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پیشگفتار
نرم افزار  ،Microsoft Wordمعموالً جزو اولین نرم افزارهایی است که عالقهمندان به آشنایی با فناوری اطالعات
تمایل به آموختن آن دارند .این نرم افزار با توجه به گسترده وسیع کاربردهای آن ،تقریباً برای هر فردی (بدون توجه
به جایگاه و موقعیت شغلی و اجتماعی او) قابل استفاده است.
اگر بخواهید به هر دلیلی ،متنی را به صورت تایپ شده و با صفحه آرایی زیبا وارد کامپیوتر کنید ،استفاده از
نرمافزار  Microsoft Wordیکی از بهترین انتخابها و چه بسا بهترین انتخاب شما خواهد بود .این نرم افزار
علی رغم اینکه به واژهپرداز معروف است قادر میباشد صفحات تایپ شده شما را به زیباترین صورت و با استفاده
از عناصر گرافیکی مختلف صفحه آرایی کند.
در حال حاضر یادگیری نرمافزار  ،Wordیکی از ضروریات تمام دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف است.
دانشجویان بایستی نتیجه گزارش انجام کار و پروژه ،مقاالت علمی ،پایاننامه ،رساله و تالیفات خود را به صورت
مرتب و براساس قواعد درست و اصولی تنظیم کنند .نرم افزار  ،Microsoft Wordتمام قابلیتهای الزم را برای
انجام این کار را داراست.
مجموعهای که مطالعه میکنید با تالش فراوان و با در نظر گرفتن این که کاربر با این نرم افزار کار نکرده است از
منابع مختلف اعم از سایتهای اینترنتی ،فیلمهای آموزشی و کتابهای آموزشی در زمینه آموزش نرم افزار ،Word
جمعآوری و تدوین شده است .مطالب طوری بیان شده است که تمام موارد الزم برای انجام فعالیتهای دانشجویان
در زمینه (انجام گزارشات تمرین ،پروژه ،تدوین مطالب پایان نامه ،کتاب و )...در محیط این نرم افزار را پوشش
میدهد .در انتهای کتاب نیز نحوه کار با نرم افزار رفرنسنویسی  EndNoteو سایت  scholar.google.comمورد
بررسی کامل قرار گرفته است .تا خوانندگان عزیز با نحوه درست رفرنسنویسی و جستجوی مقاالت علمی آشنا
شوند.
هنگام مطالعه جزوه الزم است تا تمام مثالها و موارد گفته شده چندین بار در داخل نرم افزار بررسی و تمرین شود
تا تسلط کافی روی قسمتهای مختلف نرم افزار داشته باشید و بتوانید امورات خود را با این نرم افزار انجام دهید.
با اشتیاق تمام در انتظار نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما خواننده گرامی هستیم .نظرات خود را از طریق آدرس
پست الکترونیکی زیر برای ما ارسال کنید.
bahramirad_reza@yahoo.com

این جزوه رایگان است و هزینه آن پنج صلوات
برای سالمتی و تعجیل در فرج ظهور امام زمان (ع) است.
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کلیات
با ورود جدی کامپیوترهای شخصی به زندگی بشر در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی ،تحول شگرفی
در زمینههای مختلف فعالیتهای بشری ایجاد شد .وارد شدن کامپیوتر به عرصههای مختلف زندگی بشر موجب
افزایش سرعت ،دقت و سهولت در انجام امور بسیاری شد که در زیر به ذکر مختصر نمونههایی از آنها پرداخته
خواهد شد.
یکی از مهمترین کاربردهای کامپیوتر در زندگی امروز بشر« ،نشر رومیزی» یا  Desktop Publishingاست .نشر
رومیزی بر کاربردهای کامپیوتر در زمینه انتشار اسناد (برای مثال کتاب ،مجله و روزنامه) داشته و نرمافزار
 Microsoft Wordکه در حال حاضر با آن آشنا خواهید شد ،یکی از مهمترین نرم افزارهای نشر رومیزی به حساب
میآید.
با استفاده از نرم افزارهای نشر رومیزی میتوانید فایلهایی را که در برگیرنده متن ،تصویر ،جدول و عناصر گرافیکی
هستند تولیده کرده ،صفحهآرایی کنید و به چاپ برسانید .نرم افزارهایی نظیر Quark ،Microsoft Publisher

 Expressو  Adobe Page Makerنمونههای دیگری از نرم افزارهای نشر رومیزی به شمار میروند.
ناشران کتاب ،مجله و روزنامه که در گذشته از روشهای بسیاری پر دردسر و زمان بر حروف چینی مکانیکی برای
طراحی و تولید محصوالت خود سود میجستند ،امروزه برای تایپ و صفحه آرایی محصوالت خود از نرم افزارهای
نشر رومیزی ،استفاده میکنند.
هر یک از شما الاقل یک بار با ماشینهای تایپ مکانیکی برخورد کردهاید .نحوه عملکرد این ماشینها به گونهای
است که حروف تشکیل دهنده واژهها به صورت مکانیکی (توسط ضربه وارد شده وسیله اهرمهایی که در انتهای
آنها حروف الفبا به صورت برجسته روی قطعات فلزی حک شدهاند) بر روی صفحات کاغذ درج میشوند .این
گونه ماشینهای تایپ سالیان درازی برای تایپ صفحات کتابها ،روزنامهها ،جزوات ،نامههای رسمی و از این
قبیل موارد مورد استفاده قرار میگرفتند.
اما تایپیستهایی که سالیان دراز برای تایپ متنهای خود از ماشینهای تایپ استفاده میکردند ،با ظهور کامپیوتر،
نرم افزارهای کامپیوتری را برای این کار مورد استفاده قرار میدهند .طی دو دهه اخیر نرم افزارهای بسیاری برای
کار تایپ تولید وارد بازار نرم افزارهای کامپیوتری شدهاند که معروفترین آنها نرم افزار  Microsoft Wordاست.
نکته دیگر این است که با توجه به قابلیتهای گستردهای که نسخههای جدید نرم افزار  Wordدارا هستند ،کلمه
«واژهپرداز» صفت چندان مناسبی برای آنها نیست .چرا که نسخههای جدید  Microsoft Wordعالوه بر امکانات
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پردازش واژهها ،برای تولید اشکال ،نمودارها ،تصاویر ،جداول و حتی صفحات وب نیز به کار رفته و در حقیقت
پردازش واژهها ،تنها یکی از امکانات این نرم افزارهاست.
واژه پرداز Microsoft WORD

نسخههای مختلف نرم افزار واژه پرداز  ،Mircosoft Wordدر دو دهه اخیر به بازار عرصه شدهاند .اولین نسخه
این نرم افزار که در بازار نرم افزار ایران بسیار موفق و مرسوم شد ،نسخه  6.0آن بود .به دنبال این نسخه ،تا به
امروز نسخههای ( ،97 ،7یا ( 2002 ،2000 ،)8یا  2013 ،2010 ،2007 ،2003 ،)XPو  2016عرضه شد که طبعاً
هر یک از آنها نسبت به نسخههای قبلی از امکانات و ویژگیهای بیشتری برخوردار است .نرم افزار  Wordعالوه
بر اینکه نسبت به سایر واژه پردازها ،امکانات و تواناییهای بیشتری دارد دارای خصوصیات منحصر به فردی است
که موجب تسهیل در استفاده از آن نسبت به واژه پردازهای دیگر میشود.
ذکر این نکته ضروری است که شرکت  ،Microsoftاز نسخه  97به بعد ،نرم افزار  Mircosoft Wordرا به همراه
چند نرم افزار دیگر نظیر  Microsoft Access ،Microsoft PowerPoint ،Microsoft Excelو ...تشکیل
مجموعهای موسوم به  Microsoft Officeرا دادند؛ بنابراین برای نصب نسخههای اخیر  Microsoft Wordبر روی
کامپیوتر خود ،الزم است بسته  Microsoft Officrرا تهیه و نصب کنید.
آشنایی با نسخه Microsoft Office 2016

پس از ارائه  ،Office 2016در یک جمله میتوان گفت که شرکت  Microsoftتمام تالشش را کرده تا یک بار
دیگر گوگل و تالشهای آن شرکت در زمینه توسعه  Driveرا جا گذشته و برتری خود را اعالم کند.
ظاهر نسخه جدید ،در ابتدا تفاوت چندانی با نسخه قبلی ندارد .مایکروسافت این مجموعه را به گونهای طراحی
کرده که بتوان با آن ،بهرهوری بیشتر و همکاری سریعتری داشت .در نسخه جدید ،مایکروسافت به چند کاربر اجازه
میدهد تا به شکل لحظهای و همزمان ،روی یک سند و پروژه مشترک کار کنند .قابلیتی که پیش از این در نسخه
 Web Officeمشاهده شده بود .حال افرادی که از  Office 2016بهره میجویند ،به راحتی میتوانند فایلهای
ذخیره شده در  OneDriveرا به ایمیلهای خود در  Outlookضمیمه کنند.
جدا از اینها ،اکنون مجموعه نرم افزاری جدید به بخشهایی مجهز شده که بیشتر اوقات توسط کاربران تجاری و
کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند؛ برای مثال Slack ،برای گفتگو میان کاربران و کارمندان و
همچنین  Trelloبرای مدیرت امور و وظایف به  Officeافزوده شدهاند .حتی  Officeبه شما کمک میکند تا از
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یک مرورگر اینترنت هم بی نیاز گردید چرا که موتور جستجوی « »Bingدر آن به شکلی کامل بهینه شده و میتوانید
سواالت یا موضوعات مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید.
مایکروسافت با  OFFICE 2016صرفاً نخواسته برتری خود را به  Google Docsثابت کند ،بلکه تصمیم گرفته
مجموعهای نرم افزاری ارائه دهد که کاربر تجاری ،دلیلی برای ترک آن نداشته باشد.
ظاهر  Officeدر نگاه اول تفاوت چندانی با نسخه پیشین خود ندارد .اکنون هر یک از  Applicationها ،برای خود
دارای یک هدر رنگی شدهاند ( Wordآبی Excel ،سبز و .)...البته مایکروسافت پیشتر چنین ظاهری را به سرویس
 Officeبرای  IPADآورده بود و در نتیجه میتوان گفت که این خصوصیت چندان جدید نیست و مایکروسافت
اکنون در حال تالش برای یکسان سازی ظاهر اپلیکیشنهای  OFFICEدر همه پلتفرمها 1است.
همانگونه که گفته شد تغییرات بصری ،اندک هستند تا جا برای ویژگیهای تازه باز شود .برای مثال ،به باالی صفحه
در سمت راست  Excel ،WORDو  PowerPointکه نگاه کنید ،کلیدی جدید به نام « –  Shareبه اشتراک گذاری»
خواهید دید .روی همین کلید که کلیک کنید ،لیستی که از ایمیلهایی که پیشتر آنها را در  Officeمورد استفاده
قرار داده و یا آنها را در اکانت خود دارید به نمایش کشیده خواهد شد .از پنجره به اشتراک گذاری ،میتوانید
مشاهده کنید که کدام یک از مخاطبین شما ،به دیدن این سند دسترسی دارند .برای مثال اگر شخصی که به سند
مورد اشاره دسترسی دارد ،در حال ویرایش آن باشد ،در کنار نامش نوشته میشود ،Editing :و اگر شخصی صرفاً
به ویرایش دسترسی پیدا کرده باشد Can Edit :در کنار نامش پدیدار خواهد شد.
چند سال پیش ،در  Clientتحت وب  ،Officeقابلیتی در اختیار کاربران قرار گرفت به نام « co-authoringیا
ویرایش همزمان از طریق چند کاربر» .حال این قابلیت به مجموعه نرم افزاری  Officeافزوده شده و میتوانید ببینید
که همکارانتان در هر اپلیکیشن از این سرویس بزرگ و یا در هر سند ،در حال انجام چه کاری هستند و شما نیز به
شکل همزمان میتوانید نگارش شدن فایلهای مختلف را نظاره کنید؛ دقیقاً همانند کار گروهی در گوگل درایو.
 Office 2016نسبت به نسخه  ،2013به همین جهت دارای برتریهای بسیار متمایز کنندهای است .در نسخه 2013

از  ،Officeکمبود چنین قابلیتی برای انجام کارهای گروهی به وضوح قابل مشاهده بود.

- PLATFORM

1
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اجرای Microsoft Word

برای اجرای نرم افزار  ،Microsoft Word 2016در ویندوز  ،10از منوی  Startگزینه  ،All appsبخش  Wرا پیدا
کرده و روی آیکن نرم افزار  Word 2016کلیک کنید.

تصویر 1-1

همانطور که در تصویر  1-1مشاهده میکنید ،پنجره برنامه  Word 2016در ابتدای کار از دو بخش تشکیل شده
است .قسمت سمت چپ برنامه  Wordکه با آبی تیره از بخش سمت راست آن متمایز شده است خود به دو بخش
تقسیم شده است Recent :و  .Open Other Documentsاز قسمت  Recentمیتوانید پروندههایی که در Today
(امروز)( Yesterday ،دیروز) و  Last Weekاجرا کردهاید را مشاهده و اجرا کنید .از طریق گزینه Open Other

 Documentsمیتوانید سایر اسناد خود را انتخاب و اجرا کنید.
از طریق پنجره سمت راست که با رنگ تیره مشخص شده است میتوانید الگوهای کاری خود را در حالتهای
مختلف  ،Busines – Personal – Industry – Print – Design Sets – Education – Eventبسته به سلیقه
خودتان انتخاب کنید .برای استفاده از الگوهای موجود بایستی کامپیوتر شما متصل به اینترنت باشد .از طریق کادر
جستجو نیز میتوانید جهت پیدا کردن الگوی بهتر استفاده کنید.

تصویر 1-2
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در گوشه سمت راست ،در صورتی که عضو سایت  www.outlook.comباشید میتوانید پست الکترونیک و نام
کاربری خود را مشاهده کنید.
در صورتی که میخواهید خودتان یک سند جدید ایجاد کنید و الگوهای مورد نظر خود را روی آن اعمال کنید.
روی گزینه  Blank Documentکلیک کنید تا سند جدید برای شما باز شود.
همانطور که در تصویر  1-3مشاهده میکنید برنامه  Word 2016همانند سایر برنامههای تحت سیستم عامل ویندوز
از چندین بخش تشکیل شده است .نوار Tab ،Menuهای مختلف .Status bar ،برخی از Tabها مثل Nitro Pro

 10و  FOXIT READER PDFهم پس از نصب نرم افزارهای مربوطه اضافه شدهاند.

تصویر 1-3

نوار Menu

همانطور که در تصویر  1-4مشاهده میکنید نوار منو از چندین بخش اصلی تشکیل شده است.
تصویر 1-4

از طریقه گزینههای سمت راست میتوانید عملیاتهای زیر را انجام دهید :
 :Closeبا کلیک روی این گزینه ،سند جاری بسته خواهد شد .البته قبل از بسته شدن کادر پیغامی مبنی بر ذخیره
سند جاری از شما سوال میشود.
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 :Restore Downوقتی یک پنجره به حداکثر اندازه خود رسید برای تبدیل پنجره به اندازه قبلی خود از این دکمه
استفاده میشود.
 : Minimizeبا کلیک بر روی این دکمه میتوانید یک پنجره حداکثر شده و یا معمولی را حداقل کنید با انجام این
عمل پنجره به حداقل خود میرسد و روی  Task barقرار میگیرد ،توجه داشته باشید پنجرهای که حداقل شده
است بسته نشده و هنوز در حافظه مستقر است.
 :Robbon Display Optionsبا استفاده از گزینههای موجود در این بخش میتوانید نمایش  Robbonرا تنظیم
کنید .این بخش دارای سه گزینه اصلی به ترتیب زیر است :
 :Auto-hide Ribbonدر صورتی که این گزینه را کلیک کنید .منوی  Ribbonشما مخفی میشود هر وقت ماوس
را باالی صفحه برنامه ببرید بصورت اتوماتیک نمایان میشود.
 :Show Tabsاین گزینه فقط تبهای (زبانههای) منوی  Ribbonرا نمایش میدهد.
 : Show Tabs and Commandsاین گزینه پیش فرض منوی  Ribbonاست یعنی نمایش زبانهها و ابزارها.
در وسط نوار  ،Menuمیتوانید عنوان سند جاری خودتان را مشاهده کنید.
همانطور که در تصویر  1-4مشاهده میکنید در گوشه سمت راست نیز تعدادی ابزار کاربردی وجود دارد که
عبارتند از :
 :Customize Quick Access Toolbarدر این بخش دستورات مهم و کاربردی جهت سهولت کاربران قرار گرفته
است .در صورتی که بخواهید دستورات جدیدی را به این بخش اضافه کنید روی گزینه …More Commands

کلیک کنید و از این طریق تنظیمات جدید را اضافه کنید.
 :Optimize spacing between commandsاین بخش شامل دو گزینه است:
 :Mouseدر صورتی که گزینه  Mouseرا انتخاب کنید فاصله بین  Commandsو  Ribbonبه صورت استاندارد
در میآید.
 :Touchدر صورتی که این گزینه را انتخاب کنید فاصله بین  Commandsدر Tabهای مختلف بیشتر میشود .تا
کاربر موقع کار با  Touchدر  Laptopدچار مشکل نگردد.
) :Repeat Typing (Ctrl + Yموجب تکرار تایپ یک کاراکتر و یا عبارت میگردد.
) :Undo Typing (Ctrl + Zموجب لغو عمل انجام شده میگردد .اگر کاراکتری را اشتباه تایپ کردید با کلیک
روی این گزینه میتوانید به حالت قبلی برگردید.
 :Saveموجب ذخیره سازی اعمال انجام گرفته روی سند جاری میگردد.
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آشنایی با ( Status Barنوار وضعیت)
همانطور که در تصویر  1-5مشاهده میکنید نوار وضعیت دارای دو بخش است.
نواز وضعیت در گوشه سمت راست دارای سه قسمت اصلی است :
تصویر 1-5

این سه بخش :شامل نوع زبان ،تعداد کلمات و تعداد صفحات و صفحه فعال در این بخش نمایش داده میشود.
در صورتی که روی هر کدام از این سه گزینه کلیک کنید تنظیمات و مشخصات دیگر آن نمایش داده میشود.
در گوشه سمت چپ ،دستور  Zoomو چندین گزینه برای نمایش سند جاری در حالتهای مختلف وجود دارد که
به شرح زیر هستند :
تصویر 1-6

دستور  :Zoomدر صورتی که روی مقدار  130%کلیک کنید پنجره  Zoomمانند تصویر  1-7باز میشود.

تصویر 1-7

گزینه  :Percentدر این کادر میتوانید درصد بزرگنمایی را تعیین کنید.
گزینه  :Page widthبا انتخاب این گزینه بزرگنمایی به اندازهای خواهد شد که عرض صفحه مشخص شود.
گزینه  :Text widthبا انتخاب این گزینه ،بزرگنمایی به اندازهای خواهد شد که عرض متن موجود مشخص شود.
گزینه  :Whole pageبا انتخاب این گزینه بزرگنمایی به اندازهای خواهد شد که تمام صفحه با جزئیاتش کامالً
مشخص باشد.
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گزینه  :Many Pageبا انتخاب این گزینه میتوانید چندین صفحه را به صورت همزمان مشاهده کنید.
پس از انجام تنظیمات مورد نظر روی دکمه  OKکلیک کنید.
کلیک بر روی عالمتهای  +و  ،-نگهداشتن کلید  Ctrlو همزمان چرخش چرخ ماوس؛ از جمله روشهایی است
که میتوان سند جاری را بزرگ یا کوچک کرد.
دستور  ،zoomبه معنای بزرگ یا کوچک کردن متون و یا موضوعات درون سند نیست .بلکه مانند این است که
شما دوربینی را به چشم خود نزدیک کردهاید و از درون آن سند را نگاه میکنید.
نمای  :Web Layoutمیدانید که نرم افزار  Word 2016دارای فرمانی موسوم به  Save As Web Pageاست که
امکان ذخیره سند را در قالب یک صفحه وب فراهم میکند .اگر بخواهید قبل از ذخیره یک سند در قالب صفحه
وب ،پیش نمایشی از نحوه رویت آن را در مرورگرهای وب مشاهده کنید ،کافی است سند را در نمای Web

 Layoutبه نمایش درآورید.
نمای  :Web Layoutاین نما که پر استفادهترین نمای  Wordبه حساب میآید ،برای انجام کلیه امور مربوط به
سند مناسب است .در این نما ،عالوه بر اینکه کاربر میتواند با تسلط کامل به تصحیح و تولید متن مورد نظر خود
بپردازد ،امکان صفحهآرایی متن با اشراف کامل نیز برای او وجود دارد .در نمای  ،Print Layoutکاربر امکان رویت
لبه های صفحه کاغذ را خواهد داشت و به همین جهت است که امکان صفحه آرایی با تسلط کامل در این نما
وجود دارد.
نمای  :Read Modeاین نما کاربر را به محیط  READمنتقل کرده و امکان مطالعه سند را به صورت خیلی ساده
و با امکاناتی به همین منظور فراهم میکند .در این حالت گویا یک کتاب را مطالعه میکنید.
نوارهای پیمایش
نوارهای پیمایش افقی و عمودی در محیط نرم افزار  ،Word 2016برای مرور سند به کار میروند .ولی چنانچه بر
روی هر کدام از آنها کلیک راست کنید به یک منوی میانبر دست پیدا میکنید.

تصویر 1-8
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 :Scroll hereدر هر جایی از ریل نوار پیمایش که این گزینه را اجرا کنید ،نوار به همانجا منتقل میشود .در این
حالت مرور سند نیز صورت میگیرد.
 :Topاجرای این گزینه شما را به ابتدای سند منتقل میکند.
 :Bottomاجرای این گزینه شما را به انتهای سند منتقل میکند.
 :Page Upاجرای این گزینه شما را دقیقاً به یک صفحه قبل منتقل میکند.
 :Page Downاجرای این گزینه شما را دقیقاً به یک صفحه بعد منتقل میکند.
 :Scroll Upاجرای این گزینه معادل این است که کاربر یک بار بر روی دکمه ابتدایی نوار پیمایش کلیک کرده
باشد.
 :Scroll Downاجرای این گزینه معادل این است که کاربر یک بار بر روی دکمه انتهایی نوار پیمایش کلیک کرده
باشد.
منوی File

در صورتی که بر روی منوی  Fileکلیک کنید پنجره مربوط به آن مطابق شکل  1-9باز میشود.

تصویر 1-9

همانطور که در تصویر  1-9مشاهده میکنید منوی  Fileدارای چندین گزینه به شرح زیر است:
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بخش  :Infoدر این بخش میتوان اطالعات جامعی را در مورد سند بدست آورد .و نیز میتوان امنیت سند را در
این بخش بررسی کرد.
 :Protected Documentsبا کلیک روی این گزینه چند گزینه در اختیار کاربر قرار میگیرد که به شرح زیر می
باشد.

تصویر 1-10

 :Mark as Finalسند را به حالتی در میآورد که در آن نمیتوان هیچ گونه تغییری را ایجاد کرد .اگر سند خود را
تمام کردید این گزینه را انتخاب کنید .از لحاظ امنیتی کار خاصی انجام نمیدهد .با فعال کردن این گزینه اعالم
میکنید که کار این سند به اتمام رسیده است و کار نهایی آن انجام شده است .یک  Highlightزرد رنگ ایجاد
شده و در نوار  Ribbonهم گزینههای مرتبط غیر فعال خواهند شد چون سند خود را به عنوان  Finalدر نظر
گرفتید .در محیط کار روی  Edit Anwayکلیک کنید محدودیت ها هم حذف خواهد شد.
 :Encrypt with Passwordبا استفاده از این گزینه میتوان بر روی سند خود ،پسورد قرار داد.
 :Restric Editingبا انتخاب این گزینه میتوانید سطح دسترسی را برای ویرایش افراد محدود کنید .و از انجام
تغییرات در سند خود برای افراد تعیین شده جلوگیری به عمل آورید.
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در فصلهای آینده قابلیتهای این بخش بررسی خواهد شد.
 :Restrict Accessاجازه دسترسی به سند را بدون اینکه سایرین بتوانند از ویرایش ،کپی و یا حذف کنند میدهد.
پس از اینکه این گزینه را انتخاب کردید منوی کشویی Connect to Rights Management servers and get

 templatesظاهر میشود .با کلیک روی این گزینه پیغام تصویر  1-13ظاهر میشود.

تصویر 1-13

این پیغام خطا اعالم میکند که  IRMبر روی سیستم شما راه اندازی نشده است.
 :Add a Digital Signatureدر صورتی که بخواهید به سند خود یک امضای دیجیتال اضافه کنید میتوانید از
طریق این گزینه اقدام کنید .با کلیک بر روی این گزینه ابتدا در صورت ذخیره نبودن فایل سند ،باید سند خود را
در محل مشخصی ذخیره کرده و بعد از آن برای ایجاد و افزودن امضای دیجیتالی اقدام کنید.

تصویر 1-14

در صورتی که توکن به سیستم متصل بوده و شناسائی شده باشد ،لیست گواهیهای موجود در داخل توکن به
نمایش در خواهد آمد .گواهی مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه  OKرا کلیک کنید.
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تصویر 1-15

در این مرحله از شما  PINتوکن مورد سوال قرار میگیرد PIN ،را وارد نموده و دکمه  OKرا کلیک کنید.

تصویر 1-16

در انتها پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات نمایان میشود ،آن را  OKکنید تا عملیات پایان یابد.

تصویر 1-17

 :Inspect Documentبه این بخش بازرس سند هم میگویند .در سند ،ممکن است اطالعاتی ذخیره شود که مد
نظرتان نباشد .با استفاده از  ،Inspect Documentاطالعاتی که مد نظر شما نیست به خصوص وقتی میخواهید
سند خود را در فضای مجازی انتشار دهید آن اطالعات را حذف کنید و یا بررسی کنید هر کدام که نیاز نیست آن
را پاک کنید روی دکمه  Check for Issuesکلیک کنید مطابق پنجره تصویر  1-18چند گزینه در اختیار کاربر قرار
میگیرد.
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تصویر 1-17

 :Inspect Documentمواردی که میخواهید بررسی شود را در پنجره مربوطه میتوانید انتخاب کنید و یا احیاناً
قصد دارید آن را پاک کنید میتوانید از این بخش استفاده کنید.

تصویر 1-18

مثالً دوست دارید  Headerو Footerهای موجود در سند باقی بمانند ،تیک مربوط به آنها را بردارید و روی
 Inspectکلیک کنید .پس از بررسی به صورت خالصه اطالعات را نشان میدهد .بخشهایی که میخواهید حذف
شوند را روی  Remove allکلیک کنید.
 :Check Accessibilityبا استفاده از ویژگیهایی که در این بخش وجود دارد میتوان تنظیمات ویژه را روی سند
انجام داد .با کلیک روی این گزینه پنجره  Accessibility Checkerظاهر میشود و در آن Warningsها نمایش
داده میشود .افرادی که از لحاظ بینایی مشکل دارند و در خواندن و نوشتن بعضی از متون دچار مشکل هستند این
بخش اعالم میکند که این سند برای آنها مشکلساز است .با کلیک روی هر گزینه میتوان متن مورد نظر را حذف
کرد و اشکاالت را برطرف نمود.
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 :Check Compatibilityبررسی سازگاری فایل جاری با نسخههای قبلی نرم افزار  .Wordوقتی کلیک کنید پنجره
مربوطه باز می شود .در صورتی که موردی را پیدا کند اعالم میکند که در نسخه های قبلی پشتیبانی نمیشود.
 :Manage Documentدر صورتی که نسخههایی از سند جاری که ذخیره نکردهاید را مدیریت کنید از این بخش
میتوانید استفاده کنید .در صورتی که گزینه  Auto Saveفعال نشده باشد؛ با کلیک روی گزینههای موجود می
توانید نسخههایی که ذخیره نشده را باز کرده و دوباره ذخیره کنید.
 :Recover Unsaved Documentsفایلهایی که ذخیره نشده و بسته شده را از این طریق میتوان بازیابی کرد.
بخش  : Newاز این بخش میتوان سند جدید تولید کرد .وقتی روی این گزینه کلیک میکنید تصویر  1-19باز میشود.

تصویر 1-19

از طریق کادر جستجو میتوانید  Templateمورد نظر خود را جستجو و پیدا کنید .روی گزینه Blank document

کلیک کنید تا سند جدید باز شود.
بخش  :Openاز طریق این بخش میتوانید اسناد خود را باز کنید.
 :Recentدر این بخش اسنادی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفتهاند نمایش داده میشود.
ال با نام  SkyDriveشناخته میشد .یک سرویس میزبانی وب است که به کاربران امکان
 :OneDrive-Personalقب ً
آپلود کردن و همگام سازی فایلها را در یک فضای ابری فراهم میآورد .و از طریق مرورگر وب و یا سایر
دستگاههای محلی میتوان به فایلها دسترسی داشت .این بخش از خدمات  Windows Liveاست و این امکان را
فراهم میآورد که فایلهای خود را به صورت خصوصی ،اشتراکی با برخی افراد و یا به صورت عمومی آپلود
کنند .برای دسترسی به فایلهایی که به صورت عمومی منتشر شدهاند نیازی به حساب کاربری مایکروسافت نیست.
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 15Gbفضا در اختیار کاربر قرار میدهد که میتوان تا حجم  10Gbرا روی آن آپلود کرد .برای استفاده از
 OneDriveکافی است که یک حساب کاربری مایکروسافت داشته باشید .برای ایجاد یک حساب مایکروسافت به
وب سایت  www.outlook.comمراجعه کنید.

