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  مقدمه   -1

استفاده از  .وجود دارد راه دشوار کیراه ساده و هم  کیهم  انجام کارها يبرا یاز مسائل در زندگ ياریهمانند بس

امکانات  نیتريو کاربرد نیتراز مهم یکی است. ییراآصفحه اتیانجام عمل يسان براآو  عیراه سر کیهم،  Wordها در لیاستا

تصمیم  .هاستلیاستا شیرایعمال و وا ف،یتعر تیقابل شود،یگرفته م دهیکه معموال توسط کاربران متوسط ناد Wordافزار نرم

هاي ها و پروژهبرداري با مباحث نگارشی و  ارائه هرچه بهتر گزارشگرفته شد تا جهت آشنایی هرچه زودتر دانشجویان درس نقشه

 افزارهاي نگارشی در نرماستایل العادهفوق کیاستفاده از تکن ينحوه آوري شود. در این مجموعهدانشجویان این مجموعه گرد

 عزیزان این برايکه  هاي نگارشی ارائه خواهد شدهایی جهت تنظیم قالبو نحوه نگارش و ایجاد فهرست و آموزش Word زپرداواژه

  جویی در زمان و انرژي آنها خواهد داشت. نویسی بسیار مناسب خواهد بود و باعث صرفهدر زمینه تایپ و گزارش

  و در پایان...

  

  موفق باشید
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  Word) در وهی(سبک/ش لیاستا -2

مربوط به فونت، اندازه،  اتیخصوص یدستور، تمام کیواقع با  در م،یکنیاز متن اعمال م یبخش يرا رو یلیاستا یوقت

 شیرایرا و لیاستا او اگر بعد میکنیبه آن بخش از متن اعمال م ،ایمهکرد فیتعر لیاستا روي قبال که را غیرهفاصله سطور، رنگ و 

فصول  یفونت عنوان تمام دیاگر بخواه مثال خواهند کرد. رییها اعمال شده است، تغآن يروبر  لیکه آن استا یمتون یتمام م،یکن

 یاست به سادگ یتر شود، کافدر کتاب کوچک هایپاورق يمتن همه ياندازه دیبخواه ای ،دیده رییرا تغ یک کتاب یا یک گزارش

ه اینکه تک به ن ها داده شده، اعمال شودبه آن لیکه آن استا ییهابخش یتمام يرو رییتغ نیتا ا ،دیکن شیرایمربوطه را و لیاستا

  شود.انجام می 1ظیمات مطابق شکل این تن .دها را ویرایش کنیتک تمامی سرفصل

 

  هاسربرگ مربوط به استایل :1شکل

 موجود شیاز پ يهالیاستا -3

توانید هر هایی از قبل و به صورت قالب آماده وجود دارد که شما میکنید استایلمشاهده می 2همانطور که در شکل 

را  هالیاستا نیبهتر است تا حد امکان هما با توجه به کاربرد و قالب مد نظر و دلخواهتان تنظیم و ویرایش کنید. کدام از آنها ر

. شرح داده خواهد شد)ي ایجاد استایل جدید (نحوهدینکن جادیا دیجد لیکه امکان دارد، استا ییو تا جا دیو استفاده کن ویرایش

 Select Styles to. دیکن ککلی را Options نکی، لStyles يپنجره نیی، در پاWordر موجود د يهالیاستا یتمام دنید يبرا
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show يرا رو All Styles يرا رو هالیاستا يسازرتبم يو نحوه Alphabetical موجود در  يهالیاستا ی. اکنون تمامدیقرار ده

  هستند: هانیا ویرایشمورد استفاده در کار  يهالیاستا نیتر. مهمشوندیالفبا نشان داده م بیبه ترت هادیپانل اسال

 Heading 1شودیاستفاده م لیاستا نیفصول از ا نیو عناو شگفتاریمقدمه، پ نیمانند عناو ،یاصل نیعناو ي: معموال برا.  

 Heading 2لیذ نیعناو ي: برا Heading 1 ،شودیاستفاده م لیاستا نیداخل هر فصل، از ا نیمانند عناو ،یاصل نیعناو.  

