


  Word رتفنداهی  



  هیاًبرکلیذ ّای 
  -->Ctrl + N باس کزدى صفحِ جذیذ 

  -->Ctrl + P  Print 

 -->Ctrl + X    cut 

 -->Ctrl + V    Paste 

 -->Ctrl + C    Copy 

 -->Ctrl + S    Save 

  -->Ctrl + A  Select all 

  -->Ctrl + F  Find 



Shift+j -->   ِکشیذى حزٍف یا کلو 

Shift+F7 --> یافتي کلوات هتزادف در هتي اًگلیسی 

--> Shift+ F5     رفتي بِ قسوتی کِ تاسُ هتي آى را تغییز

 دادیذ

 



 ِتبذیل ٍرد بPDF: 

File/ save as/ save as a type/ PDF 

File/  Save & send/  Send as PDF 

 ٌِگشی File  سپس ٍ Export باسشذُاس هٌَی . را اًتخاب کٌیذ ،
را   Publish گشیٌِ. بزگشیٌیذرا  Create PDF/XPS  گشیٌِ 

 .اًتخاب کٌیذ
 

  زهاىًوایش چٌذ فایل ٍرد ّن 

   ًیاسباسکزدى فایل ّا ی ٍرد هَرد   View        arrange all 

 



 َّشوٌذتٌظین فْرست: 
 

هرحلِ اٍل: 

Reference           Table of content          add text 

 3تا  level1 را بز اساس بخش، فصل اس سطح یا  تیتزّاّوِ 
 .اًتخاب هی کٌین

 

هرحلِ دٍم: 
Table of content           insert Table of content 



ًوَدارّا ٍ  -تٌظین فْرست َّشوٌذ جذاٍل... 

 

هرحلِ اٍل: 

Reference              insert caption           New label 

عٌَاى شکل یا ًوَدار یا جذٍل را تایپ کٌیذ ٍ قبل اس ّز عٌَاى    
 .جذٍل آى را اضافِ کٌیذ

 

هرحلِ دٍم: 
Reference               insert table of figures 



پاٍرقی 

Reference                insert footnote 

بزای پاًَیس فارسی :ctrl+shift راست صفحِ کلیذ 

بزای پاًَیس اًگلیسی :ctrl+shift  ِکلیذچپ صفح 
قسوت در Location بخش در ٍ تَضیحات گزفتي قزار هکاى  

Format  ًواییذ هشخص را شوارُ گذاری ًَع  ّن. 
هقابل در هی تَاًیذ ّوچٌیي Numbering  کِ کٌیذ تعییي  

  ٍ (Continuos) باشٌذ داشتِ اداهِ صفحات توام در شوارُ گذاری ّا
 .(Start Each Page) شًَذ شزٍع اٍل اس صفحِ ّز در ایٌکِ یا

 

 ِتٌظین حاشیWord 
Page layout                 page setup               Margins 

 



 طریقِ ایجادMultilevel list 
Home                                         

 
چیيراست  -چپ چیي-ٍسط چیي 

 

Home                                               

    
 ٍرددیذى دٍ بخش هجسا از 
Split   View                  



 برای تٌظین شوارُ صفحات کِ در پایاى ًاهِ گاّی عذدی
 ابجذاست یا حرٍف 

Page  layout             breaks              next page 

 



  کسریاعذاد تایپ: 
 0189  Alt              ½ 

 0188  Alt   ¼ 

0190   Alt   ¾ 

 یا                              
  insert                    Equation 

 
 فارسی کردى اعذاد در هتي: 
Complex Scripts      Numeral        Context       Options      tools 



 یا                                     

File    Option    Advance    Numeral    Hindi   OK 

 

  در جذٍل هَربافسٍدى خط ّای 
                     Table               Insert   

را در سلَلی کِ   هَسبعذ اس ایٌکِ یک جذٍل ساختیذ، ًشاى گز  
 را بگذاریذ قزار بذّیذ هَربهی خَاّیذ خط 

Home                  Paragraph                      Borders    
                           



صفحِ کادر 
•Page Layout        Page Background          Page Borders 

 

فرٍرفتگی پاراگراف 
Home           paragraph         indentation       By       0/5 

 

 خطَط بیيفَاصل  تغییر 

 Home                                                       