تصویر 1-20

 :This PCاز این طریق این گزینه میتوانید به اسنادی که در کامپیوتر ذخیره کردهاید دسترسی پیدا کنید.
 : Add a Placeاین بخش این امکان را برای کاربر فراهم میآورد تا اسنادی را که بر روی فضای ابری روی One-

 Driveو  Office 365 SharePointقرار دهید.
 :Browseامکان باز کردن سند از داخل کامپیوتر فراهم میشود.
بخش  Saveو  :Save Asاین دو بخش جهت ذخیره سند جاری به کار میرود و دارای گزینههای مشابه میباشند.
اگر سند تازه ایجاد شده و هنوز ذخیره نشده باشد ،در هنگام ذخیره  ،Saveاز شما یک اسم برای سند درخواست
خواهد کرد تا آن را با آن نام ذخیره کند.
اگر سند قبالً ایجاد شده و ذخیره هم شده باشد و اکنون مجدداً باز شده است ،در هنگام ذخیره اتفاق خاصی روی
نمیدهد و تغییرات بر روی پرونده قبلی ذخیره خواهد شد.
اگر پرونده قبالً ایجاد شده و ذخیره هم شده باشد و اکنون مجدداً باز شده است ،میتوان تغییرات را در یک سند
جدید ذخیره کرد Save As .بدین گونه نسخه جدیدی از پرونده ایجاد خواهد شد که با پرونده قبلی متفاوت است
و بدیهی است پرونده قبلی هم موجود خواهد ماند و از بین نخواهد رفت .این امکان از طریق گزینه Save As

امکانپذیر است.
گزینههای موجود در این بخش همانند بخش  Openمیباشد.
 :OneDrive-Personalبا استفاده از این گزینه میتوان سند را در  OneDriveذخیره کرد.
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 :This PCاز این بخش میتوان سند را در کامپیوتر ذخیره کرد.
 :Browseامکان ذخیره سند را داخل کامپیوتر فراهم میکند.
بخش :Print

تصویر 1-21

 :Printاین گزینه که با آیکون چاپگر نمایان است ،جهت شروع عملیات چاپ مورد استفاده قرار میگیرد .شما پس
از اینکه مطمئن شدید که سندتان آماده چاپ است ،روی این گزینه کلیک میکنید تا سند شما چاپ شود.
اگر از چاپگرهای مجازی استفاده میکنید ،پنجرهای باز میشود که شما باید محل ذخیرهسازی را تعیین نمایید.
 :Copiesبرای تعیین تعداد چاپ برگهها ،عدد مورد نظر را در این کادر وارد کنید .مثالً اگر میخواهید سند خود
را سه بار چاپ کنید ،در کادر مربوطه عدد  3را وارد نمایید تا سه نسخه از سند شما کپی گرفته شود.
 :Printerدر این کادر چاپگر خود را انتخاب کنید .حال این چاپگر میخواهد چاپگر واقعی باشد یا چاپگر مجازی.

تصویر 1-22
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با توجه به پنجره تصویر  ،1-22تنظیمات بخش  ،Settingsتوضیح داده میشود :
گزینه :1
در این بخش سه گزینه وجود دارد که با کلیک روی فلش کنار کادر ،لیست باز شوندهای نمایان میشود که این
سه گزینه را به شما نشان میدهد:
 :Print All Pageبا انتخاب این گزینه ،تمام صفحات سند شما چاپ میشوند
 :Print Selectionتنها متنی که شما آن را با استفاده از ماوس انتخاب کردهاید چاپ میشود.
 :Print Current Pageتنها صفحه جاری چاپ میشود.
 :Custom printبا انتخاب این گزینه و واردکردن شماره صفحه مورد نظر در کادر مقابل عبارت  ،Pageمیتوانید
آن صفحه یا صفحات را چاپ کنید .برای واردکردن صفحات میتوانید شماره صفحات را با ویرگول جدا کنید.
مثالً صفحه  1،7،15،20و یا مثالً از صفحه  8تا  15را بهصورت  8-15در کادر تایپ کنید.
گزینه :2
 :Print one sidedبا انتخاب این گزینه ،چاپگر به طور خودکار ،صفحات را پشت و رو چاپ میکند .البته این
گزینه در چاپگرهایی که این قابلیت را دارند کاربرد دارد.
 :Manually print on both sidesاگر چاپگر شما قابلیت چاپ پشت رو را ندارد ،میتوانید این گزینه را انتخاب
کنید .با انتخاب این گزینه ،چاپگر این فرصت را به شما میدهد تا خودتان به طور دستی برگهها را پشت و رو
کنید.
گزینه :3
اگر میخواهید یک کتاب یا مقاله صفحهبندی شده را در تعداد باال چاپ کنید ،برای چاپ منظم و برای مرتب کردن
برگهها ،یکی از گزینههای این قسمت را انتخاب نمایید:
 :Collatedبا انتخاب این گزینه ،چاپگر به طور منظم و بر اساس شمارههای ترتیبی آنها را چاپ میکند و پس از
چاپ یک نسخه کامل ،نسخه بعدی را چاپ میکند .مثالً اگر شما بخواهید یک مقاله  10صفحهای را  3بار چاپ
کنید ،چاپگر ابتدا یک بار از صفحه  1تا صفحه  10را چاپ میکند ،سپس دوباره همین کار را تکرار میکند تا
اینکه  3نسخه کامل شود.
 :Uncollatedهمچنین با انتخاب این گزینه و با توجه مثال فوق ،چاپگر ابتدا صفحه اول را  3بار چاپ میکند؛
سپس برگه دوم را سه بار چاپ کرده و به همین روال تا برگه دهم پیش میرود؛ یعنی هر صفحه را سه بار چاپ
میکند.

28

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

گزینه :4
 :Portrait orientationبا انتخاب این گزینه ،صفحات بهصورت عمودی چاپ میشوند.
 :Landscape orientationبا انتخاب این گزینه ،صفحات بهصورت افقی چاپ میشوند.
گزینه :5
با استفاده از این کادر میتوانید اندازه صفحه خود را تعین کنید .مثالً چاپ در برگههای  A4انجام شود یا  A3و یا
هر اندازهای که نیاز دارید .همچنین اگر اندازه برگههای شما در این کادر نبود ،میتوانید با انتخاب گزینه more

 paper sizesو در پنجره ظاهرشده ،اندازه برگههای خود را وارد کنید.
گزینه :6
در این کادر میتوانید اندازه حاشیه صفحه یا صفحات خود را تعیین نمایید.
گزینه :7
با استفاده از این کادر میتوانید تعیین کنید که در یک برگه ،چند صفحه از سند شما چاپ شود .مثالً میتوانید
تعیین کنید که در هر برگه  2یا  4یا  16صفحه از سند شما چاپ شود .از این تکنیک برای چاپ تقلب استفاده
میشود .چاپ  16صفحه در یک برگه .A4
همچنین اگر دوست دارید تنظیمات بیشتر و حرفهای تری را روی اسناد چاپی خود انجام دهید ،میتوانید روی
 Page setupکلیک کنید تا پنجرهای با همین نام ظاهر شود .در این پنجره میتوانید تنظیمات دقیقتری را روی
صفحههای خود اعمال کنید.
بخش  :Shareبرای استفاده از قابلیتهای این بخش بایستی با حساب کاربری مایکروسافت خود در محیط برنامه
 Word 2016حاضر شوید.
 :Share with Peopleدر صورتی که بر روی دکمه  Save to Cloudکلیک کنید .با این کار به محیط Save as

برنامه راهی خواهید شد .در این صفحه ابتدا محیط  OneDriveو سپس محل ذخیره فایل و نام آن را انتخاب کنید.
 :Emailبا استفاده از این گزینه میتوانید اسناد خود را ضمیمه ایمیل کرده و در قالبهای مختلف ارسال کنید.
 :Present Onlineبا استفاده از این گزینه میتوانید اسناد خود را با افرادی که در لیست ایمیل خود دارید برای
ارائه آنالین و بحث روی آن به اشتراک بگذارید.
 :Post to Blogیکی از امکانات  ،Word 2016امکان وبالگنویسی آفالین را برای کاربران سرویسهای وبالگ
فراهم آورده است.
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با استفاده از  ،word 2016کاربران میتوانند ابتدا متن خود را در  Wordنوشته و حتی تصاویر موردنظرشان را به
متن اضافه کنند و سپس با طی مراحل اتصال به وبالگ ،از طریق نرم افزار  ،Wordبدون وارد شدن به سرویس
وبالگشان ،مطلب خود را از داخل  Wordمستقیماً به داخل وبالگ ارسال کنند.

تصویر1-23

روی گزینه  Post to Blogکلیک کنید تا کادر  Register a Blog Accountباز شود.

تصویر1-24

روی گزینه  Register Nowکلیک کنید تا کادر  New Blog Accountباز شود.

تصویر1-25

در کادر  ،New Blog Accountکادر  Blogرا باز کنید تا لیست سرویسهایی که پیشنهاد شده را مشاهده کنید.
در صورتی که سرویس مورد نظر شما در لیست وجود ندارد گزینه  Otherرا انتخاب کنید .سپس نام کاربری و
پسورد خود را وارد کرده و پس از مطالب مورد نظر خود را انتشار دهید.
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بخش  :Exportبا استفاده از این بخش میتوانید فایلهای خود را در قالبهای مختلفی ایجاد کنید.
 :Create PDF/XPS Documentبا استفاده از این گزینه میتوانید فایلهای خود را در دو قالب  PDFو XPS

ایجاد کنید.
اشتراک گذاری فایلها در دنیای ارتباطات فعلی بسیار جا افتاده و مورد استقبال قرار گرفته است و هر چه به جلو
حرکت میکنید ساختارها و قالبهای پیشرفتهتر و جدیدتری هم تولید میشود .ولی هدف اصلی آنها در ابتدا کمک
کردن حجم فایلها است .در این بین کاربرد Formatها ،استفاده از نوع سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی،
همه دست به دست هم داده و Formatهای مختلفی را بوجود آورده است XPS .مخفف XML Paper
 Specificationاست XPS .هم یک  Formatبرای اشتراکگذاری اسناد به حساب میآید که شرکت Microsoft

آن را بدون شک برای رقابت با شرکت  Adobeمعرفی کرده است .سند تبدیل شده به  ،XPSظاهر خود را حفظ
میکند .هیچ یک از عناصر کیفی در آن از بین نخواهد رفت .در نتیجه فونتها ،قالببندی و تصاویر دارای کیفیت
باال در آن دست نخورده باقی میماند .در حالی که در قالب  ،PDFاز کیفیت کم میشود .میتوانید اسناد  XPSرا
با هر کاربر دیگری به اشتراک بگذارید چون مبتنی بر یک استاندارد باز است .بارگذاری و استفاده از ابزارهای
 XPSبرای عموم کاربران رایگان است XPS .از امضای دیجیتال پشتیبانی میکند و به شما امکان میدهد حقوق
مربوط به خود را بر روی سند اعمال کنید .طریقه خواندن  ،XPSاین گونه هست که شما باید نرم افزار XPS

 Viewerرا داشته باشید که یک نرم افزار کامالً رایگان است.

تصویر1-26
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 :Change File Typeمی توانید قالب نوع فایل خود را در این بخش تعیین کنید .در صورتی که بخواهید قالب
فایل خود را به صورت نسخههای قبل تر  Word 97-2003ذخیره کنید میتوانید از این بخش استفاده کنید.

تصویر1-27

بخش  :Closeاین بخش برای بستن سند جاری کاربرد دارد .با این گزینه نرم افزار  ،Wordبسته نخواهد شد.
بخش  :Accountدر این بخش میتوانید قالب و تم نرم افزار واژه پرداز را در قسمت  Office Themeتغییر دهید.
و با نیز با کلیک روی  About Wordاطالعاتی را در مورد این نرم افزار کاربردی شرکت Microsoft Word

بدست آورید.
بخش  :Optionهمانطور که در تصویر  1-28مشاهده میکنید پیکربندی برنامه  ،Microsoft Word 2016در این
بخش قرار دارد .نکات مهم و کاربردی در بخشهای آینده توضیح داده شده است.

فـصل دوم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل Home
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شروع کار
همانطور که در فصل قبل نیز بررسی شد آسانترین روش برای ایجاد یک سند در نرم افزار ،Microsoft Word
استفاده از کلیدهای کنترلی  Ctrl + Nمیباشد .یا از منوی  ،Fileبخش  Newیکی از تمهای 1دلخواه خود را
انتخاب کنید و در صورت عدم تمایل به انتخاب تمهای از پیش تهیه شده تم نخست که خالی میباشد را برگزینید.

تصویر2-1

بر روی  Blank documentکلیک کنید تا یک سند جدید ایجاد شود.
اکنون شروع به تایپ نمائید .با زدن  Spaceکلمات از یکدیگر جدا میشوند .زمانی که یک سطر تمام میشود برای
رفتن به سطر بعد الزم نیست  Enterبزنید ،برنامه توسط خصوصیت  Word Wrapموجب میگردد که سطر شما
بدون زدن  Enterشکسته شود .اکنون یک جمله به پایان رسید .نقطه را گذاشته و ادامه دهید تا جمله بعدی نیز
تمام شود.

- Themes

1
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آیا به نظر شما یک پاراگراف پایان پذیرفته و یا چون دو جمله دارید ،دو پاراگراف تایپ کردهاید؟ در جواب باید
گفت یک پاراگراف شامل یک حرف ،یک سطر یا چند سطر است که تا پایان نپذیرفته  Enterنباید زد .هرگاه Enter

زده شد به مفهوم پایان یک پاراگراف است.
ذخیره سند در Word

قبل از پرداختن به نحوه ذخیره فایل  ،Wordبهتر است با فرمتهای 1رایج در این باره آشنا شوید.
 : DOCXاین فرمت رایجترین و بهترین فرمت ذخیرهسازی فایلهای  Wordاست ،اما ذکر این مطلب ضروری
است که این فرمت قابل پشتیبانی تنها  Word 2007-2010-2013است.
فرمت ) (Extensionفایل  DOCXکوتاه شده عبارت  Microsoft Office Open XMLو یک فرمت استاندارد
است .این فرمت توسط مایکروسافت ساخته شده است و در سیستمعامل ویندوز (نسخههایی که از برنامه
 Microsoft Word 2007یا باالتر پشتیبانی کند مثالً نسخه ویندوز  )7قابل اجرا هستندDOCX .ها فایلهایی هستند
که توسط برنامه  Microsoft Wordنسخه  2007یا باالتر به صورت فرمت پیش فرض ساخته میشوند؛ یعنی در
این برنامه میتوان با فرمتهای دیگر نیز فایل نوشتاری مورد نظر را ذخیره کرد اما فرمت پیشفرض همان DOCX

است.
فایلهای دارای فرمت  DOCXدادههای نوشتاری هستند که برپایه طراحی  XMLساخته شدهاند .طراحی این فرمت
بر پایه  XMLبه سازندگان برنامههای کاربردی این امکان را میدهد تا بتوانند به راحتی به دادههای مرتب شده
فایل  DOCXمربوطه دسترسی داشته باشند .همچنین طراحی بر پایه فرمت  XMLباعث کاهش حجم فایل نهایی
میشود .بنابراین برنامه  Microsoft Wordمیتواند سریعتر این دادهها را پردازش کند .چون این فرمت بر اساس
 XMLساخته و فشرده شده ،میتواند با غیر فشرده کردن آن ،محتوای فایل را دید .یکی از سادهترین روشها تغییر
نام فایل برای مثال از  MyDoc.docxبه  MyDoc.zipو  Decompressکردن آن است.
فایلهای  DOCXتوسط برنامه  Microsoft Wordنسخه  2007یا باالتر ساخته میشوند .درصورتی که از
نسخههای پایین تر استفاده میکنید ،ممکن است در بازکردن این گونه فایلها با مشکل مواجه شوید .البته میتوانید
با استفاده از بسته رایگان  ،Microsoft Office Compatibility Packاین قابلیت و بسیاری دیگر از قابلیتهایی
که توسط نسخههای جدیدتر مجموعه  Microsoft Officeقابل استفاده هستند را به نسخههای Microsoft Office

 Office XP ،2000یا  Office 2003بیاورید .البته طبق گفته خود مایکروسافت ،برای استفاده از این بسته ،باید

- Formats
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آخرین بروزرسانیها را هم برای ویندوز و هم برای مجموعه  Officeداشته باشید .البته برنامههای رایگان دیگر
مانند  OpenOffice.orgو  LibreOfficeنیز میتوانند این گونه فایلها را اجرا کنند.
 :DOCMاین فرمت برای ذخیرهسازی سندهایی که دارای  Macroهستند استفاده میشود .ماکرو مجموعهای از
فرمانها ،کلیدها و یا کلیکهای ماوس است که میتوانید آن را ذخیره و هر وقت که خواستید اجرا کنید .اگر
مجبورید به طور مداوم کارهای تکراری و معینی را در  Excel ،Wordیا  WordPerfectانجام دهید ،میتوانید با
ترکیب و ذخیره مراحل کار در یک ماکرو و سپس اجرای آن با کلیک روی یک آیکن و یا فشردن ترکیبی از کلیدها،
حجم کارتان را سبک کنید .دو راه برای ایجاد ماکروهای  Officeوجود دارد:
 -1ضبط ضربه کلیدها در حین انجام مراحل یک کار یا نوشتن آنها از ابتدا.
 -2نوشتن ماکرو از ابتدا :این روش مستلزم فراگیری زبان برنامهنویسی  Visual Basicبرای برنامههای کاربردی یا
 VBAاست.
 :DOCاین فرمت برای  Word 97-2003است.
 :PDFاین فرمت فایل را به صورت غیر قابل تغییر در میآورد؛ و قابل اجرا با  Wordنیست .فایده این فرمت این
است که سند شما به صورتی که آن را ایجاد کردهاید ذخیره میشود.
 :HTM , HTMLاین دو فرمت صفحات را به صورت صفحات مورد استفاده در  Webذخیره میکند.
 :TXTاین فرمت اگر چه نمیتواند تمامی قالبهای سند شما را ذخیره کند اما میتواند در تمامی سیستمها به اجرا
در بیاید.
جهت ذخیره یک سند  ،Wordدو حالت وجود دارد که به معرفی هر یک از آنها پرداخته میشود :
 -1زمانی که شما فقط بخواهید سند خود را ذخیره کنید و از محیط برنامه خارج شوید .برای این کار میتوانید از
کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Sاستفاده کنید یا از آیکون  Saveدر نوار عنوان برنامه در سمت چپ استفاده کنید.
همچنین میتوانید به سربرگ  Fileرفته و روی گزینه  Saveکلیک کنید.
 -2زمانی که شما نیاز داشته باشید تا به سند خود آدرس ذخیرهسازی داده و برای آن نامی را تعیین کنید .بدین
منظور به سربرگ  Fileرفته و در بخش  Save Asگزینه  Browseرا در قسمت  Computerکلیک کنید سپس در
کادر باز شده در بخش  File Nameنام دلخواه را به برنامه داده و در بخش  Save As Typeفرمت سند خود را
تعیین کنید .در پایان به مسیر دلخواه خود رفته تا با کلیک روی گزینه  ،Saveسند شما ذخیره شود.
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تصویر2-2

باز و بسته کردن یک سند
آسانترین شیوه برای باز کردن یک سند در  Wordاستفاده از کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Oاست .یا از منوی File

گزینه  Openو سپس  Browseرا در قسمت  Computerکلیک کنید و سپس در کادر باز شده به جستجوی فایل
خود پرداخته و آن را به برنامه معرفی کنید و در پایان روی  Openکلیک کنید .زمانی که شما از فایل خود مطمئن
نیستید و احتمال میدهید که فایلتان دارای ویروس است زبانه گزینه  Openرا باز کرده و Open In Protected

 Viewرا انتخاب کنید.
برای سند جاری رایجترین شیوه استفاده از  Closeدر باالی سمت راست برنامه است .در صورت ذخیره نبودن سند
پیغامی مبنی بر ذخیره کردن سند به شما نمایش داده میشود .با این کار برنامه هم بسته میشود اما اگر بخواهید
فقط سند جاری بسته شود ،به سربرگ  Fileبروید و روی گزینه  Closeکلیک کنید.
نکاتی در مورد درج متن
برای وارد کردن متن در یک سند ،کافی است نشانگر ماوس را به مکان مورد نظر برده و کلیک کنید .آنگاه می
توانید متن مورد نظر خود را به صورت فارسی یا التین وارد کنید .به طور پیش فرض نرم افزار متن را به صورت
التین تایپ میکند .زمانی که شما شروع به کار میکنید و کلیدها را از روی صفحه کلید فشار میدهید متن شما
شروع به درج شدن میکند .در وارد کلمات باید بدانید که برای تایپ کردن حروف بزرگ شما میتوانید با پایین
نگه داشتن کلید  Shiftیا روشن کردن کلید  Caps Lockبه درج حروف بپردازید .بعد از اینکه شما به انتهای متن
رسیدید نرم افزار به صورت خودکار به سطر بعد هدایت میشود .این نکته را به یاد داشته باشید که با فشار دادن
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کلید  Enterدر هر کجای سطر که قرار دارید به سطر بعدی میروید ولی شما با این کار دستور ورود به پاراگرافی
دیگر را به برنامه میدهید.
مواقعی که شما نیاز دارید تا در یک پاراگراف یک سطر را ایجاد کنید میتوانید با کلیدهای  Shift + Enterاین
کار را انجام دهید .زمانی که شما به انتهای یک صفحه رسیدید به صورت خودکار به صفحه بعد میروید ،اما اگر
هر کجای صفحه قرار دارید و میخواهید به صفحه بعد بروید با استفاده از کلیدهای  Ctrl + Enterمیتوانید این
کار را صورت دهید.
چنانچه در وارد کردن متن دچار اشتباه شوید ،میتوانید از کلید  Backspaceبرای پاک کردن کاراکتر قبل از میله
چشمکزن و از کلید  Deleteبرای پاک کردن کاراکتر واقع در محل میله چشمک زن استفاده کنید.
با استفاده از کلید  Spaceبین کلمات میتوان فاصله ایجاد کرد .برای درج متون فارسی ابتدا کلیدهای Alt + Shift

را فشار داده ،سپس میتوانید کار درج متن را انجام دهید.
درج متون فارسی در ابتدا از سمت چپ صورت میگیرد اما شما نیاز دارید تا نحوه درج متن از سمت راست
صورت گیرد و نیز بتوانید درج متون التین را نیز به صورت صحیح در البهالی متن فارسی خود داشته باشید .در
سربرگ  Homeدر قسمت  Paragraphآیکون  Right To Left Text Directionرا فعال کنید .یا اینکه کلیدهای
ترکیبی  Ctrl + Shiftرا فشار داده و به درج متن بپردازید.
نحوه انتخاب و حرکت در متن
 -1با استفاده از ماوس :شما میتوانید با استفاده از کلید چرخان مرکزی ماوس و یا نوار سمت راست صفحه به
مرور در متون خود بپردازید( .تصویر .)2-3

تصویر2-3

اما برای انتخاب کردن شما میتوانید با استفاده از درگ از طریق ماوس هم برای انتخاب متن اقدام نمایید و زمانی
که نیاز دارید در چند مکان متفاوت مثل سطر اول و پنجم عمل انتخاب را انجام دهید کافی است پس از انتخاب
سطر اول کلید  Ctrlرا پایین نگه داشته و به انتخاب سطر پنجم بپردازید.
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برای انتخاب یک کلمه کافی است تا روی آن کلمه دو بار کلیک کنید .برای انتخاب یک جمله شما میبایست ابتدا
کلید  Ctrlرا پایین نگه داشته سپس تنها با یک کلیک در هر کجای جمله ،آن جمله را به حالت انتخاب در بیاورید.
برای انتخاب قسمتی از یک پاراگراف میله چشمکزن را در محلی از پاراگراف قرار داده و سپس سه بار پیاپی
کلیک کنید.
برای انتخاب قسمت زیادی از یک متن در نقطه شروع کلیک کنید و سپس با پایین نگه داشتن کلید  Shiftدر انتهای
قسمت انتخابی مورد نظر خود کلیک کنید.
 -2با استفاده از صفحه کلید :کلیدهای مکاننمای چهار طرفه به شما امکان حرکت به سمت های چپ ،راست ،باال
و پایین نسبت به میله چشمک زن را میدهد .با فشردن کلید  Ctrlو سپس کلیدهای مکان نمای چپ یا راست
میتوانید یک کلمه به سمت چپ یا راست حرکت کنید و با کلیدهای مکان نمای باال یا پایین میتوانید به ابتدای
پاراگراف جاری یا بعدی بروید.
کلید  Endمیله چشمکزن را به انتهای خط جاری برده و با فشار دادن همزمان کلیدهای  Ctrl + Endمیله چشمک
زن به انتهای سند جهش میکند .کلید  Homeمیله چشمکزن را به ابتدای خط جاری برده و با فشردن همزمان
کلیدهای  Ctrl + Homeمیله چشمکزن به ابتدای سند جهش میکند.
زمانی که میله چشمکزن را به ابتدای خط برده و کلیدهای ترکیبی  Shift + Endرا بفشارید تمامی کاراکترها در
طول خط به حالت انتخاب در میآیند و زمانی که شما در انتهای آخرین کاراکتر یک خط قرار دارید کلیدهای
ترکیبی  Shift + Homeتمامی کاراکترهای خط جاری را برای شما به حالت انتخاب قرار میدهد.
کلید  Page Upمیله چشمکزن را به اندازه یک صفحه به سمت باال سوق داده و کلید  Page Downامکان عکس
این عمل را برای شما فراهم میکند .کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Page Upمیله چشمکزن را به ابتدای صفحه منتقل
میکند و کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Page Downمیله چشمکزن را به انتهای آخریک کاراکتر موجود در صفحه
منتقل میکند.
و اما برای انتخاب شما میتوانید با پایین نگه داشتن کلید  Shiftو فشار دادن هر کدام از کلیدهای جهت نما به
انتخاب در سمتها بپردازید و اگر شما کلیدهای  Shift + Ctrlرا به صورت ترکیبی فشرده و بعد با کلید مکان
نمای چپ و راست حرکت کنید برای شما امکان انتخاب کلمات در سمتهای چپ و راست میله چشمکزن
فراهم میشود.
برای به حالت انتخاب درآوردن یک پاراگراف میتوان در ابتدا یا در انتهای آن قرار گرفته و با فشار دادن کلیدهای
 Shift + Ctrlو سپس مکان نمای باال یا پایین پاراگراف خود را به حالت انتخاب در بیاورید .الزم به ذکر است که
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اگر در ابتدای پاراگراف قرار دارید مکان نمای پایین و اگر در انتهای پاراگراف قرار دارید مکان نمای باال را
بفشارید.
 Ctrl + Aهم کل سند شما را به حالت انتخاب در میآورد .کلید  F8نیز در محیط برنامه برای شما راحتترین
شیوه انتخاب را فراهم میسازد .در فشردن نخست این کلید شما با استفاده از مکان نماها میتوانید به انتخاب در
جهات بپردازید در فشار دادن بعدی این کلید کلمهای که قبل از میله قرار دارد به حالت انتخاب در میآید ،در بار
سوم جمله جاری و در مرتبه چهارم پاراگراف جاری و در فشار دادن پنجم کل متن به حالت انتخاب در میآید
بعد از پایان کار الزم است تا کلید  Escفشار داده شود تا این کلید غیر فعال شود.
آشنایی با گروه Clipboard

گروه  Clipboardعالوه بر اینکه دستورات ویرایشی را برای شما فراهم میآورد به شما این امکان را میدهد تا
قسمتهای کپی شده خود را در اختیار داشته باشید .در ویرایش متن شما باید با سه دستور زیر آشنا باشید :
 :Copyاین دستور یک نسخه از موضوعات انتخاب شده را به ( Clipboardحافظه موقت) ویندوز منتقل کرده و
موضوعات اصلی را در جای خود باقی میگذارد .منظور از موضوعات همان متون ،تصاویر و اشکال و غیره است.
 Clipboardعبارت است از حافظهای در ویندوز که اطالعات را به صورت موقت در خود ذخیره میکند .در مواقع
مورد لزوم توسط دستور  Pasteمیتوان از این اطالعات استفاده کرد.
به یاد داشته باشید که دو امکان برای حذف اطالعات موجود در  Clipboardوجود دارد .از آنجایی که Clipboard

در تمام محیطهای ویندوز و همچنین برنامههای تحت آن قابل استفاده میباشد لذا باید مراقب باشید چنانچه توسط
برنامهای دیگر اطالعاتی را وارد آن کنید اطالعات قبلی از بین خواهد رفت همچنین به محض خاموش کردن
کامپیوتر اطالعات موجود در  Clipboardاز بین خواهد رفت .البته در اینجا خاموش کردن کامپیوتر میتواند به
صورت موقت یا دائم باشد.
اجرای دستور کپی از طریق کلیدهای میانبر ) (Ctrl + Cنیز امکانپذیر است .همچنین محل قرار گیری دستور کپی
در سربرگ  Homeو بخش  Clipboardرا در تصویر  2-4میتوانید مشاهده کنید.
 :Cutاین دستور یک نسخه از موضوعات انتخاب شده را از محل خودشان حذف کرده و به ( Clipboardحافظه
موقت) ویندوز منتقل میکند .اجرای دستور  Cutاز طریق کلیدهای میانبر ) (Ctrl + Xیا ) (Shift + Deleteنیز
امکانپذیر است .محل قرارگیری دستور  Cutدر سربرگ  Homeو در بخش  Clipboardمیباشد
 :Pasteاین دستور یک نسخه از موضوعات موجود در  Clipboardویندوز را در فایل جاری یعنی محلی که مکان
نما در آنجا قرار دارد کپی میکند اگر آیتمهای از نرم افزارهای دیگر و یا فایلی با قالب دیگر درون Clipboard

40

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

ویندوز وجود داشته باشد  Wordدر برخور با هر یک از آنها عکسالعمل خاص از خود نشان میدهد .اجرای
دستور  Cutاز طریق کلیدهای میانبر ) (Ctrl + Vیا ) (Shift + Insertنیز امکانپذیر است .محل قرارگیری دستور
 Psateدر سربرگ  Homeو در بخش  Clipboardمیباشد:
در بازنشانی شما با چهار حالت ممکن است روبرو شوید این حاالت در کادر کم رنگی که در آن عبارت Ctrl

قرار دارد ظاهر میشود با کلیک روی آن یا با کلیک  Ctrlدر صفحه کلید آن را باز کنید .این چهار گزینه را در
تصویر  2-4به شرح زیر است:
 :Keep Source Formattingعمل بازنشانی را مطابق با همان قالب قسمت کپی برداری انجام میدهد.
 :Merge Formattingبخش کپی شده را با قالب محل بازنشانی ،بازنشانی میکند.
 :Keep Text Onlyقسمت انتخابی را بدون هیچ قالب بندی بازنشانی میکند.
… :Paste Specialدر صورتی که روی این گزینه کلیک کنید .بعد از انتخاب این گزینه ،کادر محاورهای باز
میشود که در آن گزینه  Unformatted Textرا انتخاب کنید.
با این کار متن با فونت و تنظیمات پیش فرض خود  wordکپی میشود و دیگر شلوغ و به هم ریخته نخواهد بود
و به راحتی میتوانید فونت آن را به حالت دلخواه تغییر دهید.
 : Set Defaulte Pasteاین دستور منجربه ظهور کادر  ،Word Optionsخواهد شد و تنظیماتی برای همین منو
میانبر در اختیار شما قرار میدهد.