 Heading 3لیذ نیعناو ي: برا Heading 2 شودیاستفاده م لیاستا نیاز ا.  

 Body Textخط اول ندارند. یکتاب، که تو رفتگ يمتن بدنه نیعناو ي: برا  

 Body Text First Indentخط اول دارند. یکتاب، که تو رفتگ يمتن بدنه نیعناو ي: برا  

 نیکه ا یمهم است. در صورت اربسی غیره و Heading 1 ،Heading 2 ،Heading 3 يهالیاز استا حیصح ياستفاده

  .دیکتاب درج کن يو در ابتدا هیتوانست فهرست مطالب را ته دیخواه یاعمال شوند، بعدا به راحت یبه درست هالیاستا

  

  فرض و ویرایش آنهاهاي پیشاستایل :2شکل

  دلخواه جدید يهاسبک جادیا -4

 هاي مختلف از فونت واستفاده کرده و در بخش New Styleگزینه ز ا 3مطابق شکل هاي دلخواه براي ایجاد سبک

  .ددهیپاراگراف مطابق قالب مد نظر تنظیمات را انجام می
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  ایجاد سبک دلخواه و ویرایش :3شکل

  Wordفونت (قلم) در  ماتیتنظ -4-1

رود که پس از انتخاب فرض به کار میهاي پیشهاي جدید یا ویرایش استایلبراي ایجاد استایل 4این پنجره مطابق شکل 

این  .ددهیتوانید این تنظیمات را انجام ه و مطابق شکل میرا انتخاب کرد Fontگزینه  Formatدر بخش  New Styleگزینه 

  شود.دو زبان انگلیسی و فارسی و اندازه قلم هریک می تنظیمات شامل

  

  هاپنجره فونت در ایجاد سبک :4شکل
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  Wordر پاراگراف د ماتیتنظ -4-2

رود که پس از فرض به کار میهاي پیشهاي جدید یا ویرایش استایلاین پنجره مطابق شکل زیر براي ایجاد استایل

 .ددهیرا انتخاب کرده و مطابق شکل تنظیمات را انجام  Paragraphگزینه  Formatدر بخش  New Styleانتخاب گزینه 

چین بودن پاراگراف و چین یا چپفواصل قبل و بعد هر پاراگراف، راست تنظیمات بخش پاراگراف نیز شامل فواصل خطوط،

Justify باشد.بودن و سایر تنظیمات دلخواه می  

  

  هاپنجره پاراگراف در ایجاد سبک :5شکل

  رگید يهالیفا يهالیاستفاده از استا -5

جدید را دارید  Documentک اید و قصد ایجاد یهاي مد نظر خود ا در یک فایل ساختهچنانچه شما در گذشته استایل

ید استفاده و آنها را به فایل جدید وارد کنید تا بدین صورت از اهدرهایی که در گذشته ایجاد کتوانید در فایل جدید از استایلمی

یل مقصد و را انتخاب و با انتخاب فا 3ها در شکل براي انجام این کار گزینه مدیریت استایل ها اجتناب کنید.ایجاد مجدد استایل

 کنید.هاي مرود نظر را انتخاب و در فایل مقصد الصاق میمبدا استایل
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  هاي دیگرهاي فایلاستفاده از استایل :6شکل

 هر فصل يمجزا برا پاصفحه و سرصفحه -6

 ای Header يهانهیاز گز یکی، Header & Footerو در گروه  Insert يهدر و فوتر، از زبانه شیرایو ایدرج  يبرا

Footer با زدن  ایو  دیآماده را استفاده کن شیاز پ يهااز قالب یکی دیتوانیآن باز شود. اکنون م نیریز يتا منو دیکن کیرا کل

، Footerو  Header شیرای. در حالت ودیسرصفحه و پاصفحه شو شیرایمنو، وارد حالت و يدر انتها Edit Header/Footer نهیگز

 اریرا در اخت Footerو  Header شیرایو يبرا ازیمورد ن يکه ابزارها شود،یافزار افزوده منرم يباال يهابه زبانه دیجد يزبانه کی

 Footerو  Header شیرایوارد حالت و زیصفحات ن نییپا ایباال  هیالیمنته در کیبا دوبار کل دیتوانی. شما مدهدیشما قرار م

