم. با این ابزار می توانیم چیدمان متفاوتی در داخل در 

یک صفحه و یا ما بین صفحات داشته باشیم. مثال اگر بخواهید چکیده یک مقاله را به صورت تک ستونه و در ادامه 

در آن صفحه یک سکشن جدید ایجاد کنید و قالب نوشتن همان صفحه، متن مقاله را دو ستونه بنویسید می توانید 

  .متن را انتخاب کنید

 
  :انواع سکشن هایی که می توان ایجاد کرد

 
 Next Page: از این طریق بخش جدیدی در ابتدای صفحه بعد ایجاد می شود.  

Continues: از این طریق بخش جدیدی در همین صفحه ایجاد می شود.  

Odd Page & Even Page: از این طریق بخش جدیدی در ابتدای صفحات زوج یا فرد ایجاد می شود.  

 
زه شما می توانید در یک فایل سکشن های متعددی ایجاد کرده و در آن سکشن ها فرمتهای متفاوتی مثل شماره صفحه متفاوت، حاشیه متفاوت، اندا

  .متفاوت، سر صفحه و پا صفحه متفاوت اعمال کنیدکاغذ متفاوت، جهت عمودی و افقی کاغذ، تعداد سطرها و ستونهای 

  :به عنوان مثال می خواهید

  .شماره صفحات فهرست به صورت الفبایی و بقیه صفحات متن با اعداد شماره گذاری شوند

  .می خواهید در یکی از صفحات برای درج شکل یا جدول، یک صفحه افقی داشته باشید

  .اله یا پروژه ی شما از دیگر فصل ها متفاوت باشدمی خواهید سر صفحه هر فصل از مق

  .می خواهید لیست مراجع را به جای انتهای کتاب در انتهای هر فصل داشته باشید

  .برای تمامی کارهای باال فقط کافیست یک سکشن جدید ایجاد کرده و ارتباط آن را با صفحات قبلی قطع کنید

  .فحات فهرست با حروف الفبا و ما بقی متن با عدد شماره گذاری شودبرای مثال فرض کنید می خواهیم شماره ص

 Page بپس از نوشتن کامل سند، به انتهای متنی بروید که بعد از آن متن اصلی شما آغاز می شود. )به عنوان مثال، انتهای صفحه ی فهرست( و در ت

Layout و در بخش Page Setup بر روی Break  منو، گزینه یکلیک کنید. در این Next Page  را انتخاب کنید. با این کار صفحات فهرست و ما

  .قبل آن از متن اصلی جدا می شود

ت شماره حال الزم است تا اتصال بین این دو سکشن را قطع کنید تا تغییر اعمال شده در سکشن اول در سکشن دوم اعمال نشود. )فرض می کنیم قرار اس

را انتخاب می کنیم تا وارد  Header Edit و پس از آن گزینه ی Header گزینه ی Insert یرد.( برای این کار از منویصفحه در باالی سند قرار گ

 شویم. مکان نما را در سر صفحه سکشن دوم )سکشن بعدی( )جایی که قرار است شماره صفحه به عدد درج شود( قرار داده و گزینه ی Design محیط

link to previous فعال کنید. با انجام این کار ارتباط بخش دوم از بخش اول قطع خواهد شد را غیر.  

 
  .اگر میخواستید شماره صفحه در پایین درج شود همین مراحل را در پا صفحه طی نمایید

قبل از آن وجود غیر فعال است چون بخش دیگری  link to previous دقت کنید اگر در سر صفحه یا پا صفحه بخش اول کلیک کنید گزینه ی

  .ندارد
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شماره صفحه را وارد کرده و از  Design در تب Page Number حال مکان نما را در سر صفحه ی یکی از صفحات سکشن دوم قرار داده و از طریق

شوند را انتخاب کنید. یا هر عدد دلخواه دیگر که میخواهید شماره ها از آن شروع  1عدد  start at در مقابل عبارت Format Page Number قسمت

  .بدین ترتیب صفحات سکشن دوم با عدد انتخابی شما شماره گذاری خواهند شد

متفاوت  اگر میخواهید سر صفحه یا پا صفحه ی متفاوتی داشته باشید هم باید به همین روش عمل نمایید مجدداً تاکید میکنیم اگر میخواهید سر صفحه

  .قطع شود و اگر می خواهید پا صفحه متفاوت باشد باید ارتباط پا صفحه ها قطع شود باشد باید ارتباط سر صفحه ها با هم

  .حالت حروف الفبا را انتخاب کنید Format Page Number اکنون مکان نما را به سر صفحه یکی از صفحات سکشن اول برده و این بار از

  :شته باشداگر خواستید یک برگه افقی و یا اندازه ای متفاوت با بقیه دا

  :باید این برگه را به عنوان یک بخش جداگانه در نظر بگیرید. یعنی متن شما به سه بخش تقسیم می شود

  بخش اول: صفحات قبل از صفحه ی افقی

  بخش دوم: صفحه ی افقی

  بخش سوم: صفحات بعد از صفحه ی افقی

 حالت Margins و از قسمت Page setup ه می خواهید افقی شود برده و از برگه یبخش را با هم قطع کنید، مکان نما را به بخشی ک 3اکنون ارتباط 

Landscape را انتخاب کنید تا صفحه افقی شود.  