تصویر2-4

البته بهتر است که با دو دستور  Undoو  Redoآشنا شوید .این دو دستور به خصوص برای افراد مبتدی در کار با
نرم افزار بسیار پرکاربرد است .چون به شما اجازه بازگشت  Undoو رد بازگشت به مراحل قبل  Redoرا میدهد.
برای مشاهده و اجرای این دو دستور میتوانید از گوشه سمت چپ نوار عنوان استفاده کنید یا دو دکمه Ctrl + Z

=  Undoو  Redo = Ctrl + Yرا فشار دهید.
شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید در یک سند پر متن دنبال کلمهای خاص یا جایگزینی کلمهای با کلمهای
دیگر بپردازید .بدون شک هیچ کسی مایل به مرور خط به خط برای انجام کار این نیست .بعد از  Office XPبه
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بعد قابلیت نگهداری حدود  24نسخه از محتوای درون  Clipboardفراهم شد .برای استفاده از این قابلیت بر روی
عالمت کنار بخش  Clipboardدر سربرگ  Homeنشانگر ماوس را کلیک کنید .پس بر روی آیکن فلش کوچک
در پایین این قسمت کلیک کنید تا پانل  Clipboardبرای شما به نمایش درآید (تصویر .)2-5
مالحظه خواهید کرد که قسمتهای کپی شده شما در این صفحه به نمایش درآمده است در این زمان اگر شما در
مکان دلخواه خود برای بازنشانی قرار بگیرید با کلیک روی هر مورد لخواه بازنشانی صورت میپذیرد.

تصویر2-5

با کلیک رو دکمه  Optionsدر قسمت پایینی پنجره  ،Clipboardگزینههای زیر قابل دسترس است:

تصویر2-6

 :Show Office Clipboard Automaticallyدر صورت فعال بودن این گزینه اگر دو بار از حافظه Clipboard

استفاده کنید پنجره  ،Office Clipboardبه صورت خودکار نمایش داده میشود.
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 :Show Office Clipboard When Ctrl + C Press Twiceبا فعال شدن این گزینه در صورتی که دو بار از
کلیدهای  Ctrl + Cاستفاده کنید پنجره  Office Clipboardظاهر خواهد شد.
 :Collect Without Showing Office Clipboardدر صورت فعال بودن این گزینه کپی محتوای درون
 Clipboardصورت میگیرد و این در حالی است که پنجره مذکور نمایش داده نخواهد شد.
 :Show Office Clipboard Icon on Taskbarبا فعال بودن این گزینه آیکن  Office Clipboardدر نوار وظیفه
ویندوز ظاهر خواهد شد.
 :Show Status Near Taskbar When Copyingبا فعال بودن این گزینه با هر کپی که انجام میشود کادر توضیح
کوچکی روی آیکن نوار وظیفه ظاهر میشود.
ابزار Format Painter

ابزار  Format Painterدر پانل  Homeو بخش  Clipboardقرار دارد .برای انتخاب این ابزار میتوانید از کلیدهای
ترکیبی  Ctrl + Shift + Cنیز استفاده کنید .یک ابزار بسیار مفید در  Wordمیباشد که بوسیله آن میتوانید در
صفحه آرایی متن خود استفاده کنید و سرعت ویرایش خود را باال ببرید .در واقع زمانی که میخواهید قالببندی
کلمه و یا متنی را (فونت و سایز و استایل و  ) ...برای متنهای دیگر نیز اعمال کنید و یا قالببندی یک پاراگراف
را به پاراگرا فهای دیگری اعمال کنید ،بهترین راه استفاده از ابزار  Format Painterاست.

برای استفاده از این ابزار ابتدا مکاننما را بر روی متن یا پاراگرافی که میخواهید قالببندی آن را به محل دیگری
کپی کنید ،قرار دهید و سپس بر روی فرمان  Format Painterکلیک کنید تا نمادی شبیه قلممو در کنار اشارهگر
ماوس نمایان شود .به این ترتیب با دِرَگ اشارهگر ماوس روی هر متنی قالببندی کاراکتری متن اولیه به آن کپی
خواهد شد و بـرای کپی قالببندی یک پاراگراف کافی است در محلی از (پاراگراف مقصد) پاراگرافی که می-
خواهید قالببندی پاراگراف اولیه به آن اعمال شود کلیک کنید .اگر بخواهید هم قالببندی کاراکتری و هم قالب
بندی پاراگرافی پاراگراف اولیه به پاراگراف مقصد کپی شود باید اشارهگر ماوس را روی کل متن پاراگراف بکشید.

اگر هنگام انتخاب ابزار  Format Painterیک بار کلیک کرده باشید پس از درگ یا کلیک کردن بر روی متن یا
پاراگراف مقصد ،اشارهگر ماوس به حالت عادی باز خواهد گشت و ابزار  Format Painterغیر فعال میشود.
اما اگر هنگام انتخاب این ابزار دوبار کلیک کرده باشید تا زمانی که کلید  Escرا نزنید یا فرمان دیگری را اجرا
نکنید ابزار  Format Painterفعال میماند و میتوانید قالببندی اولیه را به هر متن یا پاراگرافی که میخواهید کپی
کنید.
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آشنایی با گروه Font

زمانی که شما مایل هستید تا تمامی تنظیمات بخش فونت را به صورت یکجا انجام دهید میبایست وارد بخش
 Fontشوید .برای ورود به بخش  ،Fontکافی است روی آیکن فلش کوچک در گوشه پایین سمت راست این
بخش کلیک کنید یا همزمان کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Dرا فشار دهید تا این کادر به نمایش درآید.

تصویر2-7

تصویر2-8

همانطور که در تصویر  2-8مشاهده میکنید پنجره  ،Fontاز دو تب به نامهای  Fontو  Advancedتشکیل شده
است .در این کادر بخش  Latin Textبرای حروف انگلیسی و بخش  Complex Scriptsبرای تنظیمات حروف
غیر انگلیسی مثل زبان شیرین فارسی طراحی شده است.
ابتدا به معرفی و کاربرد ابزارهای موجود در بخش  Fontپرداخته میشود سپس پنجره  Fontو گزینههای در دسترس
آن تشریح میشود.
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 :Fontدر این بخش لیست فونتهای نصب شده بر روی سیستم را میتوانید مشاهده و بر روی متن خود اعمال
کنید.
 :Font Sizeاز طریق این گزینه میتوانید اندازه قلم مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 :Increase Font Sizeبا هر کلیک بر روی این دکمه به اندازهی یک واحد به سایز قلم متن نوشتاری اضافه می
شود.
 :Decrease Font sizeبا هر کلیک بر روی این دکمه به اندازهی یک واحد از سایز قلم متن نوشتاری کم میشود.
 :Change Caseاجرای این دستور منجر به ظهور منوی میانبری خواهد شد که برای تنظیم بزرگی و کوچکی حروف
التین در کلمات به کار میرود.
توضیح هر یک از گزینههای موجود در این منو بدین شرح میباشد :
 :Sentence Caseبا انتخاب این گزینه تمامی کاراکترهای متن منتخب مانند قالب جمله تنظیم میشود .در این
صورت ابتداییترین کاراکتر هر جمله با حرف بزرگ و مابقی کاراکترها با حرف کوچک تنظیم خواهد شد.
 :Lowercaseبا انتخاب این گزینه تمامی کاراکترهای متن منتخب با حروف کوچک تنظیم خواهند شد.
 :UPPERCASEبا انتخاب این گزینه تمامی کاراکترهای متن منتخب با حروف بزرگ تنظیم خواهند شد.
 :Capitalize Each Wordبا انتخاب این گزینه تمامی کاراکترهای ابتدایی هر کلمه با حروف بزرگ و مابقی
کاراکترها با حرف کوچک تنظیم خواهد شد.
 :TOGGLE cASEبا انتخاب این گزینه تمامی کاراکترهای ابتدایی هر کلمه با حروف بزرگ و مابقی کاراکترها
با حرف کوچک تنظیم خواهد شد.
 :Clear All Formattingاین دستور برای حذف قالب اعمال شده بر روی متن بکار برده میشود.
: Boldاین دستور منجر به توپر شدن قلم متن نوشتاری به کار میرود.
 :Italicاین دستور برای کج کردن قلم متن نوشتاری بکار میرود.
دستور  :Underlineاجرای این دستور باعث میشود که متن نوشتاری زیرخطدار شود.

سه قالب  Italice ،Boldو  Underlineرا اصطالحاً قالبهای مبنا مینامند .همانطور که از اسم این قالبها نیز پیدا
است تغییراتی که این قالبها روی متن ایجاد میکنند متناسب با اهداف نویسنده منظور خاصی را القا میکند.
 :Strikethroughاجرای این دستور باعث میشود در بخش میانی قلم متن نوشتاری یک خط رسم شود.
 :Subscriptاین دستور باعث میشود متن منتخب به صورت اندیس تغییر شکل دهد.
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 :Superscriptاین دستور باعث میشود متن منتخب به صورت توان تغییر شکل دهد.
 :Effects and Typographyاین دستور باعث میشود متن منتخب به افکتهای مورد نظر تغییر شکل دهد.
 :Text Highlight Colorاین دستور رنگ پس زمینه متن نوشتاری را تنظیم میکند.
 : Font Colorبرای تنظیم رنگ متن به کار میرود .با کلیک بر روی این دستور پنجرهای به شکل تصویر  2-9نشان
داده میشود که درون این منوی تصویری گزینههایی وجود دارد که به معرفی آنها پرداخته میشود :

تصویر2-9

 :Automaticاین گزینه رنگ قلم متن نوشتاری را به سیاه تبدیل میکند.
 :Theme Colorsدکمههای موجود در این قسمت امکان انتخاب رنگهای زمینه را برای قلم متن نوشتاری فراهم
میکند .رنگهای زمینه به صورت یک کتابخانه هر یک در ستون خاص دستهبندی شدهاند و برای هر ستون نیز یک
سرتیتر وجود دارد.
 :Standard Colorsاین قسمت امکان انتخاب رنگهای استاندارد را برای قلم متن نوشتاری فراهم میکند.
 :More Colorsاین گزینه منجر به باز شدن کادر  Colorخواهد شد.
همانطور که در شکل  2-10مشاهده میکنید این کادر دارای دو سربرگ  Standardو  Customمیباشد .رنگهای
قابل استفاده در سربرگ استاندارد درون یک شکل کندو به نمایش در میآید .برای استفاده از آنها میتوانید بر روی
رنگ مورد نظر کلیک کنید.

سربرگ  Customنیز طیف رنگهای قابل استفاده را در یک  Shaveرنگی به نمایش میگذارد .برای استفاده از
رنگهای به نمایش درآمده در سربرگ  Customمیتوانید مدل رنگها را از قسمت  Color Modelانتخاب کرده
و با استفاده از کشوهای تحتانی مقادیر هریک را تنظیم کرده و سپس در قسمت  Colorsبر روی رنگ مورد نظر
خود کلیک کنید Shave .رنگها در این سربرگ از استانداردهای  RGBو  HSLطبعیت میکنند.
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 :Gradientبا استفاده از گزینههای موجود در این بخش میتوانید شیب رنگها را برای متن خود ایجاد کنید.
آشنایی با پنجره Font

زمانی که مایل هستید تا تمامی تنظیمات بخش فونت را به صورت یکجا انجام دهید میبایست به کادر  Fontوارد
شوید .در مورد اجرای این پنجره در بخش قبلی توضیحات الزم داده شد.

تصویر2-11

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

47

همانطور که در شکل  2-11مشاهده میکنید کادر  Fontداری دو سربرگ  Fontو  Advancedمیباشد که شرح
هریک از گزینههای آن بدین شرح میباشد:
سربرگ  ،Fontمطابق با شکل  2-11دارای  4قسمت مجزا ولی مرتبط به هم هست که به ترتیب عبارتند از:
 :Latin Textاین بخش برای تنظیمات مخصوص زبانهای نظیر انگلیسی و غیر فارسی کاربرد دارد.

 :Complex Scriptبه لطف نامگذاری مایکروسافت به معنی زبان های پیچیده معنی میشود که البته زبان فارسی
هم جزء یکی از آنها می باشد.

 :All Textشامل تنظیماتی عمومی میباشد که مربوط به هر زبانی میباشد .شامل تغییر رنگ و زیر خطدار کردن
میباشد.

 :Effectدر قسمت  Effectsبا انتخاب هر کدام از گزینههایی که توضیح آنها در زیر ،میتوانید به متن جلوههای
ویژه بدهید و تغییرات آن را در قسمت  Previewمشاهده کنید.
 :Strikethroughروی متن یک خط افقی کشیده شود.
 :Double strikethroughدوخط افقی روی متن میکشد.
 :Superscriptمتن مورد نظر در ترازی باالتر از خط زمینه و با اندازهی کوچکتر قرار میگیرد.
 :Subscriptمتن مورد نظر با اندازهی کوچکتر در ترازی پایین تر از خط زمینه قرار میگیرد.
 :Small capsکلمههای التین را به حرفهای بزرگ و با سایز کوچک تبدیل میکند.
 :All capsکلمههای التین را به حرفهای بزرگ و با سایز بزرگ تبدیل میکند.
 :Hiddenباعث میشود که متن مورد نظر مخفی شود.
 :Set As Defaultاگر بخواهید تنظیماتی که در پنجره  Fontانتخاب کردید ،روی همهی سندهای جدید بعدی هم
اعمال شود باید در پایین پنجرهی فونت گزینه  Set As Defaultرو انتخاب کنید .با این کار نوع فونتی که خودتان
انتخاب کردید به صورت پیش فرض روی سندهای جدید و صفحات بعدی هم اعمال خواهد شد .یعنی اگر سند
جدیدی ایجاد کردید دیگر الزم نیست دوباره تنظیمات بخش  Fontرا انجام دهید.
… :Text Effectsاگر میخواهید روی متن خود جلوههای بصری ویژه روی متن خود اعمال کنید از این بخش
استفاده کنید.
بعد از بررسی تنظیمات سربرگ  ،Fontنوبت معرفی سربرگ  Advancedمیباشد .همانطور که در شکل 2-12
مشاهده میکنید این پنجره دارای سه بخش  OpenType Features ،Character Spacingو  Previewمیباشد.
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بخش  Character Spacingدارای قسمتهای زیر است :
 :Scaleمیتوان فاصلهی بین کاراکترهای متن را با مقیاس معینی کم یا زیاد کنید.
 :Spacingتنظیم فاصله حروف در این قسمت صورت میگیرد این کار با استفاده از سه گزینه ( Normalمعمولی)،
( Expandedگسترش یافته) و ( Condensedپراکنده) امکانپذیر است همچنین میتوانید این کار را از طریق وارد
کردن یک عدد در فیلد  Byانجام دهید.
 :Positionتنظیم موقعیت قرارگیری متن از لحاظ عمودی در این قسمت انجام میشود این کار با استفاده از سه
گزینه ( Normalمعمولی)( Raised ،برانگیخته) و ( Loweredپایین آورده شده) امکانپذیر است همچنین میتوانید
این کار را از طریق وارد کردن یک عدد در فیلد  Byانجام دهید.
 :Kerning Fore Fontاین گزینه به صورت اتوماتیک مقدار فضای بین ترکیبات ساخته شده کاراکترها را تنظیم
میکند .بدین گونه که اگر مثالً در حین تایپ اشتباهی بین دو حرف فاصلهای بیش از حد افتاد این گزینه آن را به
صورت خودکار تنظیم میکند .اما به یاد داشته باشید که این گزینه مخصوص حروف انگلیسی میباشد و در تایپ
فارسی کاربرد زیادی ندارد به همین دلیل سعی کنید که تا حد امکان از انتخاب آن خودداری کنید.
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ایجاد فونت پیش فرض در نرم افزار Word

حتماً برای شما هم این مشکل پیش آمده ،زمانی که شروع به نوشتن در نرم افزار  Wordمیکنید متن شما چپ
چین است آن هم به صورتی که دوست ندارید .در این حالت باید چه کاری انجام دهید تا متن ،همیشه به همان
حالتی که دوست دارید تنظیم شود .و در حین نوشتن نیازی نباشد متنها را عوض کنید .کافی است در پنجره
 ،Fontبخش  ،Latin textفونت مورد نظر و اندازه آن را برای زبان انگلیسی ،و از بخش  ،Complex scriptsفونت
مورد نظر را برای زبان فارسی انتخاب کنید و روی گزینه  SetAs Defaultکلیک کنید.

تصویر2-13

پنجره  ،Microsoft Wordهمانند تصویر  2-14باز میشود.

تصویر2-14

روی گزینه ? Add documents bade on the Normal.dotm templateکلیک کنید.
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تعبیه فونت در نرم افزار Word

در نظر بگیرید فایل  ،Wordخودتان را به زحمت در کامپیوتر خانه درست کرده و صفحه بندی ،تنظیمات فونت و
غیره را انجام دادهاید .ولی وقتی فایل مزبور را در کامپیوتر دانشگاه ،کافینت و سایر جاها اجرا میکنید .تمام
صفحات بهم ریخته ،جای اشکال و جداول تغییر یافته است .اشکال از کجاست؟ اشکال از کامپیوتری است که
فایل خود را در آن اجرا کردهاید .زیرا فونتی که شما در تایپ سند خود استفاده کردهاید روی آن نصب نشده است.
جهت حل این مشکل ،باید فونت را همراه سند ضمیمه کنید تا این فونت همواره با فایل  ،Wordباشد .و روی هر
سیستمی که اجرا کردید بدون مشکلی سند باز شود و فونت جدید روی آن سیستم کپی گردد.
از منوی  Fileروی  Optionsکلیک کرده و از پانل سمت چپ روی گزینه  ،Saveکلیک کنید.

تصویر2-15

روی گزینه  ،Embed fonts in the fileکلیک کنید تا فونتها را به داخل سند جاری  Attachکند .گزینه Do

 ،not embed common system fontsیعنی فونتهای رایج سیستمی را داخل سند Attach ،کند .فونتهای رایج
مثل  Trial , Tahomaو ...چون به طور پیش فرض در تمام ویندوزها فعال است این گزینه به طور پیش فرض
فعال است .گزینه ) ،Embed only the characters used in the document (best for reducing file sizeدر
صورت فعال بودن فقط کاراکترهای استفاده شده را  ،Attachمیکند .فرض کنید که از یک فونت مثل ،B Homa
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تمام حروف فارسی و یکسری سمبلهای دیگر مثل تنوین ،ضمه و تشدید را تایپ کردهاید .اگر این گزینه را فعال
کنید فقط آن کاراکترهایی از فونت داخل سند  Embedمیشود که از آن استفاده کردهاید .اگر فایل خود را درون
یک کامپیوتر دیگر اجرا کردید و خواستید آن را ویرایش کنید این گزینه را تیک بزنید به خاطر اینکه تمام قسمتهای
فونت  Embedنشده با مشکل مواجه شوید.
آشنایی با ابزار های گروه Paragraph

تصویر2-16

ابزار  :Bulletsبا اضافه کردن  ،bulletنقطههای توپر یا کاراکترهای دیگری که قبل از هر آیتم از لیست میآیند
میتوانید توجه دیگران را به یک لیست جلب کنید .اگر بخواهید آیتمهایی را سازماندهی کنید که ترتیب خاصی
دارند ،میتوانید از لیستهای شمارهدار استفاده کنید .نقطه شروع را انتخاب کنید .مکاننما را در محلی از صفحه
قرار دهید که میخواهید لیست شروع شود .روی ابزار  Bulletsکلیک کنید تا باز شود.

تصویر2-17

بخش  :Recently Used Bulletsآخرین آیکنهای استفاده شده را نشان میدهد.
بخش  :Bullet Libraryمیتوان شکل آیکن برای لیست را عوض کرد.

بخش Change List Level :زمانی استفاده میشود که بخواهید فاصله یک لیست را از سمت راست صفحه بیشتر
کنید .برای فعال شدن این گزینه ابتدا لیست مورد نظر را انتخاب و سپس فاصله آن را با آیکون مشخص شده ،تنظیم
کنید.
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گزینه مورد نظر خود را انتخاب و کلیک کنید تا در لیست قرار گیرد .برای تغییر  Bulletجاری و طراحی Bullet

جدید ،روی … Define New Bulletکلیک کنید و براساس سلیقه خودتان  Bulletجدید را طراحی کنید.

تصویر2-18

از گزینه  Symbolبرای انتخاب نماد آیکون ،از گزینه  Pictureبرای انتخاب تصویر آیکون ،و از بخش Alignment

برای تنظیم نسبت فاصله آیکون تا متن استفاده کنید .در بخش  Previewشکل آیکون و فاصله تنظیمی آن نمایش
داده میشود.

ابزار  :Numberingبا استفاده از گزینههای موجود در این قسمت میتوان پاراگرافها را شمارهگذاری کرد .گزینه-
های بخش  Numberingشبیه گزینههای بخش  Bulletsاست ،با این تفاوت که در بخش  Numberingگزینهای به
نام  Set Numbering Valueوجود دارد که پس از تخصیص شمارهگذاری به یک لیست ،میتوان شماره نخست
آن را از « »1به عدد دلخواه دیگری تغییر داد.

ابزار  : MultiLevel Listبرای ایجاد یک لیست چند بخشی ابتدا تمام موارد لیست را پشت سر هم بنویسید .سپس
خطهایی که میخواهید به عنوان «زیر مجموعه لیست قبلی» قرار بگیرد را یک «فاصله» به جلو ببرید .برای این کار
از کلید  Tabاستفاده کنید.

ابزار  Increase Indentو  :Decrease Indentاگر بخواهید بخشی از متن نوشته شده را با فاصلهای مجزا از متون
دیگر به سمت چپ یا راست صفحه منتقل کنید ،میتوانید از گزینههای  Increase Indentو Decrease Indent
که در تصویر زیر نشان داده شده ،استفاده کنید.
تصویر2-19
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ابزار  Left-to-Right Text Directionو : Right –to- LeftText Direction
تصویر2-20

با اجرای دستور  ،Left-to-Right Text Directionتایپ متن از سمت چپ به راست صورت بگیرد .اجرای این
دستور مناسبت چندانی با تغییر زبان متن تایپ شدنی ندارد .با اجرای  Right –to- LeftText Directionباعث
میشود تایپ متن از سمت راست به چپ صورت بگیرد.

ابزار  :Sortاین دستور باعث میشود پاراگرافهای منتخب برحسب الفبا از سمت ابتداییترین حرف مرتب شوند.
ناگفته پیداست که اگر ابتداییترین کاراکتر یک پاراگراف عدد باشد .سپس عمل مرتبسازی  Sortingاز عدد صفر
شروع میشود.
تصویر2-21

کسانی که پایان نامه یا کار تحقیقی و مقاله مینویسند در قسمت منابع و مآخذ حتماً باید منابع و مآخذ و رفرنسها
به صورت حروف الفبا مرتب شوند و اگر متن انگلیسی باشد نیز به همین صورت باید انجام شود .برای همین کار
نیازی نیست که شخصاً این منابع را به صورت دستی پاال و پایین کنید چون  Wordخودش این امکان را در خود
ارائه کرده است که با یک کلیک و تنظیم به راحتی این منابع به صورت حروف الفبا تنظیم میشوند.

برای این کار اول تمام سطرهایی را که میخواهید به صورت الفبا مرتب شوند را انتخاب کنید .سپس روی این
ابزار کلیک کنید .پنجره  Sort Textباز میشود در این پنجره در روی کلید  optionکلیک کنید تا پنجره Sort

 ،optionباز شود.

تصویر2-21
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همانطور که در تصویر  2-21مشاهده میکنید ،پنجره  Sort Textباز میشود در این پنجره در روی کلید،Options..
کلیک کنید تا پنجره  Sort optionباز شود و روی منوی کرکرهای کلیک کنید تا زبانهای آن ظاهر شود و سپس
بر حسب متن مورد نظرتان زبان فارسی یا انگلیسی و یا سایر زبانها را انتخاب نمایید و در آخر دکمه  OKرا کلیک
کنید.

تصویر2-22

دستور  : Show/Hideدر  Wordاین امکان وجود دارد تا به طریقی انتهای پاراگرافهای خود را ببینید .چنانچه
روی نوارابزار  Standardرا مشاهده کنید با عالمت  Show/Hideبرخورد میکنید که با فشردن این عالمت ،انتهای
هر پاراگراف آن را مشاهده خواهید کرد.
تصویر2-23

فشردن هر کلید در صفحه کلید باعث تایپ یک کاراکتر میشود .اما در این مورد چند استثنا نیز وجود دارد مانند
کلید  Enterو  ،Spaceاما اگر خواستید بدانید کجا از کلید  Enterاستفاده شده و کجا از کلید  ،Spaceکافی است
دستور  Show or Hideرا اجرا کنید.

تصویر2-24
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ابزار : Align Left , Center , Align Right , Justify
تصویر2-25

ابزار  :Align Leftاین دستور متون منتخب را از سمت چپ صفحه ترازبندی میکند.
ابزار  :Centerاین دستور متون منتخب را نسبت به وسط صفحه ترازبندی میکند.
ابزار  :Align Rightاین دستور متون منتخب را از سمت راست صفحه ترازبندی میکند.
ابزار  :Justifyاین دستور متون منتخب را به بهترین حالت ممکن ترازبندی میکند.

انواع  Justifyعبارتند از:
 :Justifyاین دستور کاراکترهای متن منتخب را آنقدر میکشد تا از سمت راست و چپ صفحه به یک فاصله قرار
بگیرد .و یک تراز بندی عادی و معمولی ایجاد میکند.
 :Justify Lowدر این حالت عمل کشیدن کاراکترها تا حدی کم صورت میگیرد.
 :Justify Mediumدر این حالت کاراکترها به میزان متوسط کشیده میشوند.
 :Justify Highدر این حالت کاراکترها تا حد زیادی کشیده خواهند شد.
ابزار  :Line Spacingاین دستور به واسطهی منوی میانبری که ظاهر میکند امکان تنظیم فاصله بین خطوط تایپ
شده را فراهم میکند.