  .دیشو

زوج در باال سمت چپ قرار  يهادر باال سمت راست و شماره صفحه فرد يهامعموال شماره صفحه ،یفارس يهاکتاب در

نام  نیشوند. همچن دهیواقع شوند و آسانتر د یرونیها در قسمت بکه در هنگام ورق زدن کتاب، شماره صفحه يبه طور رد،یگیم

اول هر فصل  يها، صفحهبکتا یدر بعض نیهمچن .شودیصفحات فرد درج م يالصفحات زوج، و نام فصل در با يکتاب در باال

کارها، ابتدا به بخش  نیانجام ا ي. براشودیدر پاصفحه درج م ایو  شودیدرج نم ایآن  يدارد و شماره صفحه یساختار متفاوت

Page Setup ي. پنجرهمیگردیبر م Page Setup  ي. به زبانهدیکن باز م،یداد حیتوض 2را که در بخش Layout و در بخش  دیبرو

Headers and Footersتمی، دو آ Different odd and even page  وDifferent first page اگر مشغول دیبزن کیرا ت .

 هندخوا کسانیشود، صفحات زوج و فرد  یرو صحاف کی نتیبه صورت پر نامهانیو قرار است که پا دیهست نامهانیپا ییآراصفحه

  .دیبزن کیت را Different odd and even page دیبود و نبا
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  درج سرصفحه و پاصفحه و ویرایش  :7شکل

ها متناسب با موضوع فصل ها و پاصفحههاي مختلف یک کتاب یا یک گزارش سرصفحهاگر چنانچه بخواهید در فصل

دقیقا در صفحه  جدید Sectionاستفاده کرده تا  Next Pageاز گزینه  breakاز گزینه  Page Layoutنوشته شوند باید در بخش 

که جهت  Link to Previousنکته مهم در این بخش برداشتن تیک گزینه  دي بخشی که شما در آن قرار دارید ایجاد شود.بع

توانید براي هر فصل سرصفحه و پاصفحه مجزا ایجاد رود. در نتیجه میقبلی به کار می Sectionاز  Sectionمستقل کردن هر 

  ها به ترتیب قرار گیرند.را بر ندارید تا شماره صفحه Link to Previousکنید. توجه شود که براي شماره صفحه تیک 

  

  بندي یک فایل وردبخش :8شکل
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  هاي مختلف ایجاد شدهمجزا کردن بخش :9شکل

  1پاورقیدرج  -7

گزینه  Referencesقرار داده و از سربرگ  10مطابق شکل  ا نشانگر موس را در محل مورد نظردابت پاورقیبراي درج 

Insert Footnote  را ازTab ،Footnotes ها مطابق شکل انتخاب کرده و زیرنویس را درج کنید. دقت شود که براي درج زیرنویس

  شروع کنید. 1صفحه از شماره  ردر ه Restart Each Pageها را با استفاده از گزینه باید زیرنویس

                                                   

1. footnote 
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  تنظیمات پاورقی :10شکل

 یکردن خط جدا کننده پاورق چینچپ چین وراست -8

خط را از راست به  نیا نکهیا يفرض، از چپ به راست قرار دارد. براشی) به طور پSeparator( یننده پاورقجدا ک خط

  مشخص است. Draftگزینه  viewسربرگ  11در شکل  .دیرا انتخاب کن Draft  نهیگز View يابتدا از منو د،یکن میچپ تنظ

  

  براي نوع نمایش viewگزینه  :11شکل
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مطابق  ايکنید و پنجرهرا انتخاب می  Show notesرفته و گزینه  Referencesبرگ به سر  11مطابق شکل  اکنون

در  شیبه نما یحالت خط نی. در ادیرا انتخاب کن Footnote Separator نهیموجود، گز يها نهیاز گز اکنون شود.یباز م ریشکل ز

بازگشت  يبرا کرد. میخط را از سمت راست به چپ تنظکردن،  نیچو با راست Home يبا مراجعه به منو دیتوانیخواهد آمد که م

 .دیرا انتخاب کن Print Layout حالت View  يبه حالت سابق، از منو

  