 : Sectionبرای حذف 

View Tab  Outline  انتخاب خط سکشن  Delete 

 

 شاخص و اتصال

Bookmark : صفحه ای که قرار است باز شود  Insert  Bookmark  Bookmark Name : اشدنام نباید با عدد شروع شود و فاصله داشته ب  

Hyperlink : در صفحه فهرست  متنی را نوشته و انتخاب میکنیم  Insert  Hyperlink  Bookmark  انتخاب شاخص ساخته شده در

 مرحله یک

 کنید Ctrl + Click*برای یاز کردن لینک ها باید در ورد روی آنها 

*Ctrl + Home باز کردن صفحه اول سند : 

 : باز کردن صفحه آخر Ctrl + Endکلید *

 میکندلینک ها عمل کنیم و لینک به قسمتی از خود سند متصل باشد  PDFاگر سند لینک دار را 

 افزار ورد نیستو قابل تغییر نیست به راحتی و نیاز به نرم  کنیم همه لینک ها کار میکنند Save as Webpageاگر سند لینک دار را 

Equation 

 

Insert  Equation  با استفاده از زبانه اضافه شده فرمول را ویرایش میکنید 
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 اضافه کردن تاریخ به سند

Insert  Date And Time: ساعت و تاریخ را در سند درج میکند 

Update Automatically:  به روزرسانی ساعت هنگام باز شدن سند  

 پاورقی

Footnote:  انتخاب متن  Reference  Footnote 

 View Tab  Draft  Reference  Show Notes  Footnote: Footnote Separator  : تغییر جهت خط جداکننده پاورقی

Home(Align Right )  View  Print Layout 

 قالب بندی متنتغییر اجازه 

Set Password : Review  Restrict Edition  Limit Formatting a Selection of Style  Yes, Start Enforcing Protection  

Password 

 

unSet Password  Review  Restrict Edition Stop Protection : کلمه عبور 

 ماکرو

1. View Tab  Macro  Record Macro  Keyboard: وارد کردن کلید میانبر  Assign Macro  Close 

 انجام عملیات )برای تکرار هنگام فراخوانی ماکرو( .2

3. View Tab  Macro  Stop Record 

 

 

Column 
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 اگر سند انتخاب شود فقط همان قسمت را چند ستونه میکند واال کل سند را تغییر میدهد

Page Layout  Column  Select یا More Column   ستون 3انتخاب تعداد بیشتر از  

 پاراگراف بندی 

Select Paragraph  Home Tab  Paragraph  More 

1- Indentation: تورفتگی 

a. Before text : تورفتگی کلی قبل از متن 

b. After Text : تورفتگی کلی بعد از متن 

c. Special 

i. First Line : تورفتگی سطر اول 

ii. Hanging : تورفتگی همه سطر ها به جز سطر اول 

2- Spacing 

a. Before :  پاراگراف باالییفاصله تا  

b. After : فاصله تا پاراگراف پایینی 

c. Line Spacing : ه بین خطوطصلفا  

i. Singlie : 101 + یک برابر حداکثر اندازه قلم در دو سطر 

ii. 1.5 Lines :  حداکثر اندازه قلم در دو سطریک و نیم برابر  

iii. Double :  حداکثر اندازه قلم در دو سطردو برابر  

iv. At Least :  بین دو سطر فاصلهکمترین  

v. Exactly : (دقیقا یک فاصله خاص)که احتمال تورفتن متون در هم هست  

vi. Multiple :  حداکثر اندازه قلم در دو سطرچندین برابر  

Bullets & Numbering 

Select Text  Home Paragraph (Bullets) 

 استفاده می کنید Tabبرای زیر مجموعه ها از 

دلخواه   Bulletرا با  Levelهر  Multilevel Listهر زیر مجموعه در  Symbolبرای تغییر 

 خود مشخص کنید

Bullet دلخواه در   Number Style For This Level  هستند 
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 ها تورفتگی ها به حالت اول باز نگشت از گزینه  Bulletو حذف  Noneدر صورتیکه بعد از 

Paragraph  Before Text  قرار میدهیم 0را 

 

 ذاری را هم در سند انجام داد*به همین روش میتوان شماره گ

 حذف فاصله اضافی موقع شماره گذاری خودکار در ورد

شود که نسبت به سایر زیادی ایجاد میی ها و متن بعد از آن فاصله، بین بعضی از شمارهWord افزارگاهی اوقات موقع شماره گذاری خودکار در نرم