تصویر2-26

… :Line Spcaing Optionsبا کلیک روی این گزینه پنجره  ،Paragraphباز میشود .در ادامه ،با بخشهای کامل
این پنجره آشنا خواهید شد.
 :Add Space After Paragraphبا استفاده از این گزینه ،میتوان بعد از هر پاراگراف یک فاصله ایجاد کرد .در
صورتی که بر روی گزینه  Add Space After Paragraphکلیک کنید ،فاصله بعد از پاراگراف اعمال و این گزینه
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تبدیل به  Remove Space After Paragraphمیشود .به این معنا که هرگاه از ایجاد فاصله بعد از پاراگراف
پشیمان شدید ،با کلیک دوباره بر این گزینه ،فاصله مورد نظر حذف خواهد شد.
 :Add Space Before Paragraphاین گزینه شبیه گزینه قبلی است با این تفاوت که به جای ایجاد فاصله در
پاراگراف «بعدی» ،این فاصله را در پاراگراف «قبلی» اعمال میکند .برای بازگرداندن حالت پاراگراف به صورت
قبلی نیز پس از اعمال فاصله ،گزینه  Remove Space Before Paragraphرا کلیک کنید.
ابزار  : Shadingاین گزینه برای تغییر رنگ پس زمینه پاراگراف منتخب به کار میرود.

تصویر2-27

ابزار : Bordersاین دستور منجر به ظهور یک منوی تصویری میشود که گزینههای درون آن برای درج کادر در
اطراف متن جاری بکار میرود.

تصویر2-28
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توضیح هریک از گزینه ها بدین شرح میباشد :
 -1زیر متن خط ترسیم میکند.
 -2روی متن خط ترسیم میکند.
 -3در بخش چپ متن خط ترسیم میکند.
 -4در بخش زاست متن خط ترسیم میکند.
 -5کادر حول متن را از بین میبرد.
 -6کلیهی خطوط یک جدول را به نمایش میگذارد.
 -7تمامی خطوط دورتادور خانههای جدول را مرئی و مخفی میکند.
 -8خطوط درونی جدول را مرئی و مخفی میکند.
 -9خطوط افقی خانههای میانی منتخب یک جدول را مرئی و مخفی میکند.
 -10خطوط عمودی خانههای میانی منتخب یک جدول را مرئی و مخفی میکند.
 -11ترسیم خطوط اوریب از باال به پایین درون خانههای جدول.
 -12ترسیم خط اوریب درون یک سلول جدول.
 -13از جایی که مکاننما درون آن قرار دارد پاراگراف را شکسته و یک خط رسم میکند.
 -14ترسیم جدول
 -15مشخصات خوط جدول
 -16اجرای این گزینه منجر به ظهور کادر  Borders and Shaidingخواهد شد .توصیه میشود برای اجرای این
دستور متن مورد نظر را خود را انتخاب کنید.
روی مثلث کوچک در سمت راست بخش  ،Paragraphکلیک کنید تا پنجره  Paragraphباز شود (تصویر .)2-27
با استفاده از این پنجره میتوان تنظیمات کلی پاراگراف (که البته تاکنون با برخی از آنان آشنا شدهاید) را انجام
داد .به طور کلی این پنجره دارای چهار بخش  Generalو  Indentationو  Spacingو  Previewاست .بخش
 ،Generalمربوط به مرتبسازی یا ) (Alignmentاست و بخش  Indentationنیز مربوط به تغییر محل پاراگراف-
هاست که در بخش های قبلی توضیح داده شد.

در این بخشها میتوانید تنظیمات دقیقتری بر روی آنها اعمال کنید .به طور مثال آموختید که با استفاده از گزینه
 ،Indentمیتوانید بخشی از متن نوشته شده را با فاصلهای مجزا از متون دیگر به سمت چپ یا راست صفحه منتقل
کنید .در این پنجره میتوانید این فاصله را با اندازه دقیقتری اعمال کنید .همچنین میتوان سند  Wordرا به صورتی

58

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

تنظیم کنید که نخستین خط از متن نوشته شده در هر پاراگراف را با فاصله کمی از سمت راست و متفاوت نسبت
به دیگر خطوط درج کند.

تصویر2-29

همانطور که در تصویر  ،2-29مشاهده میکنید .کادر  ،Paragraphدارای دو سربرگ میباشد که در ادامه هر یک
از گزینههای آن توضیح داده میشود.
سربرگ :Indents and Spacting
بخش  :Generalتنظیمات عمومی پاراگرافها در این بخش صورت میگیرد.
 :Alignmentاین کرکره شامل گزینههایی است که ترازبندی پاراگراف را تنظیم میکند.
 :Outline Levelاین گزینه برای ترازبندی رئوس مطالب بکار میرود .در این بخش شما میتوانید  Body Textیا
 Level1تا  Level9را انتخاب کنید .هر کدام از این گزینهها هر کدام به نوعی بر روی رئوس مطالب تاثیر دارد.
الزم به ذکر است که این گزینه در تایپ فارسی کاربرد زیادی ندارد.
 : Directionاین دستور باعث تغییر جهت متن از راست به چپ و یا از چپ به راست میشود.
 : Indentationمقادیر تو رفتگی متن توسط گزینههای موجود در این بخش تنظیم میشود.

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

59

 :Before Textاین دستور برای تنظیم مقدار تو رفتگی سطرهای پاراگراف از طرفی که متن آغاز میشود به کار
میرود .برای تایپ فارسی تورفتگی مربوط به سمت راست پاراگراف میباشد.
 :After Textاین دستور برای تنظیم مقدار تو رفتگی سطرهای پاراگراف از سمت انتهایی به کار میرود .برای
تایپ فارسی تورفتگی مربوط به سمت چپ پاراگراف میباشد.
 :Specialاگر تا به حال به نامههای اداری دقت کرده باشید در مییابید که معموالً سطر ابتدایی پاراگراف تو رفتهتر
از مابقی سطرهاست این چنین تنظیماتی در این قسمت صورت میگیرد .به عبارت دیگر این قسمت برای ایجاد
یک ویژگی در سطر اول پاراگراف بکار گرفته میشود .تا به این ترتیب مقدار تورفتگی سطر اول و آغاز پاراگراف
تعییین شود .در این بخش دو انتخاب وجود دارد:
 :First line -1این گزینه تورفتگی سطر آغازین پاراگراف را تنظیم میکند.
 :Hanging-2این گزینه تورفتگی تمام سطور به غیر از سطر آغازین را تنظیم میکند.
 : Byدر این بخش شما میتوانید با وارد کردن عدد دلخواه در این قسمت مقدار تورفتگی سطر اول یا باقی سطور
را تعیین کنید.
 :Mirror Indentsبا انتخاب این گزینه عمل ایجاد تورفتگی از هر دو سمت صورت میگیرد در این صورت دو
گزینه  Before Textو  After Textبه ترتیب جای خود را به دو گزینه  insideو  outsideمیدهند.
 :Spacingاین بخش برای تعیین فاصله پاراگراف از پاراگراف قبلی و یا بعدی و همچنین برای تعیین فاصله سطرها
از هم بکار برده میشود .انتخاب شما در این گزینه به این شرح میباشد :
 :Beforeاین گزینه برای تعیین فاصله پاراگراف جاری از پاراگراف قبلی بکار میرود.
 :Afterاین گزینه برای تعیین فاصله پاراگراف جاری از پاراگراف بعدی بکار میرود.
 :Line Spacingاین گزینه برای تعیین فاصله سطرها از هم کاربرد دارد .برای این کار میتوانید یکی از گزینههای
موجود در کرکره موجود را انتخاب کنید و یا مقدار فاصله دلخواه خود را در کادر  Atوارد کنید.
گزینههای موجود در کرکره  Line Spacingعبارتند از :
 :Singleفاصله معمولی تک سطری
 :Line 1.5فاصلهای معادل  1.5برابر فاصله معمولی تک سطری
 :Doubleفاصلهای معادل دو برابر فاصله معمولی تک سطری
 :Atleastحداقل فاصله بین خطوط
 :Exactlyفاصلهای دقیقه مساوی برای تمام خطوط

60

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

 :Multipleفاصلهای چندگانه که مقدار آن در فیلد  Atتعریف میشود.
 :Previewاین دستور برای پیشنمایش تغییرات پاراگراف قبل از اعمال بر روی متن بکار میرود .شما در این
قسمت میتوانید تغییراتی را که اعمال کردهاید مشاهده نمایید.
سربرگ : Line and Page Breaks

تصویر2-30

همانطور که در پنچره تصویر  ،2-30مشاهده میکنید این بخش دارای سه قسمت میباشد :
بخش  : Paginationگزینههای موجود در این بخش برای کنترل پاراگرافهای موجود در پایان یک صفحه به کار
میرود.
 : Window/Orphan Controlاین دستور زمانی عمل میکند که یک پاراگراف آنقدر طوالنی شود که به صفحه
بعد برسد در این صورت اگر این گزینه فعال باشد خطوطی که به صفحه بعد منتقل میشوند در صورت لزوم چند
خط از صفحه قبل را با خود برده و تشکیل پاراگراف جدید را میدهند.
 :Keep with nextبا انتخاب این دستور تمامی سطرهای یک پاراگراف در یک صفحه باقی میمانند .یعنی چند
سطر یک پاراگراف در یک صفحه و مابقی در یک صفحه بعد باقی نمیمانند .بلکه تمامی سطرها در یک صفحه
جایگزین میشوند.
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 :Keep line togetherاین گزینه سطرهای یک پاراگراف را در کنار هم نگه خواهد داشت و از شکست آنها
جلوگیری خواهد کرد.
 :Page break beforeاین گزینه برای نگه داشتن تمام پاراگراف قبل از شکست صفحه بکار میرود.
بخش  :Formatting Exceptionقالببندی برخی از استثنائات پاراگرافها در این بخش صورت میگیرد.
 :Suppress Line numbersاین دستور برای متوقف کردن شمارهگذاری در اول سطرهای یک پاراگراف بکار میرود.
 :Don’t hyphenateاین دستور برای جلوگیری از ایجاد خط تیره در بین بعضی از کلمات بکار میرود .البته الزم
به ذکر است که این گزینه در تایپ فارسی کاربرد ندارد.
بخش  :Text box optionتنظیمات مربوط به متون قرار گرفته درون  Text boxدر این قسمت صورت میگیرد.
در صورتی در پنجره  ،Paragraphروی دکمه … Set As Defaultکلیک کنید ،تا پنجره  ،Microsoft Wordظاهر
شود.

تصویر2-31

همانطور که در پنجره  ،2-31مالحظه میکنید دو گزینه وجود دارد :
? :This document onlyدر صورتی که این گزینه را انتخاب کنید تنظیمات روی این سند اعمال میشود.
? :All documents based on the Normal templateبر روی تمام سندهایی که ایجاد میشود تنظیمات اعمال
میگردد.
آشنایی با تبگذاری
در این بخش با مفاهیم سه عمل تبگذاری ،ساخت بخش و ستونبندی آشنا خواهید شد .این سه عمل منجر به سه
نوع تقسیمبندی موجود در سند میشود که هرکدام کاربرد خاصی را دارد .انواع تبگذاری در  ،Wordعبارتند از :
 :Hanging Indentاین تب برای تنظیم تورفتگی خط دوم به بعد پاراگراف جاری بکار میرود.
( Left tabتب چپ چین) :متن را نسبت به سمت چپ خود ترازبندی میکند.
( Center tabتب وسط چین) :متن را نسبت به مرکز خود ترازبندی میکند.
( Right tabتب راست چین) :متن را نسبت به سمت راست خود ترازبندی میکند.
( Decimal tabتب اعشاری) :متن را نسبت به عالمت اعشاری موجود ترازبندی میکند.
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( Bar tabتب نواری) :این نوع تب باعث ایجاد یک خط عمودی در بین متن خواهد شد.
 :Frist line indentاین تب برای تنظیم تورفتگی خط ابتدایی پاراگراف به کار میرود.
برای تنظیم و قرار دادن تبها دو راه وجود دارد:
 -1یکی استفاده از خط کش و دیگری استفاده از دستور Tab

برای این کار ابتدا آنقدر بر روی عالمت تب در منتهیالیه سمت چپ خط کش کلیک کرده تا  Tabمورد نظر جاری
شود .سپس در مکان دلخواه بر روی خط کش کلیک کرده تا در همان محل یک  Tabقرار بگیرد .پس از درج تب
میتوانید بر روی آن کلیک کنید و به سمت مورد نظر  Dragکنید تا محل قرارگیری آن تنظیم شود .هنگام Drag

نمودن تب اگر کلید  Altرا فشار دهید در این صورت فواصل قرارگیری تب نیز نمایش داده خواهد شد.

تصویر2-32

برای حذف تب بر روی آن کلیک کرده و آن را به سمت متن درون صفحه  Dragکنید.

برای ظهور کادر  Tabمیتوانید بر روی بخش پایانی خطکش کلیک دوگانه انجام دهید تا ضمن درج یک تب کادر
آن نیز ظاهر شود .همچنین برای ظهور کادر  Tabمیتوانید از کادر  Paragraphهم کمک بگیرید.

تصویر2-33
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گزینههای موجود در Tabعبارتند از:
 :Tab stop positionفیلد موجود در این قسمت برای وارد کردن فاصله تبها بکار میرود .برای انتخاب تب
مورد نظر از لیست زیرین آن استفاده میشود.
 :Deafault tab stopحرکت مکان نما با کلید  Space barامکانپذیر میباشد .اما اگر بخواهید این حرکت با گام
های بیشتری انجام شود از کلید تب بر روی صفحه کلید استفاده کنید .تنظیم فاصله ایجاد شدنی در اثر فشردن کلید
تب در حالت عادی توسط فیلد  Default tab stopصورت میگیرد .به عنوان مثال اگر در این فیلد عدد  2سانتیمتر
را تایپ کنید با هربار فشردن کلید تب در صفحه کلید مکان نما به میزان  2سانتیمتر به سمت جلو رانده خواهد
شد.
 :Alignmentدر این قسمت میتوانید نوع تب ایجاد شدنی را مشخص نمایید( .راست چین ،چپ چین ،وسط
چین ،تب اعشاری و تب نواری)
 :Leaderدر این قسمت میتوانید نوعی از جنس خط را انتخاب کنید تا به عنوان حدفاصل بین دوطرف تب درج
شود.
 :Noneبا انتخاب این گزینه در حدفاصل ما بین دوطرف تب هیچ عالمتی درج نمیشود.
 :2...........با انتخاب این گزینه در حدفاصل ما بین دوطرف تب خطی نقطه پین درج خواهد شد.
 :3-------با انتخاب این گزینه در حدفاصل ما بین دوطرف تب یک خط چین درج خواهد شد. :4ا انتخاب این گزینه در حدفاصل ما بین دوطرف تب یک خط درج خواهد شد. : Setاین دکمه برای اعمال تنظیمات انجام شده بر روی تب منتخب بکار برده میشود.
 : Clearاین دکمه برای حذف تب منتخب بکار برده میشود.
 : Clear Allاین دکمه به صورت یکپارچه تمامی تبهای موجود را حذف میکند.
به عنوان نکته به خاطر داشته باشید برای استفاده از کادر تب جهت تبگذاری درون سند میباید عددی را به عنوان
فاصله تب در نظر گرفته و آن را در بخش  Tab stop positionوارد کنید .سپس نوع تب را از بخش Alignment

انتخاب نموده و در نهایت بر روی دکمه  Setکلیک کنید تا تب مورد نظر شما ثبت شود.
برای استفاده از تبهای درج شده در سطر اول کلید تب موجود در صفحه کلید را فشار دهید تا مکاننما به زیر
تب ابتدایی قرار بگیرد .پس از تایپ متون مورد نظر مجدداً کلید تب موجود در صفحه کلید را فشار دهید تا مکان
نما به زیر تب بعدی قرار بگیرد و همین کار را تا آخر ادامه دهید .برای ورود به خط بعدی از کلید  Enterاستفاده
کنید و مجدداً همان مراحل سطر اول را طی کنید.
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گاهی اوقات الزم است فاصله بین تبها را تغییر دهید میتوانید این کار را با استفاده از  Dragعالمت تب بر روی
خط کش انجام دهید ولی از آنجایی که تغییرات خط قبل را باید برای سطرهای دیگز نیز تکرار کنید لذا بهتر است
پس از اینکه تغییرات الزم را بر روی خط انجام دادید که خطوط را انتخاب کرده و کلید  F4را فشار دهید تا
تغییرات روی باقی سطرها هم اعمال شود.
نکته! برای فعال سازی خط کشها از پانل  Viewو بخش  Showمیتوانید استفاده کنید .در آینده در مورد کار با
خط کشها صحبت خواهد شد.
تمرین  :انجام تنظیمات  Indentationیا تو رفتگی در کادر Paragrapg

طبق قوانین بین المللی تایپ میتوان پاراگرافها را به سه دسته تقسیم کرد:
پاراگراف قالبی :در این نوع پاراگراف هیچ نوع تورفتگی از چپ و راست مشاهده نمیشود و متن از ابتدای
پاراگراف شروع و تا انتها ادامه دارد .در این حالت میتوانید توسط گزینه  Specialو با انتخاب گزینه  Noneاین
عمل را انجام دهید و یا میتوانید متن خود را بلوک کرده از نوار ابزار  Formattingکلید  Justifyو یا از کلید
ترکیبی  Ctrl+Jاستفاده کنید.
پاراگراف نیمه قالبی :در این نوع پاراگراف تنها سطر اول به داخل میرود و بقیه سطرها به حالت عادی تایپ
میشود .یعنی سطر اول کوتاهتر از سطرهای دیگر است .در این حالت توسط گزینه  Specialو با انتخاب گزینه
 First Lineرا انتخاب نمائید و سپس در جلو آن اندازه تو رفتگی الزم را بدهید.
پاراگراف زائدهدار :این نوع پاراگراف دارای زائده اضافی در سطر اول است یعنی سطر اول دارای طول بیشتری
نسبت به بقیه سطرهاست .در این حالت توسط گزینه  Specialگزینه  Hangingرا انتخاب نمائید و در کادر جلو
 Byاندازه تورفتگی الزم را بدهید.
راه سادهتر برای ایجاد پاراگراف قالبی ،نیمه قالبی و زائدهدار استفاده از خط کش میباشد .یک پاراگراف سه سطری
تایپ نمائید زمانی که دو فلش خط کش ) (First Line, Hangingروی هم قرار گرفته باشد ،پاراگراف به صورت
قالبی میباشد.
زمانی که فلش  First Lineجلوتر از  Hangingقرار بگیرد پاراگراف به صورت نیمه قالبی و در صورتی که فلش
 Hangingجلوتر از  First Lineباشد پاراگراف بصورت زائدهدار میباشد.
برای اعمال تنظیمات به کل متن ،ابتدا با فشردن کلیدهای  ،Ctrl+Aتمامی متن را در حالت انتخاب قرار دهید:
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سپس مطابق تصویر زیر با کلیک کردن بر روی مربع کوچک در گروه  Paragraphاز منوی  ،Homeتنظیمات
مربوط به پاراگراف نمایان خواهد شد :

تصویر2-34

همانگونه که در تصویر باال نیز مشخص است ،تنظیمات مربوط به تو رفتگی پاراگراف در قسمت Indentation

میباشد .حال اگر از قسمت  Specialگزینه  First lineرا انتخاب نمائید ،قادر به تنظیم تو رفتگی سطر اول از هر
پاراگراف خواهید بود .مقدار تورفتگی را نیز میتوانید دقیقاً از قسمت  Byمشخص کنید.
اگر از قسمت  Specialگزینه  Hangingرا انتخاب کنید ،قادر به اعمال تورفتگی به تمامی سطرهای پارگراف به
غیر از سطر اول خواهید بود.
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حال اگر قصد دارید به تمامی سطرهای پاراگراف مقدار مساوی تورفتگی ایجاد کنید ،کافی است مطابق تصاویر
زیر در قسمت  Indentationاز  Befor textبرای اعمال تورفتگی در سمت راست کل پاراگراف و از After text

برای اعمال تورفتگی در سمت چپ کل پاراگراف استفاده نمائید.
تمرین  :فاصلهگذاری میان پاراگراف و خطوط Word

مهمترین بخش ایجاد یک سند ،در طراحی آن خالصه میشود .زمانی که طراحی سند و قالب بندی آن انجام شد
نیاز به این خواهید داشت که بدانید چگونه و چطور فضاها را در متن ایجاد کنید .در این درس خواهید آموخت
که چگونه خطوط و پارگراف را به روشهای متنوع فاصلهبندی کنید.

فاصلهسازی میان خطوط را میتوان با نشانهها و خطوط اندازه گیری کرد .برای مثال زمانی که در متن میان کلمات
دوبار فاصله گذاری شده باشد و یا فضای میان آنها زیاد باشد .به عبارت دیگر ،شاید  12نقطه در متن مشخص
شود یا یه چیزی در حد  15نقطه فاصله ،که فضای کافی برای متن را با فضای بیشتر اضافه میکند .میتوانید فضای
آن را در صفحه و یا کل خطوط بیشتر کنید و یا آن را کم کنید و خالصه اندازه آن را میتوانید بطور دلخواه تعیین
کنید.
 -1متنی را که میخواهید اصالح کنید انتخاب کنید.

 -2بر روی گزینه  Line and Paragraph Spacingو بخش  Paragraphاز روی برگه  Homeانتخاب کنید.
 -3آن مورد مطلوب خود را از میان گزینهها انتخاب کنید.

تصویر2-35

 -4از منوی کنار صفحه گزینه  Line Spacing Optionsرا انتخاب کنید تا پنجره مربوط به  Paragraphباز شود.
از اینجا میتوانید مقدار مورد نظر را انتخاب کنید.
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تصویر2-35

در کادر محاوره  ،Paragraphلیست مربوط به  Line Spacingرا باز کرده و بسته به فاصلهای که بین سطرهای
پاراگراف در نظر دارید ،یکی از گزینهها را برگزینید:
 :Singleاین گزینه متناسب با نوع و اندازه قلم ،به طور پیش فرض فاصلهای را برای سطرهای هر پاراگراف انتخاب
میکند .اگر قبالً فاصله بین سطرهای پاراگراف را تغییر دادهاید ،با انتخاب این گزینه میتوانید به فاصله پیش فرض
باز گردید.
 :Doubleانتخاب این گزینه منجر به  2برابر شدن فاصله بین خطوط پاراگراف ،نسبت به حالت  Singleخواهد شد.
 :At Leastدر صورت انتخاب این گزینه ،الزم است حداقل فاصله مورد نظر بین سطرهای متوالی پاراگراف را در
واحد نقطه در کادر  Atوارد کنید.
 :Exactlyدر صورت انتخاب این گزینه ،باید فاصله دقیق مورد نظر بین سطرهای متوالی پاراگراف را در کادر Art

وارد کنید .منظور از فاصله دقیق ،فاصله بین هر دو نقطه متناظر از دو سطر متوالی است (مثالً وسط یک حرف از
یک سطر با وسط حرف زیرین آن در سطر بعدی).
 :Multipleدر صورت انتخاب این گزینه میتوانید مضارب دلخواهی از فاصله خطوط  Singleرا به عنوان فاصله
خطوط در نظر بگیرید .به این ترتیب که اگر گزینه  Multipleرا انتخاب و عدد  3را در کادر  Atوارد کنید ،مقدار
فاصله خطوط پاراگراف سه برابر حالت  Singleمیشود.
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فقط وقتی که میتوانید فضاسازی میان خطوط داشته باشید میتوانید فضای میان پاراگرافها را هم انتخاب کنید.
معموالً فضاهای اضافی در میان پاراگرافها سرتیترها و زیرتیترها اضافه شده است .فضاهای اضافی میان پارگرافها
کمک میکند که خواندن متن راحتتر شود.

 -1بر روی گزینه  Line and Paragraph Spacingاز برگه  Homeکلیک کنید.
 -2از منوی گزینه  Add Space Before Paragraphو  Remove Space After Paragraphانتخاب کنید.

تصویر2-36

 -3در کادر  ،Paragraphبخش  ،Spacingمیتوانید تعیین کنید چقدر قبل و بعد از پارگراف فضای خالی وجود
داشته باشد.

تصویر2-37
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در صورتی که گزینه  Don’t add space between paragraphs of the same styleرا کلیک کنید؛ فاصلهای بین
پاراگرافها و متون نخواهد بود.
کار با سبکها
به منظور تسهیل در قالببندی اجزای مختلف سند در  Microsoft Wordیک ویژگی موسوم به  Styleیا سبک
پیشبینی شده است .استفاده از این ویژگی ،نه تنها سازمان و پیکره سند شما را منسجمتر کرده و به آن نظم میبخشد،
بلکه امکانات بعدی فوق العادهای نیز در اختیارتان قرار میدهد.
تصور کنید میخواهید سندی تولید کنید که از لحاظ تنوع قالببندی دارای چهار حالت مختلف باشد .برای مثال،
این سند دارای چهار نوع عنصر زیر است :
عنوان های اصلی (درجه اول) ( :فونت  :تیتر ،سایز  ،14 :رنگ  :آبی ،فاصله از پاراگراف قبل )12 :
عنوانهای فرعی (درجه دوم) ( :فونت  :یاقوت ،سایز  ،13 :جلوه متنی  ،Bold :رنگ  :آبی)
متن عادی ( :فونت  :نازنین ،سایز  ،12 :جلوه متنی  ،Regular :رنگ (Black) Automatic :
زیرنویس تصاویر ( :فونت  :ترافیک ،سایز  ،10 :جلوه متنی  ،Bold :رنگ  :آبی)

حال تصور کنید که مکاننما در ابتدای سند قرار گرفته و میخواهید اولین عنوان اصلی را تایپ کنید .با توجه به
اینکه قالبهای پیش فرض نسبت به قالبهای ذکر شده برای عنوانهای اصلی درجه متفاوت است ،باید چهار
پارامتر قالببندی فونت ،سایز ،رنگ و فاصله از پاراگراف قبلی را به صورت مورد نظر تنظیم کنید .رسیدن به این
منظور ،مستلزم انجام چهار عملیات مختلف است.
 Styleیا سبک میتواند به نحو موثری تعداد عملیات الزم جهت تغییر نوع آیتم متنی مورد نظر (از نظر قالببندی)
را کاهش دهد .به این ترتیب که قبل از شروع به تایپ اولین متن موجود در سند ،شما به عنوان یک کاربر حرفهای
به تعداد عناصری که دارای قالببندی منحصر بفرد هستند ،سبک جدید تولید کرده و به این ترتیب در حین تایپ
متن سند ،برای تبدیل مشخصههای قالببندی از حالتی به حالت دیگر ،کافی است سبک مربوطه را تغییر دهید .با
تغییر سبک مربوطه ،به طور خودکار از تمام مشخصههای قالببندی اطالق شده به سبک جدید ،به مشخصههای
قالببندی جاری تبدیل میشوند.
برای مثال در صورتی که هنگام تولید سند خود از مفهوم Styleها استفاده کرده باشید ،به راحتی و با اعمال تنها
یک فرمان میتوانید فهرست مطالب ) (Table of Contentsسند خود را استخراج کنید.
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انواع سبکهای از پیش تعریف شده موجود در  ،Wordعبارتند از :
 -1سبکهای مربوط به عناوین (سبکهای  :)Headingیکی از مهمترین سبکهای قابل انتخاب در میان سبکهای
از پیش تعریف شده  ،Wordسبکهای مربوط به عناوین هستند .وجه مشترک این سبکها این است که نام همگی
آنها با واژه  Headingشروع شده و در پی آن شمارهای بر مبنای اهمیت عنوان مربوطه میآید .برای مثال ،سبک
 Heading1برای باالترین مرتبه عناوین (عنوانهای درجه اول) ،سبک  Heading 2برای عنوانهای درجه دوم و...
قابل انتخاب هستند.
 -2سبک مربوط به متن عادی ) :(Normalاین سبک عمدتاً برای متنهای عادی که اطالعات مورد نظر کاربر را به
طور مفصل به خواننده منتقل میکنند ،تعلق دارد.
 -3سبکهای مربوط به سرصفحه و پاصفحه ) :(Footer , Headerاین دو سبک عمدتاً به طور خودکار (توسط
 )Wordبرای سرصفحه و پاصفحه سند مورد استفاده قرار میگیرند.
 -4سبک مربوط به متن پاورقی ) :(Footnote Textاین سبک نیز به طور خودکار برای متن پاورقیهای وارد شده
در سند مورد استفاده قرار میگیرد.
 -5سبک مربوط به شماره صفحه ) :(Page Numberاین سبک به طور خودکار برای شمارههای صفحه وارد شده
توسط کاربر مورد استفاده قرار میگیرد.
 -6موارد فوق ،مهمترین سبکهای قابل انتخاب از میان سایر سبکها در محیط  Wordهستند؛ به عنوان یک کار
تحقیقی جنبی میتوانید سایر انواع سبکهای  Wordرا بررسی کنید.
برای دسترسی داشتن به سبکهای ) (styleاین برنامه کافی است به سربرگ  Homeدر نوار ابزار اصلی )(Ribbon

رفته و از کادر گروه  Stylesبروی فلش کوچکی که در سمت راست کادر محاورهای سبکها قرار دارد کلیک کنید
تا با باز شدن کادری جدید ،کلیه سبکهای موجود دربرنامه را در دسترس داشته باشید.