  تنظیم خط جداکننده زیرنویس :12شکل

  2گذاري تیترها با استفاده از لیست چند سطحیشماره -9

شود. گذاري عناوین استفاده میارهبراي شم 2016افزار ورد در نرم Multilevel List یچند سطح يگذارشماره ستیل

الزم است متون را در حالت  میانجام ده یسطحچند يگذارشماره ستیآن ل يبر رو میو بخواه میاز متون داشته باش یستیما ل اگر

آن  يباز شو ستیکرده و از ل کیکل Multilevel Listابزار  يبر رو Paragraphگروه  Homeانتخاب در آورده و سپس از سربرگ 

 نیمجموعه آن متفاوت باشد همچن ریقرار دارد با ز یمتن اصل يکه ابتدا يریتصو دیبا حال. دیدلخواه را انتخاب کن رداز موا یکی

الزم است  نکاریشوند .جهت ا دهیاز سمت راست هم تراز با عنوان متن نباشد و به سمت چپ کش دیمجموعه با ریز يهامتن

                                                   

1. Multilevel List 
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مشاهده  رییتغ کی دیبار بفشار کی اگر. دیرا بفشار دیکلاز صفحه  Tab دیو کل دیشده نگه دار پین تامت يگر موس را در ابتداهاشار

یک سطح جدید ایجاد خواهد شد).  Tab(به ازاي فشردن هر خود را دارد راتییو هر چند بار تغ يگرید رییکرد اگر دوبار تغ دیخواه

(ابتدا  Shift + Tab یبیترک يهادیالزم است جهت برگشت از کل دیظار فشرداز اندازه مورد انت شتریرا ب Tab دیاشتباها کل اگر

به ازاي  دیتا به اندازه مورد دلخواه برس دی) استفاده کندیرا بفشار Tab دینگه داشته و بعدکل نییرا پا دیاز صفحه کل Shift دیکل

بندي بندي و سطحایل ایجاد شده است شمارهمطابق لیستی که در همین ف .یک سطح کاسته خواهد شد  Shift+Tabفشردن هر 

 شود.انجام می

  نویسیفرمولي نحوه -10

   Insertاستفاده از سربرگ  -10-1

 نیا يرفته و در انتها Tab Insert,است به  یدر ورد کاف یاضیو معادالت ر یسینوفرمولاستفاده از  يبراافزار ورد در نرم

Tab نهیگز Equation یدر سربرگ .3یدرا انتخاب کن Design  قسمتTools ياسازد تا معادلهیشما فراهم م يامکان را برا نیا 

 جادیشما در ا يباشد برایم Symbolsقسمت بعد که  .دییچشمک زن قرار گرفته است وارد نما لهیکه م یرا در محل گرید

باشد در کار خود  یکه مدنظرتان م یهر عالمتآورد تا از یشما فراهم م يرا برا نیامکان ا رایپرکاربرد خواهد بود؛ ز اری، بسمعادالت

هست تا شما  Structuresشما پرکاربرد خواهد بود  يبرا Symbolsسربرگ که مانند قسمت  نیقسمت ا نیخرآ .دییاستفاده نما

 نهیگز کاربرد .برد امن را غیره و کالیتوان کسر ، توان ، رادینموده که م جادیها را انتخاب، اصالح و اهر نوع توابع و فرمول دیبتوان

Equation در  یاضیمعادالت ر جادیا يبراWord معادله  کی جادی، دستور به ا کونیآ نیبا باز کردن زبانه ا دیتوانیاست که شما م

 یلیدهد که خیامکان را م نیو به شما ا دیآیدرم شیبه همراه آن به نما Design. پس از درج معادله ، سربرگ دیدلخواه را بده

 .دیخود بپرداز يدر معادله جار یاضیدستورات ر گریمعادله و درج د شتناحت به نور

                                                   

دخیره  docx.ها با پسوند به بعد این فایل 2013است اما در نسخه  doc.هاي ورد به صورت به قبل پسوند فایل 2013هاي ورد توجه شود که در نسخه - 3

داشته باشد تا گزینه  doc.xکنید باید پسوند به بعد فایلی که بر روي آن کار می 2013هاي در نسخه Equationنویسی با استفاده از شوند. براي فرمولمی