 .همراه باشید تا با روش حل این مشکل آشنا شوید ترفندها با مطلب ادامه در باشد.تر میها اضافهشماره

 .دهدبینید رخ میه در پایین میمشابه آنچ 1شود بلکه معموال پس از شماره گذاری مشاهده نمی این مشکل از ابتدای شماره

                                 

با متن فاصله اضافی وجود دارد. برای رفع این مشکل در نرم افزار ورد الزم است،  10و  9، 1های کنید. بین شمارههمانطور که در متن باال مشاهده می

را انتخاب  Adjust List Indent... ست کلیک کنید تا منوی زیر باز شود. سپس گزینهها کلیک کرده و پس از آن راابتدا روی یکی از این شماره

 .کنید

http://www.mehdozenhari.com/
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 .را انتخاب کنید Space گزینه Follow number with در پنجره باز شده از قسمت
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 .شودکلیک کنید. به این طریق زمان شماره گذاری فاصله اضافی ایجاد نمی OK در پایان روی گزینه

Sort  :مرتب سازی داده ها 

Select Text  Home  Paragraph (Sort)   Ascending (صعودی) , Descending (نزولی) 

 ترتیب مرتب سازی : 

 سیمبل ها -1

 اعداد -2

 حروف التین -3

 حروف فارسی -4

Find Replace 

Find : Home  Find (Ctrl + F) : عبارت جستجو را وارد میکنیم 

Replace : Home  Replace (Ctrl +H) 

1- Find What : کلمه ای که قرار است حذف شود 

2- Replace With : ین شودزکلمه ای که قرار است جایگ  

 پنهان کردن متن

Hide : Select Text  Right Click (Font) | Home Tab  Font (More)  Hidden  

Un Hide :  Select All  Right Click (Font) | Home Tab  Font (More)  Hidden  

 دیده میشود ها به صورت  Tabو  .ها به صورت  Spaceبرای نمایش متون مخفی استفاده میشود، و در این حالت   عالمت 

 منابع و ماخذ

 اطالعات منبع وارد شود Reference  Insert Citation  Insert New Source  : اضافه کردن منبع در سند

تمامی منابعنمایش لیست   : Reference  Bibliography  Bibliography 

 فهرست نویسی

 ها Headingانتخاب متن و انتخاب سطح متن با استفاده از 
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Level1 : Heading1 

Level2 : Heading2 

ها فهرست  Levelاساس  را انتخاب کرده تا بر Automatic Tableو زیر مجموعه آن   Table Of Contentگزینه  Reference Tabو سپس در 

 درست شود

برای به روز رسانی شماره صفحات  Update Page Numberدر باالی فهرست و گزینه  Update Tableبرای بروز رسانی تمام محتویات از گزینه 

 استفاده می شود

 Ctrl+Right Shiftچیدمان فارسی : انتخاب سطر های فهرست و گزینه 

 

 7000و  7002فرمول نویسی در ورد آموزش تایپ اعداد فارسی در 

 طـور  بـه  اعـداد  نویسـی  فرمول قسمت در که اید برده پی نکته به احتماالً کنید می استفاده زیاد ورد نویسی فرمول قسمت از که هستید کسانی از شما اگر

 کـرد  بایـد  چه پس.  باشد نمی پذیر امکان نیز کلید صفحه زبان تغییر با حتی فارسی اعداد نوشتن امکان و شوند می تایپ انگلیسی صورت به فرض پیش

 پـی  را آمـوزش  این هستید سوال این جواب یافتن پی در نیز شما اگر

  بگیرد

 اعداد فرمول در خواهید می که محلی در فرمول در اعداد تایپ برای

 فعال حاال که Design زبانه در سپس کنید کلیک کنید درج فارسی

 . کنید کلیک Abc Nomeral دکمه روی است شده

 باشد می فارسی شما کلید صفحه زبان که شوید مطمئن اینکار از بعد

 . دهید تغییر فارسی به را آن نیست اگر

 محل یک در دوباره خواهید می اگر فارسی عدد نوشتن پس اینکه نکنید فراموش را نکته یک فقط کنید تایپ را فارسی اعداد راحتی به توانید می اکنون

 . کنید کلیک ABC Nomeral Text دکمه روی دوباره باید بار هر کنید درج فارسی دیگر

Figure : برچسب گذاری روی اشیاء 

Select (Picture, Formula, Chart, Table, etc...) 
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In Reference Menu  Insert Caption 

 انتخاب برچسب  قبال برچسب تعریف شده است -1

  New Label برچسب تعریف نشده است -2

 برای قرار دادن جدول راهنما

Reference  Insert Table of Figures 

 استفاده کنید Cross Referenceها بود میتوانید از  Figureاگر هر جایی از متن الزم به اتصال به یکی از 

Tabs 
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