تصویر2-38
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تصویر2-39

حال برای استفاده از این سبکها کافی است متن مورد نظر خود را انتخاب کنید ،سپس به این کادر (کادر محاورهای
سبکها) مراجعه کرده و بر روی سبک مورد نظر خود کلیک کنید.

و یا اگر قبل از نوشتن متن اقدام به این کار کنید ،طبق سبک مورد نظر نوشته شما تایپ خواهد شد .در اینجا سبک
 Subtle emphasisاز کادر سبکها انتخاب شده است.

شما اگر از سبکی خاص برای متنهای خود استفاده میکنید که این سبک در کادر  ،styleبرنامه به صورت پیش
فرض وجود ندارد ،و شما از این سبک نوشتاری به صورت منظم و پی در پی استفاده میکنید ،میتوانید این سبک
را به صورت سبکی جدید در برنامه  Wordبسازید تا هر زمان که به آن نیاز داشتید بتوانید به راحتی از این سبک
استفاده کنید .برای این کار دو روش وجود دارد:
اطمینان داشته باشید که شما قبالً سبکی جدید را در متن خود بکار بردهاید و متنی که دارای سبک جدید است را
انتخاب کرده باشید.

حال برای اینکه این سبک را ذخیره کنید (برای ساختن یک سبک جدید) کافی است که روی فلش کوچک کناری
کادر  Styleکلیک کرده تا کادر سبکها باز شود .سپس بر روی گزینه ایجاد سبک جدید ) (Create a Styleمطابق
تصویر  ،3-38کلیک کنید.

72

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

پنجره  Create New Style from Formattingباز میشود (تصویر )2-40

تصویر 2-40

روی گزینه … Modifyکلیک کنید این پنجره حاوی اطالعات سبک انتخاب شده شما برای ذخیره سازی میباشد.

تصویر 2-41

در این پنجره ،میتوانید تنظیمات دلخواه را انجام دهید .مثال نامی را برای آن انتخاب کرده یا تنظیمات مربوط به
نوع فونت ،اندازه ،رنگ و … و یا راست چین و چپ چین بودن آن و… را به دلخواه خود تغییر دهید.

همچنین در قسمت پایین پنجره مذکور میتوانید با کلیک رویدکمه  Formatو سپس انتخاب گزینه ،Text Effect
افکتهای زیبایی را مثل سایهدار کردن متن ،سه بعدی کردن آن و… به  Styleخود اضافه کنید .باید دقت کنید
که افکت شما باعث شلخته شدن متن نشود .بهتر است از این افکتها برای متنهایی با فونت و اندازه کوچک
کمتر استفاده شود.
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در پایین کادر چند گزینه قرار دارد که میتوانید بوسیله آن انتخاب کنید که این سبک تنها در این متن بکار میرود
) (Only In This Documentیا با گزینه ) ،)New document based on this templateاین سبک را به عنوان
سبکی پایه ذخیره نمایید.
سپس بر روی دکمه  Okکلیک کنید تا سبک مورد نظر ذخیره گردد .حال سبک ساخته شده توسط شما ،در کادر
سبکها نمایش داده میشود.
ساخت  Styleمخصوص تایپ فارسی
برای اینکه پس از باز کردن یک سند جدید در  ،Wordبا تنظیماتی مناسب با تایپ فارسی رو به رو شوید ،الزم
است یک  Styleبرای همین منظور تهیه نمایید.
برای شروع ،در سر برگ  Homeو بخش  ،Styleروی یکی از استایلهای پیش فرضی که در کادر مربوط به Styles

قرار دارند راست کلیک نمایید .به عنوان مثال در اینجا استایل  Normalرا انتخاب کنید .از کادر ظاهر شده،
 Modifyرا کلیک کنید تا پنجرهای با عنوان « »Modify styleظاهر شود.

تصویر 2-42

در پایین کادر ظاهر شده ،گزینه « »New documents based no this templateرا فعال نمایید .فعال کردن این
گزینه باعث می شود از این پس استایل شما به عنوان استایل پیش فرض مورد استفاده قرار گیرد .یعنی هنگام باز
کردن یک صفحه  ،Wordاین تنظیمات این استایل در  Wordاعمال میشود.
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در همین پنجره و در قسمت پایین ،روی گزینه  Formatکلیک نمایید و گزینه  Fontرا انتخاب کنید .در کادر ظاهر
شده ،گزینههای زیر را میتوانید تغییر دهید:
 :Latin textفونت مورد نظر را برای زمانی که میخواهید از کلمههای انگلیسی استفاده کنید انتخاب نمایید.
 :Complex scriptsاز کادر این قسمت میتوانید فونت مورد نظر را برای تایپ فارسی انتخاب کنید.
 :Sizeاندازه پیش فرض متن را از کادر  Sizeتعیین نمایید.
پس از تغییر تنظیمات دلخواه  ،Fontروی دکمه  OKکلیک کنید.
به پنجره  Modify Styleبرگردید و روی گزینه  Formatکلیک نمایید .سپس از لیست ظاهر شده Paragraph ،را
انتخاب کنید تا پنجرهای به همین نام ظاهر شود.
در پنجره تنظیمات پاراگراف و در قسمت  Directionگزینه « »Right-to-leftرا برای تایپ فارسی که از راست به
چپ میباشد را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه ،از این پس اگر صفحه جدیدی را باز کنید نشانگر تایپ در
سمت راست صفحه قرار میگیرد تا متن از راست به چپ نوشته شود .اگر نیاز بود میتوانید سایر گزینههای پنجره
 Paragraphرا نیز به دلخواه تغییر دهید .مثالً میتوانید فاصله پاراگراف از حاشیه صفحه ،یا فاصله سطر از سطر
دوم ،فاصله پاراگراف از پاراگراف دوم و ...را نیز تنظیم کنید .در پایان روی  OKکلیک نمایید.
به طور معمول تنظیماتی را که الزم بود انجام شده است و شما میتوانید با خیال راحت از این به بعد صفحه
جدیدی از  Wordرا باز کرده و بدون نیاز به تغییراتی که تا به حال انجام دادهاید (مثل تغییر جهت تایپ ،تغییر
اندازه متن ،تغییر رنگ و ،)..شروع به تایپ متن فارسی مورد نظر نمایید.
آشنایی با ابزارهای گروه Editing

در محیط  Wordدر صورت لزوم میتوانید در محتوای سند کلمه یا عبارت خاصی را جستجو کرده و آن را با
کلمه یا عبارت دیگری جایگزین کنید .همچنین شاید بخواهید صفحه ،خط یا بخش خاصی را به سرعت بیابید.
برای انجام عملیات های مورد نظر در سند ،در سربرگ  HomeگروهEditing؛ یه دستور  Replace ،Findو Select

قرار دارد.
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برای جستجوی یک کلمه یا عبارت در سند ،در سربرگ  Homeگروه  ،Editingدستور  Findرا انتخاب کنید .یا
کلید ترکیبی  Ctrl+Fرا فشار دهید تا پانل  Navigationدر سمت چپ پنجره  Wordباز شود.
دستور  ،Findسه عمل کلی انجام میدهد :
-1یافتن عبارات
 -2جایگزینی عبارات
 -3مرور سند

تصویر 2-44

همانطور که در تصویر  ،2-43مشاهده میکنید پنجره  ،Navigationدارای چهار بخش Search, Headings,

 Pages, Resultمیباشد .در کادر  ،Searchعنوان مورد نظر خود را تایپ کنید .در بخش  ،Reasultنتایج نشان
داده میشود و در بخش  ،Pagesصفحاتی که نتایج در آن پیدا شده است را نشان میدهد و اگر در سند خود از
سرتیتر ) (Headingاستفاده شده باشد نشان داده میشود .در کادر جستجو ،لیست بازشو را کلیک کرده و روی
… Optionsکلیک کنید تا تنظیمات پیشرفته جستجوی متن مطابق تصویر  ،2-45نشان داده شود.

تصویر 2-45
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در ادامه در مورد گزینههای این بخش صحیت خواهد شد.
دستور  Findدر بخش  ،Editingشامل دو دستور دیگر به نامهای … Advanced Findو … Go Toمیباشد.
روی … Advanced Findکلیک کنید تا کادر  ،Find and Replaceمطابق تصویر  2-46باز شود.

تصویر 2-46

همانطور که در تصویر  2-46مشاهده میکنید پنجره  ،Find and Replaceدارای سه تب Find, Replace, Go
 Toمیباشد .در تب  Findو بخش  ،Find whatعبارت مورد نظر را برای جستجو تایپ کنید .روی >> More

کلیک کنید تا تنظیمات پیشرفته برای جستجو در دسترس قرار گیرد.

تصویر 2-47

 :Match Caseبا فعال شدن این گزینه نرم افزار  ،Wordبرای جستجو حتی به بزرگی و کوچکی حروف و مقایسه
آنها با متنی که در قسمت  Find Whatوارد شده است دقت میکند.
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 : Find whole words onlyبا فعال شدن این گزینه نرم افزار  ،Wordحرف تایپ شده در قسمت  Find Whatرا
یک کلمه محسوب کرده و فقط در صورت یافتن کلمه مورد نظر آن را گزارش میدهد .مثالً اگر در قسمت Find

 ،Whatحرف آ را تایپ کرده باشید در حالت عادی  ،Wordوجود تمامی حروف آ را گزارش میدهد اما چنانچه
گزینه  Find Whole Word Onlyفعال شود نرم افزار  ،Wordفقط حدود حرف آ یی را گزارش میدهد که یک
کلمه واحد باشد.
 :Use wildcardsمعموالً برای انجام یک جستجوی پیشرفته از Wildcardها استفاده میشود.
 ،Wildcardکاراکتری است که در جستجوها ،جانشین یک یا چند کاراکتر دیگر میشود .عالمت * یکی از
متداولترین این کاراکترهاست که میتواند جانشین هیچ یا تعدادی کاراکتر شود .مثالً اگر عبارت «ف*یت» را
جستجو کنید ،عبارتهای «فعالیت»« ،فوریت» و «ظرفیت» را پیدا میکند.

یک کاراکتر  Wildcardدر قسمت  Find Whatتایپ کنید .همچنین میتوانید بر روی دکمه  Specialکلیک کنید
و یکی از Wildcardها را از لیست انتخاب نمایید.
اگر بخواهید کاراکتری مانند عالمت ستاره که یکی از کاراکترهای  Wildcardمیباشد جستجو کنید ،قبل از آن
یک بکاسلش (\) تایپ کنید.
کاراکترهای  Wildcardرا باید به صورت انگلیسی تایپ کرد مثالً عالمت سوال را به صورت ؟ تایپ نکنید بلکه
? تایپ کنید.
میتوانید از پرانتز برای گروهبندی کاراکترها و اولویتبندی جستجویتان استفاده کنید .مثالً عبارت >)<(pre)*(ed

میتواند برای پیدا کردن " "presortedو " "preventedاستفاده شود.
با کلیک روی  ،Formatدر پنجره  ،Find and Replaceجستجو را براساس قالب متن اعمال کنید.

تصویر 2-48

با کلیک روی دکمه  ،Specialمی توانید جستجوی خود را براساس کاراکترهای خاص محدود کنید.
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تصویر 2-49

دکمه  ،No Formattingاین دکمه اثر تنظیمات انجام شده توسط دکمه  Formatرا از بین میبرد.

روی سربرگ  ،Replaceکلیک کنید تا تنظیمات مربوط به آن باز شود.

تصویر 2-49
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گزینههای این سربرگ بدین شرح میباشند:
 : Find whatمحل درج عبارتی که به آن میگردید.
 : Replace withمحل درج عبارتی که باید جایگزین عبارت مورد جستجو شود.
برای استفاده از سربرگ  Replaceدرکادر  Find and Replaceمیتوان از کلیدهای میانبر  Ctrl +Hنیز کمک
بگیرید.
در پنجره  ،Find and Replaceروی سربرگ  ،Go Toکلیک کنید تا تنظیمات آن باز شود.

تصویر 2-50

استفاده از دستور  Go Toیکی از روشهای مرور سریع متن است .نحوه استفاده از این دستور در حالت پیش فرض
بدین گونه است که شماره صفحه معینی از سند را معرفی میکنید و زمان فرمان  Go Toصفحه مزبور را در صفحه
نمایش احضار میکند .در عین حال فرمان  Go Toامکان احضار مکانهای مختلف سند را از طریق آیتمهایی به
جز شماره صفحه نیز فراهم کرده است .برای مثال میتوانید از شماره ( Sectionیا قسمت) ،شماره سطر ،شماره
 ،Bookmarkشماره پاورقی ) (Footnoteیا پاسندی ) ،(Endnoteشماره جدول ،شماره عناوین و بسیاری از عناصر
دیگر جهت یافتن محل های مختلف سند استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که به فراخور انتخاب هریک از این آیتمها جمله  EnterPage Numberتغییر خواهد کرد.
 :Sectionمرور بخش
 :Lineمرور سطر
 :Book Markمرور نشانه گذاری
 :Comentمرور توضیحات
 :Foot noteمرور پاورقیها
 :End noteمرور پانوشتها
 :Fieldمرور متون دارای قابلیت به روزرسانی
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 :Tableمرور جداول
 :Graphicمرور تصاویر
 :Equationمرور فرمول ها
 :Objectمرور اشکال
در مورد دستور  Findو  Replaceدر بخش  Editingصحبت شد .حال نوبت ابزار  Selectاست ،ابزار ،Select
برای انتخاب راحتتر اشیای موجود در سند  Wordطراحی شده است .همانطور که در تصویر  ،2-51مشاهده
میکنید این ابزار دارای چندین ابزار مختلف است.

تصویر 2-51

 :Select Allتمام محتویات سند را انتخاب میکند.
 :Select Objectتنها Objectها را انتخاب میکند مانند تصویر ،اشکال و...
 :Select Text with Similar Formattingاین گزینه تمام متنها را به جز  Objectها انتخاب میکند.
 :Selection Paneاین گزینه نام تمامی Objectها را از طریق پانلی مانند تصویر  ،2-52برای کاربر نشان میدهد.
کاربر میتواند از این طریق Objectها را پنهان یا آشکار کند.

تصویر 2-52
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اصول نگارش متون فارسی
در تایپ فارسی و انگلیسی قواعدی وجود دارد که متأسفانه بهدلیل عدم اطالع ،در اغلب متونی که توسط افراد
ناآشنا تایپ میشود ،رعایت نمیشود و عالوه بر غیر اصولی کردن کار باعث ایجاد مشکالت آزار دهندهای نیز
میشود.
در زبان فارسی ،کاربرد فاصلههای میان کلمات مهم است و قواعد خاصی دارد .البته در زبانهای دیگر نیز فاصله،
نیم فاصله ،و فاصله بدون شکست اهمیت خاصی دارد اما متاسفانه کمتر کسی در این زمینه اطالعات کافی دارد.
حتی تایپیستهای 1حرفهای از آگاهی کافی در این زمینه برخوردار نیستند .نمونههای فراوانی از این موضوع را
میتوان در نشریات و کتابها و حتی در رسانهها و اینترنت و بین وبالگ نویسها میتوان مشاهده کرد.
برای ایجاد فاصله میان کلمات از کلید «( »Space Barبزرگترین کلید در صفحه کلید) استفاده میشود که در
اصطالح به آن «فاصله» میگویند .اگر بین دو کلمه از کلید مذکور استفاده نکنید ،آن دو کلمه ممکن است به هم
بچسبند یا یک کلمه محسوب شوند .مثالً اگر تایپ کنید «کتاب» و فاصله را رعایت نکنید و در ادامه تایپ کنید
«فارسی» ،متن به صورت «کتابفارسی» در میآید که در نرم افزار « »Wordیک کلمه محسوب میشود و در نگارش
نیز صحیح نیست .پس مجبورید بین این دو کلمه از فاصله یا همان  Space Barاستفاده کنید.
گاهی نیز ماهیت دو کلمه به گونهای است که به هم نمیچسبند؛ مانند «بازیگر» و «فوتبال» که اگر بین آن ها فاصله
نگذارید و بنویسید «بازیگرفوتبال» ،هر چند به هم نمیچسبند ،اما در « »Wordیک کلمه محسوب میشوند .به هر
حال هر چیزی که بین دو  Space Barمتوالی قرار گیرد ،در  Wordیک کلمه محسوب میشود.
معموالً «فاصله» را میان هر دو کلمه مستقل ایجاد میکنند؛ مثل اغلب فاصلههایی که بین کلمات این متن میبینید،
اما رعایت نوعی فاصله دیگر هم برای ما فارسینویسان الزم است که به آن «نیم فاصله» گفته میشود .برخی کلمهها
از چند پاره تشکیل شدهاند ولی در مجموع یک کلمه محسوب میشوند؛ مثل «می شود»« ،رفته اند»« ،دست ها» ،یا
همین کلمه «نیم فاصله» .اگر دقت کنید ،میبینید که مثالً کلمه «می شود» از دو بخش «می» و «شود» تشکیل شده
است که اگر بین آن ها از فاصله استفاده نکنید ،به صورت «میشود» در میآید که نگارش صحیحی نیست .اگر هم
از فاصله استفاده کنید به صورت «می شود» در میآید که اوالً بین آنها فاصله بیش از حد ایجاد شده است و دو
کلمه به حساب میآید ،ثانیاً احتمال میرود که اگر در پایان سطر قرار گیرد ،شکسته شده و در حالتی نامانوس،
قسمت «می» در انتهای سطر و قسمت «شود» در ابتدای سطر بعدی قرار گیرد .برای حل این مشکل از کلیدهای

- Typist

1
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( )Alt + -استفاده می شود .کافی است در یک عبارت مثل (می شود) فاصله بین این دو کلمه را انتخاب کرده و
کلیدهای ترکیبی ) (Alt + -را کلیک کنید.
اگر به مرور خود را مقید کنید که «فاصله» و «نیم فاصله» را به جا استفاده کنید ،ضمن رعایت اصول نگارش ،متن
شما از نظر ظاهری نیز زیبا و منظم به نظر خواهد آمد.
به نکات زیر ،هنگام متون فارسی دقت کنید:
کاراکترهایی مانند کاما ( ،)،نقطه ( ،).نقطه کاما (؛) ،دو نقطه ( ،):خط تیره ( ،)-عالمت سؤال (؟) ،عالمت تعجّب
(!) و سه نقطه (…) باید به صورتی تایپ شوند که قبل از آنها فاصله ) (Spaceنباشد و بعد از آنها یک فاصله
قرار بگیرد .رعایت این قانون عالوه بر زیباسازی متون ،یک مشکل فنی رایج را هم حل میکند و نمیگذارد
کاراکترهای فوق در ابتدای خط قرار بگیرند.

هنگام قرار دادن عبارتی در داخل پرانتز () ،گیومه « » و یا کروشه [ ] ،در دو طرف بیرونی پرانتز ،گیومه و یا کروشه
باید یک فاصله ) (Spaceو در دو طرف داخلی آنها هیچ فاصلهای قرار نگیرد .رعایت این قاعده هم یک علت فنی
دارد :قرار نگرفتن پرانتز ،گیومه و یا کروشه در محل نامناسب.

فـصل سوم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل Insert
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آشنایی با امکانات گروه Pages

تصویر 3-1

همانطور که در تصویر  ،3-1مشاهده میکنید گروه  ،Pagesشامل بخشهای  Cover Page , Blank Pageو Page

 Breakاست ،Cover Page .برای ایجاد روکش روی اسناد و مقالهها به کار میرود Blank Page .برای ایجاد یک
صفحه خالی به کار میرود ،اما  Page Breakبرای شروع صفحه بعدی از مکان جاری میباشد .شاید شما به
صورت کلی تفاوتی در بین این دو گزینه نبینید .اما با مثال زیر میتوان به تفاوت این دو گزینه پی برد:
فرض کنید که باید تعداد  20برگ را در  Wordتایپ میکردید اما صفحه  12را فراموش کردهاید ،و چون این
صفحات باید پشت سر هم باشند مجبور خواهید بود که بعد از صفحه  11این صفحه جا مانده را نیز در محل
خودش تایپ نمائید ،کافی است که در صفحه یازدهم گزینه  Blank Pageرا کلیک کنید تا یک صفحه خالی به
نام صفحه دوازدهم ایجاد گردد.
اما در صورتی که نمیخواهید شماره بندی صفحات شما تغییر پیدا کند ،اما به یک صفحه در همان محل نیاز است
کافی است در محل مورد نیاز نشانگر را قرار داده و از گزینه  Page Breakاستفاده کنید تا از ابتدای محل مورد
نظر به اندازه یک صفحه بدون تغییر در شمارهبندی صفحات یک صفحه خالی ایجاد گردد.
اما در نظر داشته باشید که اگر متون صفحه آخر بیش از حد باشد ،به طور خودکار یک صفحه دیگر بعد از آخرین
صفحه ایجاد خواهد شد.
در بسیاری از موارد کاربران نیاز خواهند داشت تا برای اسناد  ،Wordنوشته شده کاور (جلد) بسازند .این نیاز
برای مقالهها ،پایان نامهها ،رزومهها و… که کاربران قصد پرینت گرفتن از این اسناد و یا تبدیل آنها به فایلهای
 PDFرا دارند به طور محسوس ،احساس میشود .یکی از قابلیتهای بسیار جالبی که نرم افزار  ،Wordدر اختیار
شما قرار میدهد امکان ساخت کاور برای اسناد میباشد .این کار بسیار آسان بوده و کاربر بنا به سلیقه شخصی
خود میتواند کاوری برای سند  Wordخود بسازد.

در ابتدا برای شروع به ساخت کاور در نرم افزار  ،Wordبه گروه  Pagesمراجعه کنید و از این کادر بر روی گروه
گزینه  Cover Pageکلیک کنید .با کلیک بر روی این گزینه کادر زیر مجموعههای آن که شامل انواع مختلفی از
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ساختارهای پیشنهاد شده توسط نرم افزار برای ساخت کاور میباشد باز خواهد شد .کاربر قادر خواهد بود تا از
این کادر ،ساختار کاور مورد نظر خود را یافته و با تایید نهایی آن را به ابتدای سند  ،Wordاضافه نماید.

تصویر 3-2

شخصیسازی  Coverاضافه شده به سند
فرض کنید که یکی از ساختار کاورها را انتخاب کرده و وارد سند  Wordخود کردهاید ،حال باید به شخصیسازی
آن بپردازید .به طور کلی کاورها از قسمتهای مختلف اطالعاتی و گرافیکی تشکیل شدهاند:

 .1یک قالب کلی که زمینه کاور را شامل خواهد شد و در بیشتر کاورها شامل یک تصویر گرافیکی برای رنگ و
طرح دادن به زمینه کاور میباشد.

 .2جعبه متن برای درج اطالعاتی مانند عنوان سند ،سال جمعآوری و یا مکتوب نمودن سند ،نام نویسنده ،نام
کمپانی ،تاریخ و…
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 .3تصاویر گرافیکی برای زیبایی بیشتر کاور و یا معرفی سند حاضر کاربرد دارند.

برای این آموزش از کاور  Motionاستفاده شده است زیرا بیشترین گزینههای مربوط به کاورسازی را در خود جای
داده است.

تصویر 3-3

این بخش در کاور مثال زده شده در این آموزش با رنگ سبز مشخصتر از سایر قسمتهای دیگر کاور میباشد.
نرم افزار  ،Wordاین امکان را در اختیار شما میگذارد تا به تغییر سایز و یا رنگ این قسمت از متن بپردازید.

برای این کار ابتدا بر روی قسمت گفته شده کلیک کنید تا به حالت انتخاب شده تغییر شکل دهد .با انتخاب کردن
این قسمت سربرگی جدید در نوار ابزار اصلی برنامه (ریبون) با نام  Formatباز خواهد شد.

تصویر 3-4

کادر گروهها وگزینههای موجود در این سربرگ به صورت زیر میباشد:
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کادر گروه  :Insert Shapeاز این کادر گروه برای وارد کردن اشکال بر روی متن کاور استفاده میشود.

کادر گروه  :Shape Styleگزینههای موجود در این کادر گروه اجازه تغییر سبک این قسمت از کاور ،تغییر رنگ
آن ،تغییر رنگ خطوط دور آن و نوع  Shapeرا خواهند داد.

کادر گروه  :Shadow Effectsبا استفاده از گزینههای موجود در این کادر گروه میتوانید اقدام به سایهدار نمودن
قسمت انتخابی و یا حتی تعیین زاویه سایه ایجاد شده نمایید.

کادر گروه  :D-Effectsبا استفاده از گزینههای موجود در این کادر گروه میتوانید به سه بعدیسازی قسمت انتخاب
شده بپردازید.

کادر گروه  :Arrangeبا استفاده از گزینههای موجود در این کادر گروه میتوانید به تغییرات مکان قسمت انتخاب
شده )( ،(Positionترازبندی آن در کاور) )Align) ،و چرخاندن قسمت انتخاب شده ) (Rotateو ...بپردازید.

کادر گروه  :Sizeگزینههای موجود در این کادر گروه که یکی در جهت ارتفاع و دیگری در جهت عرض میباشد،
امکان تغییر اندازه قسمت انتخاب شده را به شما خواهد داد.

جعبه متنهای موجود در کاور به صورت زیر است:
این جعبهها در کاور مثال زده شده بوسیله درج متنهای مربوطه در آن مشخص شده است:

 :Yearدرج سال تدوین سند از این جعبه متن امکانپذیر میباشد .با کلیک داخل جعبه امکان تایپ سال مورد نظر
در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 :Type The Document Titleدر این جعبه متن شما باید اقدام به درج عنوان مطالب سند  Wordخود نمایید .با
کلیک درون این جعبه متن میتوانید عنوان سند خود را تایپ و درج نمایید.
 :Authorدر این جعبه نام نویسنده (مولف) را وارد نمایید.
 :Type the company nameنام کمپانی (شرکت و یا موسسه مورد نظر) در این کادر وارد میشود.
 :Pick the dateتاریخ کامل تدوین سند Wordرا در این جعبه متن وارد نمایید.

در برخی از کاورها جعبه متنی تعبیه شده است که در آن میتوانید به درج مختصری از مطالب موجود در سند
بپردازید .اما در صورت نیاز مبرم به این امر در کاورهایی که این نوع جعبه متن در آنها قرار داده نشده است،
میتوانید با ایجاد جعبه متن جدیدی اقدام به این کار نمایید.
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در کاور مثال زده شده در این آموزش ،تصویر (قطار مترو به صورت پیش فرض) قرار داده شده است .برای تغییر
این تصویر پیش فرض ،با کلیک بر روی این تصویر سربرگی جدید با نام  Formatباز خواهد شد .از این سربرگ
به کادر گروه  Adjustمراجعه کرده و گزینه  Change Pictureرا انتخاب نمایید.

تصویر 3-5

با انتخاب این گزینه پنجره جستجو در فایلهای ذخیره شده در کامپیوتر شما باز خواهد شد که با جستجو در فایلها
میتوانید اقدام به انتخاب تصویر مورد نظر و پس از کلیک بر روی دکمه  Insertدر پایین این پنجره (و یا دبل
کلیک بر روی تصویر) میتوانید آن را در کاور خود جایگزین تصویر پیش فرض نمایید.

با وارد کردن تصویر بر روی کاور و یا انتخاب تصویر موجود در کاور سربرگی جدید با نام  Formatباز خواهد
شد که گزینههایی را برای انجام تغییرات مورد نیاز شما بر روی تصویر در اختیارتان قرار خواهد داد .کادر گروهها
و برخی از گزینههای پرکاربرد موجود در این سربرگ عبارتند از:

کادر گروه  :Adjustبا استفاده از گزینههای موجودر این کادر گروه میتوانید به تغییرات در میزان نور تصویر وارد
شده ) ،(Brightnessکنتراست تصویر) ،(Contrastفیلترهای تغییر رنگ تصویر ) ،(Recolorفشردهسازی تصوی
وارد شده ) ،(Compress Pictureتغییر تصویر و جایگزینی تصویری جدید ) ،(Change Pictureبازگشت به
حالت اولیه تصویر وارد شده ) (Reset Pictureرا در اختیار داشته باشید.

کادر گروه  :Picture Styleبا استفاده از گزینههای موجود در این کادر گروه میتوانید به تغییر سبک دیداری و
قرارگیری تصویر (نمونه تصاویر موجود در کادر  ،)Styleتغییر حالت نمایش تصویر به حالت اشکال مختلف
) ،(Picture Shapeتغییر رنگ خطوط اطراف تصویر ) (Picture Borderو وارد کردن افکتهای دیداری مانند
سایه دادن و محو شدگی تصویر ) ،(Picture Effectsبپردازید.