Equation .فعال باشد  
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  Symbolو  Equationفرمول نویسی با  :13شکل

  نیم فاصله و نحوه تنظیم کلید دلخواه براي آن -10-2

حیح توان آنها را جدا نوشت و شیوه صاي مانند اینها نمیبراي نوشتن کلماتی مانند می شود و یا می گیرد یا هر کلمه

ها و براي جلوگیري از بد خوانده نشدن گیرد است. لذا براي نوشتن گزارششود یا می گیرد، مینوشتن کلمه می شود به صورت می

پرداز افزار واژههاي متفاوت بسته به نوع تنظیمات درون نرمفاصله استفاده کرد. در سیستماین کلمات موجود در متن باید از نیم

Word هاي ه متفاوت است. معموال این عمل با استفاده همزمان از کلیدفاصلدرج نیمShift+Space+2 باشد. حال براي اعمال می

مطابق  More Symbolرا انتخاب و سپس از گزینه  Symbolگزینه  Insertتوان از سربرگ تر و مناسب مییک کلید میانبر راحت

را انتخاب و گزینه  200Cتغییر داده و سلول خالی با کد  B Nazaninفونت را به  Fontدر پنجره باز شده در بخش  14شکل 

Shortcut key  را بزنید. در پنجره باز شده هر کلید ترکیبی با به صورت کلید منفرد به شرط عدم استفاده قبلی(مثال در اینجا از

این کلید را اختصاص  Assignاز گزینه توانید در کادر سمت راست زده و ایم)را میاستفاده کرده Ctrl+Spaceدستور ترکیبی 

  دهید.
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 فاصلهنحوه ایجاد کلید دلخواه براي نیم :14شکل

 Math Typeاستفاده از افزونه  -10-3

هاي ریاضی ، فیزیک و ... را تایپ کنید، اگر در این کار مبتدي باشید حتما براي شما هم پیش آمده که بخواهید فرمول

اي هاي آماده نه تنها کاربران مبتدي را در حد پیشرفتهبا امکانات زیاد و فرمول Math Typeشوید، حتما از سختی تایپ کالفه می

ها و هاي بسیار و قالبها استفاده نمایند. نمادتوانند از فرمولتر میعتر و راحتیاي خیلی سرکند بلکه کاربران حرفهکمک می

افزار به این نرم. کندراي ایجاد یک فرمول با شکل دلخواه بر طرف میهاي شما را بافزار خیلی از نیازهاي همراه با این نرمفونت

  هاي نرم افزار :ویژگی تر بتوان از آن استفاده کرد.شود تا راحتهمراه مینصب  Wordاین به راحتی با نرم افزار  Pluginعنوان 

 نویسیافزاري قوي براي فرمولنرم  

 ها و ویرایش آسان آنایجاد فرمول  

 هاهاي جدید به آرشیو فرمولردن فرمولاضافه ک 

  کند.ها را به شکگل عکس درج میبوده و بسیار کاربري آسان و راحتی داشته و فرمول 14افزار به صورت شکل فضاي این نرم
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 Math Type افزونهفضاي  :15شکل

  درج عکس و کپشن -11

شات توجیهی هر پروژه است ابتدا باید از نامه یا گزارهاي پایانبراي درج عکس و کپشن عکس که یکی از مهمترین بخش

 Insertمطابق شکل گزینه  Referencesرا انتخاب کرده و پس از انتخاب عکس از سربرگ  Pictureگزینه  Indexسربرگ 

Caption نویسیم. به عنوان مثال در اشکال همین مجموعه به را انتخاب کرده و کپشن مورد نظر را با قالب دلخواه می

گذاري اشکال را با در نظر گرفتن شماره فصل انجام داد که پس توان شماره:......) انتخاب شده است. در این بخش می1صورت(شکل

 از پایان هر فصل شماره فصل در شکل بعدي تغییر کند.