کادر گروه  :Arrangeبا استفاده از گزینههای این کادر گروه میتوانید به تغییر مکان قرارگیری تصویر در صفحه
کاور ) ،(Positionتراز بندی تصویر نسبت به زمینه کاور ) ،(Alignچرخاندن تصویر وارد شده به کاور )(Rotate

اشاره نمود .البته گزینههای دیگری در این کادر گروه قرار دارن که محل قرارگیری تصویر نسبت به اشکال گرافیکی،
متنها و…را مشخص میکنند.
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تصویر 3-6

کادر گروه  :Sizeبا اصتفاده از گزینههای موجود در این کادر گروه میتوانید به برش و استفاده از قسمتی از تصویر
وارد شده ) (Corpبپردازید و یا سایز تصاویر وارد شده ( )-را تغییر دهید.

تغییر اندازه جعبههای متن و تصویر وارد شده و گرافیک متن کاور با دو روش امکان پذیر است:
روش اول :ابتدا بر روی قسمت مورد نظر کلیک کنید .پس از ظاهر شدن کادر انتخاب به دور جعبه متن و یا تصویر
و یا گرافیک مورد نظر شاهد بوجود آمدن دایرههای کوچکی در چهار گوشه قسمت انتخابی خواهید بود .فلش
ماوس را به روی یکی از این دایره ها انتقال دهید و پس از تبدیل شدن نشانگر ماوس به فلشی دو طرفه اقدام به
کلیک و دراگ نمودن آن نمایید .با دراگ کردن به سمت داخل قسمت انتخاب شده کوچکتر و با دراگ کردن به
سمت بیرون قسمت انتخاب شده بزرگتر خواهد شد.

تصویر 3-6

روش دوم :با کلیک بر روی قسمت مورد نظر و انتخاب کردن آن ،از سربرگ باز شده  Formatبه کادر گروه Size
مراجعه نمایید و با وارد کردن مقادیر طول و عرض اقدام به کوچک و بزرگ کردن قسمت انتخابی نمایید.
تصویر زیر کادرگروه  Sizeپس از انتخاب تصویر موجود در کاور را نشان میدهد.

تصویر 3-7
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برای وارد کردن جعبه متن جدید به کاور ،ابتدا بر روی سربرگ  Insertکلیک کنید و از کادر گروه  Textگزینه
 Text Boxرا انتخاب نمایید.

تصویر 3-8

با کلیک بر روی این گزینه کادر زیر مجموعههای آن باز خواهد شد که در این کادر برنامه چند نمونه از جعبههای
متن را که به صورت پیش فرض در آن گنجانده شده است پیشنهاد خواهد کرد .اگر یکی از این جهبههای متن نیاز
شما را برطرف میکند ،آن را انتخاب کرده و وارد کاور نمایید .ولی اگر میخواهید جعبه متنی دلخواه با ابعاد مورد
نیاز خود و در جایگاهی مشخص ایجاد کنید از کادر زیر مجموعههای باز شده گزینه  Draw Tex Boxرا انتخاب
نمایید.

تصویر 3-9
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حال میتوانید با کلیک داخل جعبه متن جدیدی که ایجاد نمودهاید ،اقدام به درج دادهها و اطالعات و متون جدید
نمایید.
برای حذف و ذخیره کاور ایجاد شده برای سند  ،Wordکافی است از کادر گروه  Pagesروی گزینه Cover Page
کلیک کنید و از کادر باز شده آن گزینه  Remove Current Cover Pageیا Save Selection to Cover Page

 Galleryرا کلیک کنید.
ایجاد جدول
هرگاه هنگام کار با یک نرم افزار واژه پرداز ،تحت شرایط خاصی ترجیح دهید که اطالعات یا دادههای به خصوصی
را به صورت منظمتری دستهبندی کنید ،استفاده از جداول بیشترین کمک را در این راستا به شما خواهد کرد؛
بنابراین جدول ابزاری برای دستهبندی منسجمتر اطالعات است ،به نحوی که ضمن افزایش نظم اطالعات ،امکان
دسترسی سریعتر به آنها را فراهم میکند.
یک جدول مجموعهای از خانههای کوچک ستون و سطر است که مرتب شده است .جداول برای مقاصد مختلف
میتوان استفاده کرد که هم اطالعات متنی و عددی را میتوان وارد آنها کرد.
برای ایجاد جدول در  ،Wordراههای مختلفی وجود دارد که در ادامه به چند روش از آنها اشاره میشود .به پانل
 Insertرفته و بر روی دکمه  Tableکلیک کنید.

تصویر 3-10

 -1با کشیدن ماوس بر روی مربعهای کوچک میتوانید تعداد سطر و ستونها را تعیین کنید .با انتخاب این دستور
میتوانید جدول مورد نظر خود را با دادن تعداد سطر و ستون ایجاد کنید.
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 :Draw Table -2با استفاده از این دستور میتوانید به صورت دستی و با کشیدن ،جدول خود را ایجاد و اندازه
سطر و ستونها و سلولها را مشخص کنید.
 :Convert Text To Tableبا استفاده از این دستور میتوانید متنی که از قبل نوشتید را انتخاب و آن را در جدول
قرار دهید.
 :Excel Spreadsheet -3این دستور برگه کاری و جدول برنامه اکسل را ایجاد میکند.

 :Quick Tables -4جدولهای آمادهای در این قسمت وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید.
اگر تعداد ستونهای جدول  10یا کمتر از  ،10و اگر تعداد سطرهای جدول  8یا کمتر از  8باشد ،میتوانید جدول
را به صورت ساده درج کنید .همانطور که گفته شد برای این کار از پانل  ،Insertخانههای مربعی شکلی که با نام
 Tableمشاهده میکنید ،استفاده کنید .با حرکت ماوس بر روی این خانهها ،میتوانید اندازه جدول را در بخش
باالی آن ببینید و جدول مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تصویر 3-11

یکی از روشهای درج جدول ،تعیین تعداد خانههای جدول است .شما تنها اندازه طول و عرض را مشخص میکنید
و نرمافزار به صورت خودکار جدول را برای شما درج میکند .برای این کار از منوی  Tableگزینه Insert Table

را انتخاب کنید .در این صورت پنجره مشابه تصور  3-12باز میشود از بخش  Number of columnsتعداد
ستونها و از بخش  Number of rowsتعداد سطرهای جدول مورد نظرتان را انتخاب کنید .در صورتی که این
پنجره را  OKکنید ،یک جدول  5در  2ترسیم خواهد شد.
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تصویر 3-12

 :Number of columnsتعداد ستونهای جدول
 :Number of rowsتعداد سطرهای جدول
 :Fixed column widthعرض ستون ثابت
 :AutoFit to contentsتنظیم خودکار اندازه جدول با توجه به محتوا
 :AutoFit to windowتنظیم خودکار اندازه جدول در پنجره
 :Remember dimensions for new tablesابعاد مختلف را برای جداول بعدی به یاد داشته باش
یکی دیگر از روشهای درج جدولها را به جز ایجاد کردن از طریق انتخاب تعداد سطر و ستون ،میتوان رسم
کرد .برای رسم جدول از بخش  ،Tableگزینه  Draw Tableرا انتخاب کنید .در این صورت تصویر یک مداد به
جای مکاننما ،نشان داده میشود .برای درج جدول ابتدا باید بدنه جدول را رسم کنید .منظور از بدنه ،مستطیلی
است که با انتخاب ابزار  Draw Tableایجاد میکنید.

تصویر 3-13
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برای این کار وقتی شکل مداد به جای مکاننما ظاهر شد ،در گوشه سمت چپ و باالی نقطهای که میخواهید
جدول را رسم کنید ،کلیک کرده و کلیک چپ را تا زمانی که مستطیل را رسم میکنید نگه دارید.

بعد از رسم مستطیل یا بدنه جدول ،کافی است با انتخاب ابزار رسم (مداد) یا گزینه  ،Draw Tableسطرها و
ستونها را یک به یک ترسیم کنید.

وقتی گزینه  Draw Tableرا فعال میکنید ،یک منوی جدید به اسم  Designظاهر میشود که در این بخش میتوان
جدول را ویرایش کرد.
بعد از استفاده از مداد ،و وقتی که کار رسم شما تمام شد ،اگر خواستید شکل مکاننما به حالت سابق بازگردد،
کلید  Escرا از روی کیبورد فشار دهید.

البته شما میتوانید درون سلولهای جدول متنی را تایپ کنید و یا موضوعی را درج کنید فقط این نکات را به یاد
داشته باشید:
برای حذف محتویات درون هر یک از سلولها آنها را انتخاب کنید و کلید  Deleteرا فشار دهید.
برای انتخاب ردیفهای جدول مانند انتخاب یک سطر متن با مکان نما عمل میکنید .یعنی مکاننما را به ضلع
کناری ردیف جدول منتقل کرده و کلیک کنید برای انتخاب چندین ردیف همین عمل را با استفاده از دستور درگ
انجام دهید.
برای انتخاب ستونهای یک جدول نیز مکاننما را به باالی ضلع فوقانی ستون برده و بعد از تغییر شکل دادن کلیک
کنید .برای انتخاب چندین ستون نیز همین کار را با استفاده از عمل درگ انجام دهید.
اگر سلولی در حال انتخاب قرار داشته باشد و شما آن را تغییر اندازه دهید تنها اندازه همان سلول تغیییر خواهد
کرد.
برای انتقال مکاننما بین سلولهای مختلف جدول عالوه بر کلیدهای جهت نما از کلید  Tabنیز میتوان کمک
گرفت.
درون ردیفی که میخواهید در صفحه بعد ظاهر شود کلیک کنید و  Ctrl+ Interرا فشار دهید .همانطور که میدانید
یکی از راههای ایجاد فاصله در بین متون معمولی استفاده از کلید  Tabمیباشد .ولی از آنجایی که این کلید در
جداول کار جا به جایی بین سلول ها را انجام میدهد لذا برای ایجاد فاصله در بین متون درون سلولها از ترکیب
کلیدهای  Ctrl+ Tabکمک گرفته میشود.
اگر مکاننما را به سلول انتهایی جدول منتقل کرده و کلید  Tabرا فشار دهید این کار منجر به ساخت یک ردیف
جدید در زیر جدول جاری میشود.
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اگر یک یا چند سلول جدول را انتخاب کرده و به سمت دیگر جدول مثال به زیر انتهاییترین سلول جدول درگ
کنید به همان تعداد سلول در مقصد درگ اضافه خواهد شد .بدیهی است که برای این کار تفاوتی ندارد که یک
سلول خالی را انتخاب کرده باشید یا یک سلول دارای مضموم را.
در هنگام رسم جدول ،شاید نتوان فاصله هر سطر با سطر قبلی یا بعدی را به طور دقیق در نظر گرفت .برای تنظیم
فاصلهها گزینهای وجود دارد! برای این کار ابتدا سطرها را انتخاب کرده و سپس بر روی جدول راست کلیک کنید.
از گزینههای موجود ،گزینه  Distribute Rows Evenlyرا انتخاب کنید .پس از انتخاب این گزینه ،فاصله سطرها
با هم برابر میشوند .و اگر ستونهایتان با فاصله نامرتبی رسم شده ،بعد از انتخاب ستونها ،میتوانید با استفاده از
گزینه  ،Distribute Columns Evenlyفاصله آنها را مرتب کنید.
گاهی الزم است برخی خطوط را در جدول پر رنگتر یا حتی با یک رنگ دیگر از بقیه خطوط مشخص کرد.
وقتی که از مداد استفاده میکنید ،به طور طبیعی به «پاککن» هم نیاز دارید! بخصوص اگر در حال رسم باشید.
ابزار پاککن ،درست در کنار ابزار  Draw Tableقرار دارد ،اسم این ابزار  Eraserاست .با کلیک بر روی این
ابزار ،عالمت مکاننما به شکل یک پاککن تغییر پیدا میکند و با کلیک بر روی هر کدام از خطوط یا سلولها،
میتوان آنها را پاک کرد.

تصویر 3-14

میتوانید جدولی به سبک دلخواه خود بسازید:
هرجا که میخواهید جدول اضافه کنید کلیک کنید.
تب  Designرا انتخاب کنید و  Table Stylesرا میبینید.
روی منو کلیک کنید و تمام سبکهای منو را خواهید دید.
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تصویر 3-15

ماوس را روی مدلها بغلطانید پیش نمایشی از هر کدام را روی متن خود خواهید دید .مدلی را که میخواهید را
از میان آنها انتخاب میکنید.

وقتی که یک سبک از جدول را انتخاب کردید میتوانید گزینههای مختلف را فعال و یا غیرفعال کنید و یا ظاهر
جدول را تغییر دهید .شش گزینه وجود دارد،First Column ،Banded Rows ،Total Row ،Header Row :
.Banded Columns ،Last Column
هرکجای متن میخواهید کلیک کنید Design ،را کلیک کنید.
از تب  Designروی گزینه  checkیا  uncheckکلیک کنید تا گزینههای مورد نظر از گروه Table Style Options

را انتخاب کنید.

تصویر 3-16

بسته به اینکه از چه سبک منو استفاده میکنید  Table Style Optionsمیتواند تاثیرات دیگری داشته باشد .اما باید
تمام گزینهها را امتحان کنید تا آن مدلی که میخواهید را پیدا کنید.
میتوانید به جداول خود حاشیه اضافه کنید خانههایی را که میخواهید رنگی کنید انتخاب کنید .از تب Design
قسمتهای  Line Weight ،Line Styleو  Pen Color Pen Colorرا انتخاب کنید.
سپس روی منو  Bordersکلیک کنید .از منوی باز شده ،نوع  Borderرا که میخواهید انتخاب کنید.

تصویر 3-17
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در صورتی که بخواهید یک خانه یا خانههایی از جدول رنگی متفاوتتر از سایر رنگها داشته باشند ،خانه یا
خانههای مورد نظر را انتخاب کرده و روی  Shadingکلیک کنید تا لیست رنگها باز شود .سپس رنگ مورد نظر
را انتخاب کنید.
با هر کدام از روشهایی که جدول را ایجاد کردید ،میتوانید با استفاده از گزینههایی جدول را به شکل مورد
نظرمان تغییر دهید.
برای اضافه کردن یک مجموعه سلول در جدول ،ابتدا محلی که میخواهید سلولها را اضافه کنید مشخص کرده
سپس راست کلیک کنید:
برای اضافه کردن یک «سطر» به سطرهای «باال» ،گزینه  Insert Rows Aboveرا انتخاب کنید.
برای اضافه کردن یک «سطر» به سطرهای «پایین» ،گزینه  Insert Rows Belowرا انتخاب کنید.
برای اضافه کردن یک «ستون» به ستونهای «سمت راست» ،گزینه  Insert Columns to the Rightرا انتخاب کنید.
برای اضافه کردن یک «ستون» به ستونهای «سمت چپ» ،گزینه  Insert Columns to the Leftرا انتخاب کنید.
برای پاک کردن سلولها ،میتوان از دو روش استفاده کرد .روش نخست که قبالً هم توضیح داده شد .با استفاده
از ابزار پاک کن است که باید به اندازه کافی در رسم و ویرایش جدولها تسلط داشته باشید ،چرا که ممکن است
با استفاده از پاک کن ،سلولهای دیگری را حذف کنید که قصد حذف کردن آنها را نداشته بودید.

در روشی دیگر میتوان سلولهای مورد نظر را انتخاب کرد و بر روی آن سلولها راست کلیک کرد و سپس گزینه
 Deleteرا انتخاب کرد .پس از انتخاب گزینه  Deleteچهار گزینه نشان داده میشود.

تصویر 3-18

گزینه  Shift Cells Leftسلولهای انتخابی را حذف ،و سلولهای باقیمانده را به سمت چپ میبرد.
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گزینه  ،Shift Cells Upسلولهای انتخابی را حذف و سلولهای باقیمانده را به باال میبرد.
گزینه  ،Delete entire rowsکل سطر را حذف میکند.

گزینه  ،Delete entire columnsکل ستون را حذف میکند.
برای ادغام سلولها با یکدیگر ابتدا سلولهای مورد نظر را انتخاب و پس از کلیک راست بر روی آنها،
گزینه  Merge Cellsرا انتخاب کنید.

تصویر 3-19

نکتهای که در طول کار با جدولها باید به آن توجه داشت این است که هر سلول به طور مجزا فونت ،سایز و رنگ
خود را میگیرد و اگر تغییری در یک سلول بدهید ،سلولهای دیگر از آن تغییر تبعیت نمیکنند.

به طور کلی اگر میخواهید همه سلولها با هم یک سایز ،یک فونت و یک رنگ داشته باشند ،باید همه آنها را با
هم انتخاب کنید و تغییرات مورد نظرتان را بر آنها اعمال کنید.

برای مرتبسازی و نوع قرارگیری متن (راستچین ،چپچین و وسط چین) نیز همین قانون حاکم است .در تصویر
زیر تمام سلولها انتخاب و گزینه وسط چین انتخاب شده است.

همانطور که در تصویر باال میبینید ،نوع قرارگیری متن در داخل سلول در  9حالت نشان داده شده است .یعنی سه
ردیف راستچین ،چپچین و وسط چین.
در ردیف اول ،متن با باالی سلول فاصله کمی پیدا میکند اما با پایین سلول فاصله بیشتری دارد.

در ردیف دوم ،با پایین و باالی سلول فاصله یکسانی پیدا میکند (اگر وسط چین را از این ردیف انتخاب کنید،
متن دقیقاً وسط سلول قرار میگیرد).
در ردیف سوم ،متن با پایین سلول فاصله کمی پیدا میکند اما با باالی سلول فاصله بیشتری دارد.
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تصویر 3-20

گاهی نیاز است در یک سلول ،واژه را از باال به پایین نوشت .برای این کار بر روی واژه راست کلیک کرده و
گزینه  Text Directionرا انتخاب کنید.

تصویر 3-21

با … Insert Tableو  Draw Tableآشنا شدید .حاال نوبت به  Convert Text to Tableاست .در صورتی که
چند خط متن در اختیار داشته و قصد تبدیل این خطوط به یک جدول با ستونها و ردیفهای منظم را داشته باشید
از این گزینه استفاده کنید .متن مورد نظر را به حالت انتخاب درآورده و روی گزینه ،Convert Text to Table
کلیک کنید .تا پنجره  Convert Text to Tableمطابق تصویر  3-22باز شود .در پنجره باز شده امکان تعیین تعداد
ستونها و سطرها را در اختیار دارید .همچنین در قسمت  Separate text atنیز میتوانید تعیین کنید کاراکترهای
موجود در متن بر چه اساسی از یکدیگر جدا شده و تبدیل به جدول شوند .در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک
کنید تا تبدیل انجام شود.
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تصویر 3-22

برای تبدیل جدول به متن نیز کافی است:
ابتدا جدول مورد نظر را انتخاب نمایید .سپس به پانل  Layoutرفته و بر روی  Convert to Textکلیک نمایید .در
پنجره باز شده نحوه تبدیل جدول به متن را انتخاب نموده و بر روی دکمه  OKکلیک کنید.
از روشهای ایجاد جدول دو گزینه  Excel Spreadsheetو  Quick Tablesباقیمانده است .گزینه Excel
 ،Spreadsheetاین امکان را میدهد که در محیط اکسل دادههای خود را ایجاد کرده و در انتها در سند Word

خود انتقال دهید .نرم افزار  Wordبه عنوان یک نرم افزار واژهپرداز و  Excelبه عنوان یک نرمافزار صفحه گسترده
گنجانده شده است .قابلیتی که بواسطه آن شما میتوانید از تمامی مزایای  Excelدر داخل  Wordبهرهمند گردید.
به عبارتی دیگر با استفاده از این قابلیت از تمامی امکانات نرم افزار صفحه گسترده  Excelدر درون نرم افزار
واژهپرداز  Wordبرخودار خواهید بود .از جمله اینکه براحتی میتوانید دادههای موجود در  Excelرا بدون هیچ
گونه تغییری در صفحات  Wordداشته باشید و بواسطه آن میتوانید براحتی در داخل  Wordبا توابع قدرتمند
 ،Excelبر روی دادهها پردازش انجام دهید .با انجام این کار نوار منوی  Wordپنهان شده و برنامه اکسل همراه با
تمامی امکانات از جمله نوار منو یا همان  Ribbonدر داخل  Wordایجاد میگردد و شما قادر به ایجاد جداول
دلخواه با قابلیت بهرهبرداری از توابع ،رسم نمودار ،قالببندی سلولها و درج سطرها و ستونهای طوالنی خواهید
بود.
گزینه آخر یعنی  ،Quick Tablesجداول از پیش ساخته شدهاند که میتوان از آنها در سند خود استفاده کنید مانند
(تقویم).
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آشنایی با ابزارهای گروه Illustrations

برنامه  Wordاین امکان را در اختیار شما میگذارد که تصاویر و یا عکسهایی را که برای ساخت یک سند نیاز
دارید را به این برنامه و در مکان دلخواه از سند خود قرار دهید .برای این کار کافی است از نوار ابزار اصلی
) (Ribbonسربرگ  Insertرا انتخاب کنید و به کادر گروه  Illustrationsمراجعه کنید.

تصویر 3-23

ابتدا نشانگر ماوس را به نقطهای که باید عکس در آنجا قرار گیرد برده و کلیک کنید تا مکاننما به آنجا انتقال داده
شود .سپس از کادر گروه  Illustrationsگزینه  Pictureرا انتخاب کنید .با کلیک بر روی این گزینه پنجرهای جدید
باز میشود که شامل فایلهای سیستمی شماست .از این پنجره در سیستم خود جستجو کرده و با پیدا کردن و تایید
عکس مورد نظر ،عکس داخل سند  Wordوارد شده و باز میشود.

تصویر 3-24

پس از ورود تصویر منتخب به سند شما ،سربرگی با نام  Formatباز خواهد شد .با استفاده از گزینههای این سربرگ
میتوانید تغییرات الزم را در تصویر و یا عکس ورودی اعمال نمایید.
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تقریباً تمام اسناد در نرم افزار  ،Wordاز تصویر و متن تشکیل شدهاند .اسنادی که بدون تصویر باشد خوانایی و
درک آن در بیشتر مواقع برای کاربران مشکل میباشد و این موضوع بیشتر زمانی خودش را نشان میدهد که اسناد
جنبه آموزشی نیز پیدا کند .از این رو باید تنظیمات بهتری برای چیدمان عکس و متن در سند در نظر بگیرید.
همانطور که میدانید حالت پیش فرض  ،Wordبرای قرار دادن عکس در کنار متن بدین گونه است که متن با
پایینترین قسمت عکس در یک سطر قرار میگیرند .در این حالت هنگام جابجایی عکس ،متن به طور دلخواه در
کنار عکس قرار نمیگیرد .به همین دلیل در ادامه آموزشهای الزم داده خواهد شد که چگونه عکس  Wordرا به
طور دلخواه در کنار متن قرار بدهید.
نرم افزار  Wordرا اجرا کنید .یک متن را به دلخواه تایپ کرده و یک تصویر را هم وارد برنامه کنید تا تنظیمات
آن مورد بررسی قرار بگیرد.
بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید تا سربرگ  Formatفعال شود .در این ریبون یک بخش برای تنظیمات تصویر
با عنوان  Arrangeوجود دارد.

تصویر 3-25

دو گزینه برای تراز کردن تصویر و عکس در کنار همدیگر وجود دارد  Positionو  .Wrap Textدر این لیست
ماوس را روی حالتهای مختلف  text-wrappingقرار دهید ولی کلیک نکنید تا بدون انتخاب گزینهای تاثیر آن
را روی عکس خود ببینید .هنگامی که حالت مورد نظر را برای قرار گرفتن عکس در کنار نوشته یافتید روی آن
کلیک کنید .همچنین میتوان با کلیک روی  ،More Layout Optionبا تنظیمات بیشتر به شکل دلخواهی به مقصود
خود برسید .هر دو گزینه دارای محلهای قرار گیری متفاوت است که شما بسته به سندی که میخواهید ایجاد کنید
میتوانید از این دو گزینه کمک بگیرید.
گروه  ،Adjustشامل بخشهای زیر است:
 :Remove Backgroundدر این حالت تصویر همانند شکل زیر خواهد شد که رنگ بنفش ایجاد شده در زمینه،
به منزلهی قسمتهایی از تصویر است که  Backgroundتوسط برنامه حذف میگردد.
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تصویر 3-26

پس از انتخاب گزینه  Remove Backgroundو انتخاب شدن حذفیات تصویر ،سربرگی جدید با نام
 BACKGROUND REMOVALباز خواهد شد.

تصویر 3-27

توجه داشته باشید که گاهی قسمتهای انتخاب شده از تصویر بزرگتر و یا کوچکتر میباشد که این حالت باعث
حذفیات کم پس زمینه و یا در صورت بزرگ بودن محدوده باعث حذف شدن قسمتهای اصلی تصویر خواهد
شد .در این حالت رنگ بنفش که نشان دهنده حذفیات است بر روی تصویر اصلی قرار میگیرد (در تصویر 27-3
نشان داده شده است).
در این حالت میتوانید با استفاده از  8دستگیرهای که در اطراف کادر انتخاب قرار دارد ،کادر انتخاب را به گونهای
کوچک و یا بزرگ کنید که تنها پس زمینه به صورت انتخابی (هایالیت) شود و قسمتهای اصلی تصویر از حالت
انتخاب خارج شوند.
حال پس از تنظیم محدوده حذفیات ،از سربرگ باز شده  BACKGROUND REMOVALو از کادر گروه
 Closeبرروی گزینه  Keep Changesدر تصویر  ،3-27کلیک کنید تا قسمتهای انتخاب شده حذف گردند.
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در حالتی که محدوده حذفیات را مشخص کرده باشید ،با کلیک بر روی گزینه  Discard ALL Changesمراحل
انتخاب و ادامه کار حذف کردن زمینه تصویر پایان خواهد پذیرفت و تصویر بدون تغییر باقیمانده و از ادامه کار
خارج خواهید شد.

در صورتی که محدوده انتخاب (هایالیت) پس زمینه بگونهای باشد که قسمتهایی از تصویر اصلی حذف شود،
و یا بگونهای باشد که قسمتی از پس زمینه برای حذف انتخاب نشده باشد ،راهی برای حل این مشکالت وجود
دارد.

برای حل این مشکل یک بار تصویر را به حالت اولیه برگردانید و دوباره مراحل باال را انجام دهید تا پس زمینه
تصویر هایالیت شود .حال از کادر گروه باز شده  BACKGROUND REMOVALبه کادر گروه  Refineبروید.
گزینههای موجود در این کادر گروه در رفع این مشکل به شما کمک خواهند کرد.
گزینههای موجود در این کادر گروه عبارتند از:

 :Mark Areas to Keepبا انتخاب این گزینه میتوانید قسمتهای دلخواه را از حالت انتخابی خارج کرده تا از
حذف آنها جلوگیری شود.

 :Mark Areas to Removeبا انتخاب این گزینه میتوانید قسمتهای جدیدی را به حالت انتخاب در آورده و
حذف کنید .این کار با کلیک و درگ کردن بر روی قسمتهای مورد نیاز انجام میپذیرد.

اگر به یکی از دو روش باال قسمتهایی از تصویر را از حالت انتخاب خارج کردهاید و یا به قسمتهای انتخاب
شده برای حذف کردن اضافه نمودهاید ،پس از انتخاب قسمتهای دلخواه خطهایی با عالمت مثبت و منفی بر روی
این قسمتها ظاهر میگردد که عالمتهای مثبت نشان دهنده استفاده از گزینه  Mark Areas to Keepو عالمتهای
منفی نشان دهنده استفاده از گزینه  Mark Areas to Removeمیباشد.

 :Delete Markبا کلیک بر روی این گزینه و سپس کلیک بر روی نقاط مثبت و منفی میتوانید این نقاط را حذف
کرده و به حالت قبل برگردانید.

برای خارج کردن این قسمت از تصویر از حالت انتخابی  ،Mark Areas to Keepکلیک کرده تا انتخاب شود.
سپس بر روی عالمت سوال بگونهای اشارهگر ماوس را کلیک و درگ کنید که تنها محدوده عالمت سوال از حالت
انتخاب خارج شود.

حال برای حذف  Backgroundکافی است بر روی گزینه  Keep Changeکلیک کرده تا ( Backgroundاین بار
بدون عالمت سوال) حذف گردد .در صورتی که قصد دارید قسمتهایی از تصویر را به حالت انتخاب شده و
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حذفیات اضافه کنید ،با انتخاب گزینه  Mark Areas to Removeو کلیک و درگ بر روی آن قسمت به حالت
انتخاب اضافه نمایید.

تصویر 3-28

 :Correctionsبا استفاده از این گزینه میتوانید میزان روشنایی و تضاد رنگ تصویر را تغییر دهید.

 :Colorبا استفاده از این گزینه میتوانید یک تم رنگی را روی تصویر اعمال کنید.
 :Artistic Effectsاین جلوهها مانند فیلترهای فتوشاپ عمل میکنند .گزینه  Effects Articticرا باز و یکی از
جلوههای تصویری موجود را انتخاب کنید تا روی عکس اعمال شود.

 :Compress Picturesنرم افزار Wordریال به صورت پیشفرض در پشت صحنه ،عکسها و مطالب را فشرده
سازی میکند ،نسخههای اخیر نرم افزار  ،Wordهمانند نرم افزارهای فشردهسازی عمل کرده و فایلها ،محتویات
شما را فشردهسازی کرده و تصاویر تکراری که در  Wordوارد کردید تنها یک بار در فایل واقعی ذخیره میگردد.
با این وجود در ورژنهای اخیر  ،Officeاستفاده از تصاویر با حجم باال منجر به باال رفتن حجم فایل نهایی می
شود .در واقع تصاویری با حجم باال که تنها یک بار در فایل  Wordاستفاده میکنید باعث باال رفتن حجم فایل
نهایی  Wordشما میشود .البته ابزارهای کمکی هم وجود دارد که شما میتوانید از طریق آنها سایزهای تصاویر
را مشاهده کنید.

برای فشردهسازی تصاویر در فایل  ،Wordعکس مورد نظرتان را در سند  Wordخود انتخاب ) (Selectکنید.
سپس از طریق تولبار اصلی  ،Wordتب  Formatرا انتخاب کنید .در پانل  Formatبر روی گزینه Compress

 ،Picturesکلیک کنید تا پنجره  Compress Picturesباز شود.
اگر قصد دارید تمامی عکسهای موجود در سند  Wordرا فشرده کنید ،تیک گزینه Apply only to this picture

را بردارید ولی اگر این گزینه را تیک بزنید به این معنی است که تنها عکس انتخاب شده فشرده خواهد شد.
گزینهی دیگری به نام  Delete cropped areas of picturesقابل مشاهده است که باید این گزینه تیک خورده
باشد ،قابل ذکر است اگر این گزینه تیک خورده باشد زمانی که شما عکسها در سند  Wordتان ،را کراپ )(Crop
میکنید دیگر امکان بازگشت به حالیت اولیه وجود ندارد مگر اینکه عکس اصلی را مجدداً وارد کنید.
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تصویر 3-29

همچنین در قسمت پایینی میتوانید وضوح تصویر یا همان رزولوشن را برای فشردهسازی مشخص کنید ،برای کم
کردن حجم فایل  Wordپیشنهاد میشود پایینترین رزولوشن را انتخاب کنید .سپس بر روی  OKکلیک کنید تا
تنظیمات به درستی ذخیره گردد .بعد از ذخیره تنظیمات ،بسته به تعداد تصاویر موجود در سند شما ممکن است
این فرآیند فشردهسازی کمی طول بکشد .برای مشاهده میزان حجم کم شده ،بعد از پایان میتوانید سند ،Word
خود را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید سپس حجم نهایی فایل جدید را با فایل قبلی  ،Wordخودتان مقایسه
کنید.

برنامههای آفیس در درون خود از یک ویرایشگر عکس بهره میبرند ،هنگامی که شما در حال تغییرات و ویرایش
بر روی تصاویر در سند خود هستید  Wordشما عکس اولیه را نگه داری میکند تا بتوانید در صورت نیاز عکس
را به تنظیمات اولیه برگردانید .اگر شما از این موضوع خرسند هستید باید اعالم کنید این کار در برنامههای Office

تنها باعث باال رفتن حجم فایل نهایی شما میشود .و اگر راه حل و ترفند ذکر شده در باال به اندازه کافی حجم
فایل شما را کاهش نداد در اینجا ترفند دیگری را برای کم کردن حجم فایلهای  Wordبه شما آموزش داده
میشود .قبل از شروع فراموش نکنید که سند خود را ذخیره کرده تا بعد از پایان کار بتوانید با خروجی جدید
مقایسه و یا در صورت به دست آمدن نتیجهای خالف تصور شما ،فایل اصلی را از دست ندهید.

ابتدا وارد منوی فایل ) (Fileدر سند  Wordخود شوید .سپس بر روی گزینه  Optionsکلیک کنید .در پنجره باز
شده از منوی سمت چپ ،بر روی گزینه  Advancedکلیک کنید.

سپس اسکرول را پایین آورده تا گزینه  Image Size and Qualityرا ببینید .گزینه  Discard editing dataرا
انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه اطالعات مربوط به ویرایش تصاویر از بین خواهد رفت.
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تصویر 3-30

همچنین گزینهی دیگری نیز در تصویر زیر قابل مشاهده است که با تیک زدن آن میتوانید از فایل  Wordخود در
برابر فشردهسازی محافظت کنید .و همچنین میتوانید یک رزولوشن پیش فرض برای فشردهسازی تصاویر داخل
فایل  Wordخود انتخاب کنید.

بعد از انجام تغییرات ،بر روی دکمه  OKکلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود .حال فایل  Wordخود را با نام دیگری
ذخیره کرده و سپس با فایل قبلی مقایسه و تفاوت در حجم خروجی فایل ورد خودتان را مشاهده کنید.
 :Change Pictureبرای تغییر تصویر ،از گزینه  Change Pictureاستفاده میشود .در این صورت پنجرهای باز
میشود که با انتخاب تصویر جدید ،میتوان آن را جایگزین تصویر قبلی کرد.

 :Reset Pictureاگر بخواهید از کلیه تنظیمات انجام شده بر روی تصویرتان صرف نظر کنید و آن را به حالت
اولیهاش برگردانید ،میتوانید از گزینه  Reset Pictureاستفاده کنید.
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گروه  Picture Stylesشامل بخشهای زیر است:

تصویر 3-31

 :Picture Stylesگزینه  Picture Styleتصویر را به سبکهای نمونهای تبدیل میکند .برای این کار تصویر مورد
نظرتان را انتخاب و گزینههای مختلف این سبکها را آزمایش کنید.

 :Picture Borderبرای رسم یک خط به دور تصویر ،از گزینه  Picture Borderاستفاده میشود.
 :Picture Effectبا استفاده از گزینه  Picture Effectsمیتوان به تصویر افکتهای گوناگونی داد و حالت تصویر
را با توجه به طرح مورد نیاز تنظیم کرد.
 :Picture Layoutتصویر مورد نظر را به یک کار گرافیکی تصویری براساس عنوان متن و نوشته تبدیل میکند.
گروه  Arrangeشامل بخشهای زیر است:

تصویر 3-32

تقریبا تمام اسناد در نرم افزار  Wordاز تصویر و متن تشکیل شدهاند .اسنادی که بدون تصویر باشد خوانایی و
درک آن در بیشتر مواقع برای کاربران مشکل میباشد و این موضوع بیشتر زمانی خودش را نشان میدهد که اسناد
جنبه آموزشی نیز پیدا کند .از این رو باید تنظیمات بهتری برای چیدمان عکس و متن در سند در نظر بگیرید.
همانطور که میدانید حالت پیش فرض  Wordبرای قرار دادن عکس در کنار متن بدین گونه است که متن با
پایینترین قسمت عکس در یک سطر قرار میگیرند .در این حالت هنگام جابجایی عکس ،متن به طور دلخواه در
کنار عکس قرار نمیگیرد .به همین دلیل در ادامه آموزش داده میشود که چگونه عکس  Wordرا به طور دلخواه
در کنار متن قرار بدهید.

 -1نرم افزار  Wordرا اجرا کنید .یک متن را به دلخواه تایپ کرده و یک تصویر را هم وارد برنامه کنید تا تنظیمات
آن مورد بررسی قرار بگیرد.
 -2بر روی تصویر مورد نظر کلیک کنید تا سربرگ  Formatفعال شود .در این ریبون یک بخش برای تنظیمات
تصویر با عنوان  Arrangeوجود دارد.
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 -3همانطور که در صفحات قبل هم توضیح داده شد .دو گزینه برای تراز کردن تصویر و عکس در کنار همدیگر
وجود دارد Position :و  .Wrap Textدر این لیست ماوس را روی حالتهای مختلف  text-wrappingقرار دهید
ولی کلیک نکنید تا بدون انتخاب گزینهای تاثیر آن را روی عکس خود ببینید .هنگامی که حالت مورد نظر را برای
قرار گرفتن عکس در کنار نوشته یافتید روی آن کلیک کنید.
همچنین میتوان با کلیک روی  More Layout Optionبا تنظیمات بیشتر ،به شکل دلخواهی به مقصود خود برسید.
هر دو گزینه دارای محلهای قرارگیری متفاوت است که شما بسته به سندی که میخواهید ایجاد کنید میتوانید از
این دو گزینه کمک بگیرید.

یکی از ابزارهای کاربردی که در  Wrap Text ،Positionقرار دارد  Edit Wrap Pointمیباشد .این ابزار بسیار
کاربردی است و میتواند به شما کمک کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.
وقتی  Edit Wrap Pointرا انتخاب میکنید به شما این امکان داده میشود از طرق ماوس کمی تصویر را جابجا
کنید .یعنی درگ و رها کردن تصویر در بخش مشخص شده که خودتان انتخاب میکنید.

 Bring Forwardو  :Send Backwardاگر بخواهید که چندین تصویر با هم قرار دهید ،میتوانید از گزینههای
 Bring Forwardو  Send Backwardاستفاده کنید تا آن را هرجور میخواهید در صفحه قرار دهید .همچنین
میتوانید شکل را به جلو و یا عقب برگردانید.

 :Selection Paneموجب ظاهر شدن پنجره  Paneمیشود.
 :Alignمیتوانید با استفاده از این گزینه تصویر را در جهتهای مختلف محور مختصات تنظیم کنید.
 :Rotateتصویر را در زاویه  90درجه به سمت راست و چپ و نیز در حالت افقی و عمودی تنظیم میکند.
گروه  ،Sizeدارای بخشهای زیر است:

تصویر 3-33

یکی از قابلیتهایی که در  Wordوجود دارد این است که شما میتوانید تصاویری که در سند خود دارید را
همانجا  Cropکنید و زمانی را برای ویرایش عکسهای خود صرف نکنید .برای بریدن بخشی از تصویر ابتدا بر
روی گزینه  Cropکلیک کنید .در این صورت چهار گوشه تصویر قابلیت این را دارند که با ماوس کوچک شوند.
کافی است کلیک چپ را نگه دارید و با سمت پایین و چپ حرکت کنید .در نقطهای که میخواهید تصویر بریده
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شود ،کلیک چپ را رها کنید .با استفاده از گزینههای  Shape Heightو  Shape Widthمقادیر مورد نظر را برای
برای برش میتوانید وارد کنید.
در مورد ابزار  Pictureبه اندازه کافی صحبت شد .همانطور که در تصویر  3-34مشاهده میکنید گروه Illustration

در پانل  ،Insertدارای چند ابزار کاربردی دیگر میباشد که به معرفی هر یک از آنها پرداخته میشود.

تصویر 3-34

برای استفاده از ابزار  ،Online Picturesباید به اینترنت دسترسی داشته باشید .وقتی روی این گزینه کلیک کنید
پنجره  Insert Picturesمطابق تصویر  3-35باز می شود.

تصویر 3-35

از طریق کادر  ،Bing Image Searchمیتوانید برحسب موضوع مورد عالقه تان به جستجوی تصویر بپردازید .از
طریق  OneDriveهم در صورتی که تصویری را قبالً در  OneDriveخود دارید میتوانید به سند خود اضافه کنید.
از طریق بخش  ،Also insert fromهم میتوانید در  flicker.comو  facebookبه دنبال تصاویر مورد نظر خود
بگردید.
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پس از ابزار  ،Online Picturesنوبت به ابزار  Shapesمیرسد.

تصویر 3-36

میتوانید اشکال مختلفی را به متن خود اضافه کنید اشکالی مثل جهتها دایره و ستاره و یا اشکالی دیگر .آیا
میخواهید با این ویژگی اسم و آدرس خود را در متن به شکلی دیگر نشان دهید؟ یک خط بکشید .میخواهید
نموداری را رسم کنید و یا پروسه زمانی را نشان دهید؟ میخواهید چارت بندی کنید .در حالی که در متن خود به
این جلوههای بصری نیاز دارید میتوانید آنها به روشهای مختلف در متن خود نشان دهید.
برای وارد کردن ( Shapesاشکال آماده) به سند کافی است به کادر گروه  Illustrationsمراجعه کرده و بر روی
گزینه  Shapesکلیک کنید و با باز شدن کادر آن شکل مورد نظر را انتخاب کنید تا در سند نمایش داده شود.

تصویر 3-37
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تصویر 3-38

مطابق شکل  3-38یک مستطیل رسم شد .در گوشههای مستطیل مورد نظر چهار جعبه سیاه رنگ ظاهر خواهد شد
که در حقیقت اینها لنگرگاه هستند که میتوانید با آنها مستطیل را دگرگون سازید.
اگر بخواهید نقاط بیشتری نیز داشته باشید و یا اینکه نقاطی که مورد نظر ما نمیباشد را حذف و یا جایگاه لنگر را
تغییر دهید؛ فقط کافی است با راست کلیک روی آنها و از منوی ظاهر شده گزینه  ،Edit Pointsرا مالحظه خواهید
کرد تمامی کارها را با آن انجام داد .البته این کار را با ماوس هم قابل انجام میباشد و فقط کافی است ماوس را
بر روی لبه مستطیل برده و پس از اینکه فلش ماوس تبدیل به یک دایره جهتدار گردید این pointها را به مستطیل
اضافه و یا حتی آن را کم و همچنین جهت آنرا تغییر داد.
با انتخاب گزینه  New Drawing Canvasدر تصویر  ،3-37که در پایین این پنجره قرار دارد میتوانید  Shapeو
یا شکل مورد نظر را خودتان طراحی کنید.

پس از ورود  Shapeمورد نظر به سند شما ،سربرگی با نام  Formatباز خواهد شد .با استفاده از گزینههای این
سربرگ میتوانید تغییرات الزم را در  Shapeاعمال نمایید.

پس از ابزار  ،Shapesنوبت به ابزار  SmartArtمیرسد.

تصویر 4-39

Smart Artها اشکال مختلف گرافیکی هستند که پس از وارد کردن آنها به سند  Wordمیتوانید بر روی آنان متن
بنویسید و یا تصاویر مختلف را روی آن قرار دهید.

برای وارد کردن  smart artبه سند ،کافی است پس از تعیین مکان آن در سند به سربرگ  Insertمراجعه کرده و از
کادر گروه  Illustrationsگزینه  Smart Artرا انتخاب کنید.
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تصویر 3-40

با وارد کردن  SmartArtمورد نظر به سند ،توسط سربرگهای باز شده  Designو  Formatمیتوانید Smart Art
مورد نظر را تغییر داده و شخصیسازی متناسب با نیاز خود را انجام دهید.

تصویر 3-41

در این صفحه شما میتوانید به دلخواه یکی از شکلهای مورد نظر را با توجه به اسالید خود انتخاب کرده و عناوین
مقدمه یا صفحات خود را وارد کنید .عناوین اسالیدهایی که در سند وارد شده به صورت تصویر  3-42است:
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تصویر 3-42

دقت داشته باشید که شما هر اسالیدی که بخواهید در تب  Layoutمیتوانید انتخاب کنید و محدودیتی در انتخاب
طرح خود ندارید .برای ایجاد کلیدهای بیشتر در  SmartArtکشیده شده کافی است در تب  Designگزینه Add

 Shapeرا انتخاب و یک یا چند کلید قبل و بعد از نقطه مشخص شده ایجاد کنید .برای ایجاد یک زیر مجموعه
همانند تصویر زیر کافی است گزینه  Add Bulletرا از بخش  Create Graphicکلیک کنید.

تصویر 3-43

تصویر 3-43
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در قسمت  ،Layoutsتب  Designدر صورتی که از باکس کشیده شده خود راضی نیست میتوانید شکل آن را
تغییر دهید.

تصویر 3-44

در قسمت  Change Colorمیتوانید رنگ باکس کشیده را تغییر دهید.

تصویر 3-45

میتوان از طریق  ،SmartArtبه صفحات دیگر لینک داد .بر روی متنی که میخواهید به صفحه مقصد لینک دهید
کلیک راست کرده گزینه  Hiperlinkرا بزنید.

پس از ابزار  ،Shapesنوبت به ابزار  Chartمیرسد.
در نگارش اسناد همانقدر که محتوا میتواند در کیفیت سند موثر باشد وضعیت ظاهری آن سند نیز اثرگذار است
و استفاده از گرافیک مناسب در جای صحیح خودش میتواند کلید ایجاد یک سند با ظاهری مناسب و حرفهای
باشد .نمودارها به عنوان یک شیوه مصور برای نمایش دادن وقایع و شاخصهایی که اگر به صورت متن بیان شوند
کسالتآور خواهند بود و ممکن است نادیده گرفته شوند همواره در آراستن ظاهر اسناد تولید شده توسط ویرایشگر
متن  Wordاز مجموعهی  Officeو بخشیدن جلوهای حرفهای به این اسناد تاثیر بسزایی داشتهاند .نمودار در چنین
اسنادی خواننده سند را قادر میسازد تا در یک چشم بهمزدن شاخصهای گوناگونی را بررسی و آنها را با یکدیگر
قیاس نماید.

در  Wordقابلیتی با عنوان تولید نمودار بصورت اتوماتیک ) (Automated Chart Featureوجود دارد که میتوان
توسط آن با استفاده از اطالعات ذخیره شده در یک فایل اکسل ) (Excelبرای ترسیم یک نمودار در اسناد تحت
این ویرایشگر اقدام نمود و سپس شما قادر خواهید بود ظاهر ،رنگبندی و نوع نمودار خود را در  Wordانتخاب
و ویرایش کنید .بنابراین برای ترسیم نمودار در  Wordالزم است در کنار آن ابزار اکسل مجموعهی Office
مایکروسافت نیز بر روی کامپیوتر شما نصب باشد.
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از کادر گروه  Illustrationsبر روی گزینه  Chartکلیک کنید .با کلیک بر روی این گزینه پنجرهای جدید باز خواهد
شد .از این پنجره نمودار متناسب با نیاز خود را یافته و با تایید شما این نمودار به سند وارد میشود.

تصویر 3-46

با کلیک بر روی دکمهء  Chartپنجره جدیدی با عنوان  Insert Chartدر مقابل شما باز میکند که در آن میتوانید
لیستی از انواع مختلف نمودارها را مشاهده و انتخاب نمائید .با نگه داشتن ماوس بر روی هر یک از نمودارها نام
آن قابل رویت میگردد ،اینکه شما از کدام نمودار استفاده کنید کامالً بر حسب سلیقه است و البته عامل اصلی
موثر در این انتخاب نوع اطالعاتی است که قصد دارید برای خوانندگان سند توسط نمودار توصیف کرده و به
تصویر بکشید.

تصویر 3-47

وقتی نمودار موردنیاز خود را انتخاب کرده و دکمه  ،Okدر پائین پنجرهء  Insert Chartرا کلیک کنید دو اتفاق
رخ میدهد .یک پنجره اکسل ) (Excelدر مقابل شما باز شده که در آن مقادیری اطالعات یا داده نمونه وجود
دارد و همزمان یک نمودار خام نیز در سند  Wordکه مشغول کار با آن هستید ترسیم خواهد شد.
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تصویر 3-48

وارد کردن اطالعات و دادههای مورد نظر شما به جای اطالعات نمونه موجود در جدولهای فایل اکسل سبب
ویرایش نمودار ایجاد شده در سند  Wordمیگردد و در اصل این دو فایل به یکدیگر لینک یا متصل شدهاند .زمانی
که همه اطالعات مورد نظر خود را در فایل اکسل وارد کردید و آن را بستید چنانچه نیاز به ویرایش مجدد اطالعات
نمودار خود داشتید برای باز کردن دوباره فایل اکسل مرتبط کافی است روی نمودار کلیک کنید و سپس از نوار
باالی پنجره از قسمت  Chart Toolsیا ابزارهای نمودار تب  Designرا انتخاب کرده و روی دکمهء Edit Data
کلیک نمائید.

تصویر 3-49

وقتی بر روی نمودار ترسیم شده در  Wordکلیک میکنید بخشی در نوار باالی پنجره با عنوان  Chart Toolsیا
ابزارهای نمودار که دارای سه تب میباشد اضافه میگردد .تبهای  Layout ،Designو  Formatدر این بخش
تقریباً هر امکانی را برای ویرایش و سفارشی کردن ظاهر نمودار در اختیار کاربر میگذارند و بقیهی کار بر عهده
خالقیت و سلیقه شما است.
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تب  :Designبه وسیله این تب قادر خواهید بود طرح کلی نمودار انتخابی خود را در صورتی که فکر میکنید
طرح پیشفرض مناسب نیست تغییر دهید .با کلیک دوبل بر روی هر قسمت دلخواه از نمودار پنجرهای باز میشود
که به وسیلهء آن میتوانید جزئیات بیشتری از ظاهر آن بخش از نمودار که بر رویش کلیک انجام دادید را ویرایش
نمائید یا افکتی خاص را بر روی آن اعمال کنید.

تب  :Layoutدر آن امکان تعیین جهت و زاویه دید نسبت به نمودار و اطالعات موجود در آن ،ویرایش شیوه
نمایش محورهای نمودار ،عنوان نمودار ،جایگاه توضیحات نمودار و سفارشیسازیهایی از این دست در اختیار
شما قرار گرفته است.

بدیهی است هر تغییری در ظاهر یک نمودار تغییری در اطالعات به نمایش درآمده توسط آن ایجاد نخواهد کرد و
پس از سفارشیسازی ظاهر یک نمودار مهمترین کاری که الزم است انجام دهید انتخاب محل و جایگاه مناسب
برای آن در یک سند است تا تاثیر کافی و موثری بر خواننده سند داشته باشد.

پس از ابزار  ،Chartنوبت به ابزار  Screenshotمیرسد.
ممکن است در حال استفاده از برنامه  word 2016باشید و بخواهید عکسی از یکی از پنجرههای ویندوز را درون
برنامه  Wordقرار دهید .برای اجرای این ابزار به پانل  Insertرفته و از قسمت  Illustrationsروی گزینه
 Screenshotکلیک کنید.

تصویر 3-50

حال پیش نمایشی از پنجرههای فعال در ویندوز را مشاهده خواهید کرد که برای وارد کردن هر یک از پنجرهها،
کافی است روی آن ها کلیک کنید .اکنون میتوانید عکس پنجره مورد نظر را در  ،Wordمشاهده کنید.
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تا حاال پیش آمده که فکر کنید ای کاش میشد نرم افزار  Wordیک دایرهالمعارف داشت ،یا اکسل میتوانست
اعداد تصادفی تولید کند؟ افزونههای  ،Officeاین نوع کاربردها را به  Word, Excel, Powerو دیگر محصوالت
شرکت مایکروسافت اضافه میکنند.
مایکروسافت مدتی است  Office Appsرا به  Office Add-insتغییر نام داده و حاال کلی از این افزونهها در
اختیار شما است تا نصب کنید و قابلیتهای  Officeرا بهبود بخشید .این افزونهها بر روی آفیس  2013یا ،2016
 Office Onlineو  Office Ipadقابل نصب هستند.
برای نصب هر یک از این افزونهها شما باید وارد حساب کاربری مایکروسافت خود شده باشید .سپس از نرم افزار
 Wordیا سایر برنامههای تحت  Microsoft Officeاز پانل  Insertو گروه  Add-insرفته و افزونهای که میخواهید
استفاده کنید را انتخاب کنید .اگر افزونهای را به تازگی اضافه کرده باشید شاید الزم باشد صفحه را چند بار
 Refreshکنید ،اما به محض نصب شدن میتوانید افزونه استفاده کنید.

تصویر 3-51

همانطور که در تصویر  3-51مشاهده میکنید سه گزینه  Storeو  Wikipediaو  My Add-insدر گروه Add-ins

قرار داده شده است .از طریق گزینه  Storeمیتوانید افزونههای موجود در مایکروسافت را مشاهده کنید و به برنامه
خود اضافه کنید و از طریق گزینه  My Add-insمیتوانید افزونههای خود را مدیریت کنید.
افزونه  Wikipediaمنابع مرجع را درون  Wordیا  Excelاضافه میکند تا برای جستجوی یک موضوع الزم نباشد
بین پنجرهها رفت و آمد کنید .وقتی افزونه  Wikipediaرا اضافه کنید ،قادر خواهید بود متنی را در سند یا
صفحهگستردهتان انتخاب و نتایج جستجوی  Wikipediaرا در کنار پنجره مشاهده کنید .اگر میخواهید در سندتان
از  Wikipediaنقل قول کنید کافی است محتوای پنل کناری را انتخاب و آن را در فایل خود قرار دهید .این افزونه
برای محققین و دانشآموزان بسیاری کاربردی است.

برای افزودن یک افزونه بر روی گزینه  Storeکلیک کنید تا پنجره  Office Add-insمطابق تصویر  3-52باز شود.
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تصویر 3-52

همانطور که در تصویر  ،3-52مشاهده میکنید پنجره  ،Office Add-insباز میشود در کادر جستجو میتوانید
عنوان افزونه مورد نظر را وارد کرده و کلید  Enterرا فشار دهید تا نصب شود .در بخش  ،Categoryمیتوانید
انواع افزونهها را برای کاربردهای مختلف مشاهده و برحسب نیاز خود انتخاب کنید.
از طریق گزینه  ،My Add-insمیتوانید افزونههایی را که روی سیستم نصب شده است را مدیریت کنید.
برخی از افزونههای مهم و کاربردی که برای کاربران ارائه شده است عبارتند از :
افزونه  :Random Generatorمثل افزونه  Lorem Ipsumبرای صفحهگستردهها عمل میکند ،اما به جای وارد
کردن متن بیمعنی ،اعداد تصادفی در اکسل تولید میکند ،بنابراین شما میتوانید بدون نیاز به اینکه خودتان به
صورت دستی دادهها را وارد کنید ،یک صفحهگسترده نمونه بسازید .سلولهایی که میخواهید پر شوند را انتخاب
کرده و از میان اعداد صحیح ،اعداد حقیقی ،تاریخ یا ورودی بولیین یکی را برگزینید.

افزونه  :Translatorافزونه  ،Translatorهمان کاری را میکند که از آن توقع میرود .این افزونه بخش انتخابی
متن را به زبانی دیگر ترجمه میکند .افزونه مترجم با  39زبان از جمله زبان فارسی کار میکند.
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میتوانید به صورت آنالین بر روی اسناد خود در  ،Wordویدئو قرار دهید .از پانل  Insertو گروه  ،Mediaابزار
 ،Online Videoکلیک کنید تا پنجره  ،Insert Videoباز شود .برای دسترسی به این پنجره باید به اینترنت متصل
باشید.

تصویر 3-53

همانطور که در تصویر  3-53مشاهده میکنید پنجره  Insert Videoباز میشود .سه کادر جستجوی Bing Video

 Searchو  YouTubeو  From a Video Embed Codeبرای جستجو و قرار دادن فیلم در اختیار کاربر فراهم
میآورد .با استفاده از  Bing Video Searchمیتوانید از امکانات موتور جستجوی  ،Bingبرای جستجو و پیدا
کردن فیلم استفاده کنید .با استفاده از کادر  ،YouTubeمیتوانید از سایت یتوب ،فیلمهای مورد نظر را جستجو و
پیدا کنید .از بخش  ،From a Video Embed Codeمیتوانید آدرس یک ویدئو را در اینجا قرار دهید تا به سند
اضافه شود.
آشنایی با ابزارهای گروه Links

ابزارهای گروه  ،Linksرا از طریق پنجره  3-54میتوانید مشاهده کنید.

تصویر 3-54

در ادامه به معرفی هر یک از ابزارهای اشاره شده پرداخته میشود.
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ابزار  :Hyperlinkهرگاه از صفحات وب استفاده میکنید پس با لینکها سروکار دارید تا بتوانید از یک صفحه وب
به صفحه دیگر بروید .برخی اوقات یک لینک به بخش دیگر از همان صفحه داده میشود .اگر میخواهید که آدرس
وب و یا آدرس ایمیل در متن خود درج کنید ،میتوانید به عنوان  hyperlinkبرای کلیک کردن روی متن استفاده
کنید.
لینکها دارای دو بخش اصلی هستند :آدرس صفحات وب و یا آدرس ایمیلها و یا دیگر موقعیتهای که لینک
میشود به صفحات و متنی که نمایش داده میشود و (یا تصاویر) .وقتی لینکی را در صفحه  Wordایجاد میکنید،
شما این توانایی را خواهید داشت که هم آدرس را انتخاب کنید و هم متنی و یا تصویری را نمایش دهید .برای
لینک دادن در برنامه  Word 2016با نگه داشتن دکمه  Controlو کلیک کردن روی  Hyperlinkمتن لینک داده
میشود.

برای قرار دادن لینک در صفحه  ،Hyperlinkمراحل زیر را دنبال کنید:
 -1متن و یا تصویری که میخواهید آن را لینک کنید را انتخاب کنید.
 -2بر روی متن و یا تصویر مورد نظر راست کلیک کنید و از میان گزینهها  Hyperlinkرا انتخاب کنید ،و یا اگر
مایل هستید میتوانید در فضای باز از متن راست کلیک کنید و گزینه  Hyperlinkرا کلیک نمایید.
 -3برای قرار دادن  Hyperlinkپنجرهای باز میشود .همچنین از طریق برگه  Insertهم میتوانید روی گزینه
 Hyperlinkکلیک کنید.