 برداريدکتر عفتی، درس نقشه                         ستانداردراهنماي نگارش ا

16 

 

  

  هاي کپشن زدن شکلنحوه :16شکل

  فهرست اتوماتیک -12

هاي ورد است. لذا در صورت نیاز به و نگارش فایلهاي مربوطه که بیان شدند براي راحتی ایجاد فهرست تمامی فعالیت

نویسی نبوده و پس از انجام اصالحات با قابلیت آپدیت بودن فایل هاي کوچک و جزئی یا اصالحات کلی نیاز به دوبارهاصالح بخش

  باشد:ورت زیر میبص هب Wordي ایجاد فهرست اتوماتیک افزار را به روز کرد. نحوهتوان فهرست اتوماتیک نرمبه راحتی می

را انتخاب   Table of Contentگزینه Referencesها از سربرگ بندي فایلپس از تکمیل نگارش و نحوه صحیح استایل .1

 کنید.و با توجه به فرمت نهایی مورد نظرتان نوع فهرست را انتخاب می
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 ایجاد فهرست اتوماتیک :17شکل

چین کردن آن چین یا چپباشد که با تنظیمات راست 17پس از ایجاد فهرست ممکن است فهرست به صورت شکل  .2

 توان آن را اصالح نمود.می

  

  تبرعکس بودن فهرس :18شکل
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  Wordهاي اصالح و بازبینی فایل -13

 …و یپیو تــا يکه اشتباهات دستور ایدکردهمسئله را درك  نیو حتما ا دیکرده باش پیرا تا يممکن است شما سند ورد

بهتــر  يبــرا یشــنهاداتیو بخواهــد پ ابدیبخواند و اشکاالت آن را ب یمتن را کس نیو ممکن است ا است ریناپذاجتناب امري متن در

رســاتر  یبهتر و کلمــات یتا با جمالت دیده راستاریو کیخود را به  يممکن است متن نوشتار یحت ایدهد و  هئشدن متن به شما ارا

نوشته شده  یکنند تا متن اصل شنهادیا درباره متن و جمالت و کلمات آن پنظر خود ر دیافراد با ای فرد و نیکند. اما ا شیرایآن را و

اســتفاده خواهــد شــد.   Wordافزار نرم يراستاریو تیکار از قابل نیا يبرا جابجا نشود! اینکند و  دایپ ییمعنا رییتغ سندهیتوسط نو

 يجــا یدر نــوار ابــزار اصــل Reviewدر سربرگ  نهیگز نی. اباشدیم Wordبرنامه  يهاتیو قابل هاتیمز نیبزرگتر یکی يراستاریو

کننــد و برنامــه  شیرایــموجــود را و تنمــ تواننــدیمــ راســتاریتا چند و کیاست که از  نیا تیقابل نیگرفته است. نکته قابل توجه ا

بــراي  دهــد! شینمــا ددهیبا توجه به تنظیماتی که انجام میشما  يکرده و برا رهیآن را بصورت جداگانه ذخ يراستاریو شنهاداتیپ

را فعال کنیــد. پــس از  Track Changesگزینه  Trackingشده و از و از بخش  Reviewاستفاده از این گزینه ابتدا وارد سربرگ 

شده در فضــاي  Highlightشود به صورت توسط کاربران مختلف ایجاد می Wordفعال کردن این گزینه هر تغییراتی که در سند 

 شود. ایان مینم Wordافزار نرم

 

  براي ویراستاري Track Changesسربرگ  :19شکل

 20توان تنظیمات مختلفی را با باز کردن پنجره کشویی مطابق شکل می Track Changesپس از آشنایی با سربگ 

ر تنظیم هاي هر کاربهاي حذف شده و دیدگاههاي اضافه شده جدید، متننحوه نمایش تغییرات را براي نوع هر تغییر اعم از متن

و با   Underlineهاي اضافه شده با صورت متن 20ایم مطابق شکل کرد. به عنوان مثال براي فایلی که در این بخش آماده کرده
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با رنگ آبی یا قرمز(بسته به کاربر  Strikethroughهاي حذف شده به صورت رنگ قرمز یا آبی(بسته به کاربر استفاده کننده)، متن

ها نیز با توجه به کاربر با رنگ قرمز یا آبی در سمت راست فایل ب صورت  Commentشوند. ایش داده میاستفاده کننده) نم

  شوند.ستون نشان داده می

  

  تنظیمات مربوط به نمایش تغییرات :20شکل