 -4اگر متن را انتخاب کردید ،کلمه مورد نظر را میتوانید روی قسمت  Text to displayتکمیل شود .اما درصورت
لزوم میتوانید متن درون این پنجره را تغییر دهید.
 -5آدرسی که میخواهید لینک دهید را در قسمت  Addressوارد کنید.

تصویر 3-55
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 -6حاال  Okرا کلیک کنید ،میبینید که در صفحه لینک ظاهر شده است.

همچنین میتوانید لینکی برای دیگر قسمتها هم به متن اضافه کنید و با افزودن اینکه این لینک در کجا قرار گیرد
آن را در پنجره مخصوص به خود اضافه میکنید.

برای دادن ایمیل آدرس در متن مسیر زیر را طی کنید:
 -1روی متن و یا تصویر راست کلیک کنید و  Hyperlinkکلیک کنید.
 -2پنجره مربوط به  Insert Hyperlinkباز میشود.

 -3در بخش سمت چپ قسمت  ،Link to:گزینه آخر یعنی  E-mail Addressرا انتخاب کنید.

تصویر 3-56

 -4در بخش  ،E-mail addressایمیل آدرس مورد نظر را تایپ کرده و روی  OKکلیک کنید.
نرم افزار  ،Wordاغلب ایمیل آدرس و وب آدرسها را همان زمان که در متن تایپ میشوند را میشناسد و آن را
به صورت  Hyperlinkبه طور اتوماتیک با زدن  Enterو یا  Space barبصورت لینک نشان میدهد.
برای حذف کردن  ،Hyperlinkروی لینکی که میخواهید آن را حذف کنید راست کلیک کنید .و گزینه Remove
 Hyperlinkرا انتخاب کنید.

بعد از اینکه  Hyperlinkرا وارد کردید ،باید آن را هم امتحان کنید .اگر وب سایتی را وارد کردهاید ،صفحه
نمایشگر اینترنت شما بطور اتوماتیک آن را نشان خواهد داد .اگر آن لینک درست نباشد باید ببینید که آدرس داده
شده درست وارد شده و یا اشکال تایپی دارد.
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همانطور که در تصویر  3-57مشاهده میکنید صفحه  Insert Hyperlinkو بخش  Link toاز  4بخش تشکیل شده
است.

تصویر 3-57

 :Existing File or Web Pageاین گزینه به شما کمک میکند تا بین فایل یا یک وب سایت خاص لینک ایجاد
کنید.
 :Place in This Documentبا استفاده از این گزینه میتوانید بین اجزای یک سند یا اسالید لینک برقرار کنید .مثال
لینک از صفحه  1به  20همان سند.
 :Create New Documentایجاد لینک به یک سند تازه
 :E-mail Addressلینک به ایمیل
اگر به گزینه  ،Existing File or Web Pageدر تصویر  ،3-57دقت کرده باشید بر خالف سه گزینه دیگر دارای
سه قسمت در کادر روبرویی خود میباشد.
 :Current Folderپوشه در حال استفاده
 :Browsed Pagesفهرست اسناد یا صفحات
 :Recent Filesفایلهای اخیر یا آخرین اسناد
برای درک بهتر سعی شده کادربرد هر سه گزینه را با یک سری مثال توضیح داده شود.
فرض کنید میخواهید نام وب سایت بالگفا را به یک صفحه اینترنتی متصل نمائید .کافی است نام بالگفا را انتخاب
کرده و با کلیک بر روی گزینه  Hyperlinkآدرس سایت مورد نظر را در کادر  Addressوارد کنید.
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همچنین میتوانید با استفاده از گزینه  Current Folderیک متن یا یک کلمه را به یک درایو یا یک فایل لینک
بدهید .برای انجام این کار کافی است متن مورد نظر را با ماوس انتخاب کرده و همانند مرحله قبل مراحل را تکرار
کنید.

با استفاده از گزینه  Recent Filesمیتوانید یک متن یا کلمه خاص را به آخرین اسناد و فایلهای باز شده لینک
بدهید .این گزینه به شما کمک میکند که اگر در حال درست کردن یک مقاله آموزشی هستید به راحتی مقاالت
قبلی را مرور و بین صفحات لینک برقرار کنید .برای انجام اینکار کافی است بر روی گزینه  Recent Filesکلیک
کرده و فایل مورد نظر را انتخاب کنید.
شاید بخواهید بین اجزای یک سند ساخته شده ارتباط برقرار کنید .مثالً در صفحه  10کلمه باالی صفحه را نوشتهاید
و میخواهید وقتی کاربر روی این کلمه کلیک میکند به قسمت فهرست برود .برای انجام این کار کافی است
عنوان یک کلمه یا هر چیزی که مد نظر شما هست را با ماوس انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Hyperlink

کلیک کنید .از گزینههای سمت چپ  Place in This Documentرا انتخاب و با توجه به نیازتان یک گزینه را
انتخاب نمائید .این صفحه در شرایط پیش فرض فقط دارای سه گزینه میباشد.

تصویر 3-58

حال اگر بر روی گزینه  Top of the Documentکلیک کنید ،بعد از کلیک بر روی متن انتخاب شده کاربر به طرف
باالی صفحه هدایت میشود.
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اگر به پایان اسناد و مقاله هایی که با ورد ساخته شده است نگاه کرده باشید ایمیل نویسنده وجود دارد که با کلیک
بر روی ایمیل مورد نظر می توانید برای نویسنده یک پیغام ارسال کنید .برای ایجاد متنی که به ایمیل خاص متصل
باشد کافیست متن مورد نظرتان را تایپ کرده و با ماوس آن را انتخاب کنید .بعد از انتخاب متن موردنظر بر روی
گزینه  Hyperlinkکلیک کرده و از سمت چپ صفحه باز شده گزینه  E-mail Addressرا انتخاب کنید.

در کادر  E-mail Addressنام ایمیل مقصد و در قسمت  Subjectیک عنوان را به دلخواه تایپ کنید.

تصویر 3-59

بعد از تکمیل بر روی کلید  OKمشاهده میکنید که لینک مورد نظر ساخته شده است .برای تست لینک باید از
کلید  Ctrlاز روی کیبورد را پایین نگاه داشته و بر روی لینک با ماوس کلیک کنید.

ابزار  :Bookmarkاگر به بسیاری از سر رسیدهای موجود در بازار توجه کنید ،مالحظه خواهید کرد که یک روبان
پارچهای از شیرازه آن بیرون آمده و البالی صفحات سررسید قرار میگیرد .این روبان برای یافتن سریعتر تاریخ
جاری مورد استفاده قرار گرفته و هر روز به اندازه یک صفحه توسط استفاده کننده به جلو برده میشود؛ به این
ترتیب هر گاه صاحب سررسید بخواهد تاریخ جاری را در آن بیابد ،به راحتی میتواند از روبان پارچهای مزبور
استفاده کند.
ویژگی  bookmarkدر نرم افزار  Wordمانند روبان در سر رسید عمل میکند .به نحوی که میتوانید از این ویژگی
برای مشخص کردن محل معینی از سند ،به نحوی که مراجعه بعدی به آن محل سادهتر شود ،استفاده کنید .پس از
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مشخص کردن محل مورد نظر توسط  ،bookmarkبا استفاده از فرمان  Go Toمیتوانید محل مشخص شده توسط
 bookmarkرا به راحتی بیابید.
یک  bookmarkمحلی را برای ارجاع دادن مشخص میکند .برای مثال ممکن است بخواهید تغییر یا اصالحی در
یک قسمت از متن ایجاد کنید ،میتوانید با ساخت یک  bookmarkآن را نشانهگذاری کنید تا در آینده وقتی
خواستید به آن قسمت بروید به راحتی این کار را انجام دهید.
 Bookmarkدر حقیقت به محل بخشی از متن یا دیگر محتوای فایل اشاره میکند .آیکنی که نرم افزار  Wordبرای
 bookmarkدر نظر گرفته است ،یک پرچم است که در نقطهای از متن فرو رفته است bookmark .کردن یک
قسمت مثل این است که شما پرچمی را در آن نقطه میزنید تا راحتتر قابل شناسایی و پیدا کردن باشد .مثالً شما
میتوانید قسمتی از متن را  bookmarkکنید و با استفاده از برگه  go toدر کادر  find and replaceدر قسمت
 bookmarkاسم  bookmarkموردنظر خود را بنویسید تا مستقیماً به آن قسمت بروید یا اینکه به آن قسمت لینک
بدهید به طوری که با کلیک کردن بر روی این لینک ،به آن قسمت بروید .مثالً در متن بنویسید «به ضمیمه  1نگاه
کنید» و خواننده با کلیک کردن بر روی این جمله مستقیماً به ضمیمه  1برود.
bookmarkها قابلیت بسیار جالبی در نرم افزار  Wordهستند که با استفاده از آنها کارهای بسیاری میتوان انجام
داد .یکی از کاربردهای استفاده از bookmarkها مخصوصاً در پایان نامهها لینک دادن متن به شکلها و جداول و
 ...است .آپدیت کردن اتوماتیک قسمتی از متن با تغییر دادن قسمتی دیگر از متن نیز یکی دیگر از پرکاربردترین
موارد استفاده از  bookmarkاست.
در  ،Word 2016متن مورد نظر را انتخاب کنید و یا در جایی که میخواهید  Bookmarkایجاد شود کلیک کنید.
سپس در پانل  Insertو در گروه  Linksبر روی  Bookmarkکلیک کنید.

تصویر 3-60

در پنجره باز شده در قسمت  ،Bookmark nameیک نام برای  Bookmarkخود بنویسید .این اسم نباید شامل
کاراکتر فاصله باشد اما میتوانید از ”_“ استفاده کنید .در نهایت بر روی دکمه  Addکلیک کنید.
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بهتر است برای  Bookmarkخود ،عنوان معناداری انتخاب کنید تا در مراجعات بعدی و هنگام کار کردن با آن
مفهوم و معنادار باشد.

تصویر 3-61

با کلیک روی دکمه  Myhome ،Addبه عنوان  Bookmarkایجاد میشود.
زمانی که میخواهید به محل یکی از Bookmarkهای خود بروید ،از همان مسیری که در باال توضیح داده شد
پنجره  Bookmarkرا باز کنید ،بر روی  Bookmarkمورد نظر کلیک نمایید و سپس دکمه  Go toرا کلیک کنید
تا به محل مورد نظر بروید .همچنین میتوانید از کلیدهای ترکیبی  Alt + I + Kاستفاده کنید.

تصویر 3-62

برای حذف یک  ،Bookmarkکافی است پس از انتخاب آن بر روی دکمه  Deleteکلیک کنید تا حذف شود.
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روش دیگر این است که از کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Gاستفاده کنید تا پنجره  Go Toباز شود .سپس در این پنجره
با انتخاب عبارت  Bookmarkمیتوانید از لیست ارائه شده  Bookmarkمورد نظر خود را انتخاب کنید.

تصویر 3-63

هر چند که میتوان این واژه را با استفاده از گزینه  Findنیز پیدا کرد ،اما تفاوت  Bookmarkبا  Findدر این است
که اوالً در بخش  Findنمیتوان یک عبارت را پیدا کرد و فقط میتوان به دنبال واژگان گشت و ثانیاً در Bookmark

میتوان لیستی از عبارات و واژهها را اضافه کرد که بازگشت به آنها را سادهتر میکند .این گزینه برای متون بلندی
که بعضاً عبارتهای یکسان در آنها به کار میرود کاربرد دارد .بدین ترتیب که برای پیدا کردن عبارتهای مشخص،
دچار سردرگمی نشوید.
ابزار  :Cross-referenceاگر سند شما یک سند بلند (مانند مقاله علمی) باشد ممکن است بخواهید خوانندگان را
به بخشهای دیگری از سند ارجاع دهید .با استفاده از گزینه  Cross referenceمیتوان این کار را انجام داد .تفاوت
گزینه  Cross referenceبا  Bookmarkدر این است که در گزینه  Cross referenceمیتوان بخش مورد نظر را
به یک بخش و یا انواع Bookmarkها ارجاع داد اما در  ،Bookmarkواژهها ارجاع دهنده هستند.
برای ایجاد یک  Cross-referenceکافی است مراحل زیر را طی کنید:
 -1محلی که میخواهید  Cross-referenceرا در آنجا قرار دهید ،انتخاب کنید.
 -2از زبانه  Insertگزینه  Cross-referenceرا انتخاب کنید.

 -3در پنجره باز شده ،اگر واژه یا عباراتی را قبال  Bookmarkکرده باشید ،لیست آنها را مشاهده میکنید .بدین
ترتیب میتوان آنها را انتخاب و درج کرد.

پس از آنکه متن یا عبارتی را  Cross-Referenceکردید ،میتوانید با نگه داشتن کلید کنترل و چپ کلیک کردن
بر روی عبارت ،به منبع  Bookmarkشده رجوع کنید.

130

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

تصویر 3-64

تمرین  :استفاده از  Cross-referenceبه صورت عملی
ممکن است یک سند دارای چندین جدول ،تصویر و یا اشکال متعدد باشد؛ بالطبع این جداول و تصاویر دارای
برچسب جهت توضیحات هستند .در حین کار ممکن است بخواهید دو تا از جداول را حذف کنید یا یک مورد را
اضافه کنید .حدف این جداول و یا تصاویر باعث بهم ریختگی در متن و عنوان آنها میشود .برای حل این مشکل
از دو ابزار  Captionو  Cross-referenceاستفاده میشود .چند جدول و تصویر مطابق تصویر  3-65ایجاد کنید.

تصویر 3-64
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فرض کنید در سند خود مطابق تصویر  ،3-64از جداول و تصویر استفاده کردهاید و میخواهید به آنها ،Caption
اختصاص دهید .جدول شماره ( 1مشخصات) ،جدول شماره ( 2فراوانی مطلق مرد و زن) ،جدول شماره ( 3مقطع
تحصیلی) میباشد.
برای ایجاد  ،Captionروی گوشه باالی سمت راست و عالمت دستگیره جدول کلیک راست کرده و گزینه Insert

 Captionرا کلیک کنید یا از پانل  Referencesگروه  Citations & Bibliographyرا کلیک کنید .تا پنجره
 Insert Captionرا کلیک کنید تا پنجره  Captionمطابق تصویر  3-66باز شود.

تصویر 3-65

تصویر 3-66
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در پنجره ظاهر شده همانند تصویر  3-67بر روی گزینه ی  NEW LABELکلیک کنید و عنوان برچسب جدید را
«جدول» درج کرده و در پنجره  ،CAPTIONکادر  ،CAPTIONعبارت جدول ( 1مشخصات) را وارد کنید.

تصویر 3-67

تصویر 3-68

برای سایر جداول نیز این کار را انجام دهید.

تصویر 3-68
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برای تصاویر هم میتوانید  Captionایجاد کنید بر روی تصویر موجود در سند جاری فرضی ،کلیک راست کرده
و گزینه  Insert Captionرا کلیک کنید.

تصویر 3-68

در پنجره  ،Captionروی دکمه  New Labelکلیک کنید و در کادر باز شده عبارت تصویر را وارد کنید.

تصویر 3-69

در پنجره  ،Captionو کادر  Captionعبارت (نمودار کلی) را تایپ کرده و  OKرا کلیک کنید .تا برچسب به
صورت خودکار در زیر تصویر قرار گیرد.
برای تصاویر بعدی نیز شما میتوانید پس از درج آنها بر روی گزینه  Insert Captionکلیک کنید .سپس مشاهده
خواهید نمود که شمارهی تصویر به صورت خودکار افزایش پیدا کرده و در کادر  Captionقادر به تعریف عنوانی
برای تصویر خواهید بود.
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حاال میتوانید در داخل سند با انتخاب کادرهای عنوان تنظیمات مربوط به فوت و محل قرارگیری آنها را به صورت
دستی انجام دهید.
عالوه بر این شما میتوانید فهرست تصاویر و جداول را نیز به صورت خودکار ایجاد نمایید .برای این منظور کافی
است در قسمت مناسبی از سند مکان نمای ماوس را قرار داده سپس از پانل  ،Referencesگروه ،Caption
گزینه  Insert Table of figuresرا انتخاب نمایید .سپس در پنجره  Table of Figuresو تب ،Table of Figures
مطابق تصویر  ،3-69در بخش  Generalو بخش  Caption Labelگزینهی «تصویر» را انتخاب و در قسمت Tab

 ،Leaderحد فاصل بین برچسب تصویر و شمارهی صفحه را مشخص نمایید که به چه شکلی باشد .مثالً نقطه
چین ،یا خط تیره و  ،...سپس بر روی گزینه  OKکلیک کنید:

تصویر 3-70

نتیجه به صورت زیر خواهد بود.
برای جداول نیز میتوانید فهرست تهیه کنید فقط در بخش  Caption labelبه جای (تصویر) عبارت جدول را
انتخاب کنید.
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حال فرض کنید در متن تایپ میکنید “با توجه به جدول  ”2و شما جدول  2را حذف میکنید .در این حالت
ممکن است خواننده دچار اشتباه شود و یا در مسائل مهم ممکن است عواقب خیلی بدی داشته باشد .در این روش
به جای تایپ “با توجه به” مینویسید و دقیقاً در جای چشمک زن مکاننما از پانل  Insertو گروه  ،Linksگزینه
 Cross-referenceرا کلیک کنید تا پنجره  Cross-referenceباز شود.

تصویر 3-71

در پنجره  ،Cross-referenceو بخش  ،Reference typeلیست کشویی را باز کرده و گزینه جدول را انتخاب
کنید.

تصویر 3-72

لیست کشویی بخش  Insert reference toرا باز کرده و با توجه به نیاز خود یکی از گزینهها را انتخاب کنید .در
اینجا گزینه  Only label and numberرا انتخاب شده است .نتیجه در زیر مشخص است:
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اگر به جدول  2نیازی نداشتید و آن را حذف کردید چه اتفاقی رخ میدهد .خواننده چگونه میتواند جدول  2را
که در متن آمده است پیدا کند .برای بروز رسانی تغییرات انجام شده کافی است جداول خود را انتخاب کرده
سپس کلیک راست کنید و گزینه  Update Fieldرا انتخاب کنید.

تصویر 3-73

نتیجه به صورت  3-73خواهد شد.

تصویر 3-74
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ایجاد یادداشت در نرم افزار Word

برای درج یادداشت ،توضیح و یا شرح در برنامه واژهپرداز ،باید از دستور  Commentمیتوان استفاده کرد .برای
این کار ابتدا به پانل  Insertرفته و سپس از گروه  Commentsروی گزینه  New Commentکلیک کنید .حال
کلمه انتخابی به رنگ صورتی درآمده است و با یک خط در حاشیه به یک بالون صورتی قابل تایپ متصل میشود
که میتوان یادداشت را در محدوده آن نوشت.

تصویر 3-74

حال کلمه انتخابی به رنگ صورتی درآمده است و با یک خط در حاشیه به یک بالون صورتی قابل تایپ متصل
میشود که میتوان یادداشت را در محدوده آن نوشت.

تصویر 3-74

همانطور که در تصویر  3-74مشاهده میکنید برای عبارت (مهندسی کامپیوتر) ،واژه )(Computer engineering

انتخاب شده است.
در صورتی که کلمهای انتخاب نشود به جای آن خط تیره کشیده میشود و در حاشیه امکان درج یادداشت فراهم
خواهد شد .همچنین با قرار گرفتن نشانگر ماوس روی  ،Commentنام کاربر ،ساعت و تاریخ یادداشت نیز نشان
داده میشود .این کامنتها در چاپ هم میآید و البته اگر تصمیم به حذف آنها گرفتید ،میتوانید با تنظیمات زیر،
کامنتهای مورد نظر را پاک کنید.
برای پاک کردن یادداشت در متن با کلیک راست روی کامنت مورد نظر و انتخاب  Delete Commentمیتوانید
آن را به راحتی از متن حذف کنید.
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آشنایی با ابزارهای گروه Header & Footer

برخی اوقات الزم است:
 شماره صفحات فهرست به صورت الفبایی باشد و مابقی متن با اعداد شماره گذاری شود. یا اگر در بین گزارشی که تهیه کردهاید نیاز دارید تا یک صفحه افقی برای رسم یک جدول یا نمودار داشتهباشید.
 یا سرصفحه هر فصل کتابی که مینویسید از دیگر فصلها متفاوت باشد. سرصفحه و پاصفحه برای صفحات زوج و فرد متفاوت باشد. و یا اگر میخواهید لیست مراجع را به جای انتهای کتاب ،در انتهای هر فصل بیاورید.چنانچه شما  Wordرا برای انجام کارهای ساده مانند تایپ نامه و بسیاری از چیزهای دیگر تهیه کردید .شاید روزی
قصد تایپ یک جزوه و یا کتاب را داشته باشید آن وقت نیاز خواهید داشت که برای هر صفحه سرصفحه و پاصفحه
درج کنید .از جمله مزایای سرصفحه و پاصفحه میتوان به درج شماره صفحه نام کتاب یا جزوه و یا نام عناوین
فصول میباشد.
اغلب در متنهای علمی برخی از عناوین در قسمتهای پایین و یا باالی صفحه درج و در تمام صفحات تکرار
میشوند .این عناوین ارتباط مستقیم با نوع سند دارند .عناوین مورد بحث گاهی ممکن است عنوان اصلی یک
موضوع ،تاریخ ،شماره صفحه ،زمان جاری و بسیاری از این چیزها باشد.

تصویر 3-75

برای تایپ عنوان مورد نظر در سرصفحه و پاصفحه در  Word2016از سربرگ  Insertبه بخش Header& Footer

مراجعه کنید و بسته به اینکه قصد تنظیم سرصفحه یا پاصفحه را داشته باشید میتوانید بر روی دکمه  Headerو یا
 Footerکلیک کرده و دستور  Edit Headerو  Edit Footerرا اجرا کنید.
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تصویر 3-76

پس از انتخاب  Headerیا  Footerمورد نظر ،پانل  Designفعال میشود.

تصویر 3-77

دستورات موجود در این سربرگ برای جابجایی بین محیطهای سرصفحه و پاصفحه کاربرد دارند.
گروه :Header & Footer
 :Headerاین دکمه منویی تصویری را ظاهر میکند که از درون آن میتوانید به چند سرصفحه از پیش ساخته شده
دست پیدا کنید.
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 :Footerاین دکمه منویی تصویری را ظاهر میکند که از درون آن میتوانید به چند پاصفحه از پیش ساخته شده
دست پیدا کنید.
 :Page Numberبا استفاده از منوی تصویری این قسمت میتوانید به قالبهای گوناگون از طرق شمارهگذاری
صفحات سند دست پیدا کنید چرا که امکان درج شماره صفحات نیز در سر صفحه و یا پا صفحه وجود دارد.
شمارههای درج شده به حالت اتوماتیک با اضافه و یا حذف کردن هر صفحه از سند تغییر میکنند.

تصویر 3-78

 :Format Page Numberاجرای این دستور منجر به ظهور کادری تحت عنوان  PageFormat Numberمیشود.
که برای تنظیم قالببندی شماره صفحات درج شونده درون سرصفحه و یا پاصفحه به کار میرود.

تصویر 3-79
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گروه :Insert
 :Date & Timeاین دستور برای درج تاریخ و همچنین ساعت جاریبه درون محیط سرصفحه و یا پاصفحه به کار
میرود .همچنین برای درج تاریخ جاری در سند میتوانید از کلیدهای  Alt+Shift+Dو برای درج ساعت جاری
سند میتوانید از کلید میانبر  Alt+Shift+Tنیز کمک بگیرید.

تصویر 3-80

 :Document Infoاز طریق این گزینه میتوانید اطالعات زیادی از قبیل نام نویسنده ،نام فایل ،مسیر فایل ،عنوان
سند ،خصوصیات سند و فیلد (سرصفحه و پاصفحه با قابلیت بروز رسانی) را وارد کنید.

تصویر 3-80

 :Quick Partsبا کلیک بر روی این دکمه یک منو میانبر باز میشود .که شما را برای درج برخی از آیتمها به سر
صفحه و پاصفحه کمک میکند.
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تصویر 3-81

از گزینه  Quick Partsمیتوان برای درج فیلدهایی همچون :عنوان ،موضوع ،نام نویسنده ،نام شرکت ،آدرس،
نشانی پست الکترونیک و غیره استفاده نمود.
 :Pictureاین دکمه نیز کرکرهای را باز میکند که شما را برای درج تصاویر به درون محیط سر صفحه و یا پاصفحه
کمک میکند .این کار از دو طریق انجام میشود استفاده از فایلهای سفارشی کاربر توسط دستور  Pictureو دومی
استفاده از دستور  Online Pictureمیباشد.

گروه :Navigation
 :Go to Headerاگر در حال ویرایش پا صفحه باشید این دستور شما را به محیط سرصفحه منتقل میکند.
 :Go to Footerاگر در حال ویرایش سر صفحه باشید این دستور شما را به محیط پاصفحه منتقل میکند.
 :Previousاین دستور نیز شما را به محیط سرصفحه یا پاصفحه محیط قبلی منتقل میکند .برای جابه جایی بین
سرصفحهها و پا صفحههای قبل و بعدی از کلیدهای جهتنمای صفحه کلید نیز میتوانید کمک بگیرید.
 :Nextبسته به اینکه شما در محیط سرصفحه و یا پاصفحه باشید این دستور شما را به محیط سرصفحه و یا پاصفحه
بعدی منتقل میکند.
 :Link to Previousشاید این سوال برای شما پیش بیایید که اگر یک سند دارای دو بخش باشد آن وقت تکلیف
سرصفحه و پاصفحه هر بخش چه میشود .این دستور جواب سواالتی از این دست را میدهد .چرا که این دستور
پیوند میان سرصفحه و پا صفحههای بخش جاری با بخش قبلی را از بین میبرد.

تصویر 3-82

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

143

گروه :Options

تصویر 3-84

در این بخش سه دستور برای تنظیمات مربوط به سرصفحهها و پا صفحهها وجود دارد.
 :Different First Pageاگر این گزینه را فعال کنید سرصفحه و پاصفحهی اول سند با سرصفحه و پاصفحهی مابقی
صفحات سند متفاوت لحاظ خواهند شد.
 :Different Odd & Even Pagesاگر این گزینه را فعال کنید سرصفحه و پاصفحهی صفحات زوج سند
با سرصفحه و پاصفحهی فرد صفحات سند متفاوت لحاظ خواهند شد.
 :Show Document Textاگر این گزینه فعال شود در زمانی که درون محیط سرصفحه و پاصفحه قرار دارید
مابقی موضوعات درون سند را نیز میتوانید ببینید .اما اگر این گزینه را غیر فعال کنید فقط موضوعات قرار گرفته
درون محیط های سرصفحه و پاصفحه را خواهید دید .چنانچه سند جاری به حدی شلوغ بود که تمرکز شما را در
هنگام کار با  Footer &Headerبه هم میزند میتوانید این گزینه را غیر فعال کنید.
گروه :Position
گزینههای موجود در این بخش تنظیمات مربوط به محل قرارگیری سرصفحه و پاصفحه را بر عهده دارند.

تصویر 3-85

از این تب جهت تنظیم موقعیت سر صفحه ) (Headerو پاصفحه ) (Footerاستفاده میشود .با تغییر اعداد در
فیلدهای  Top Header fromو  Footer from Bottomاندازه  Headerو  Footerتغییر خواهد نمود .با استفاده
و

از  Insert Alignment Tabمتن در سر صفحه ) (Headerو پاصفحه ) (Footerرا در جهات راست چین ،وسط
چین و چپ چین تنظیم میکند.
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گروه :Close

این بخش دکمهای تحت عنوان  Close Header and Footerرا در خود جای داده که کلیک آن منجر به خروج
شما از محیط  Header and Footerو ورد به متن اصلی سند خواهد شد.

تصویر 3-86

راه دیگر برای خروج از محیط سرصفحه و پاصفحه کلیک دوگانه در محیط اصلی سند میباشد .برای حذف
محتویات درونی سرصفحه ها و پاصفحهها کافی است که برای یکبار به محیط یکی از سرصفحهها وارد شوید و
پس از فشردن کلیدهای میانبر  ،Ctrl+Aکلید  Deleteاز صفحه کلید را فشار دهید .همین کار را برای یک پاصفحه
نیز انجام دهید .با این عمل در واقع شما محتویات درونی آنها را حذف کردهاید .بدیهی است که سرصفحه و
پاصفحه عاری از موضوع دیگر معنایی ندارد پس از بین خواهد رفت.
در پانل  ،Insertبا تنظیمات بخش  Headerو  Footerآشنا شدید .حاال نوبت به تنظیمات گزینه Page Number

است.

تصویر 3-87

 :Top of Pageاین گزینه به شما امکان آن را خواهد داد تا شماره صفحات را در باالی صفحات قرار دهید .با
کلیک بر روی این گزینه کادر زیر مجموعههای آن باز میشود که شامل انواع مختلفی از سبکها برای قرار دادن
شماره در باالی صفحه میباشد و میتوانید از این کادر سبک مورد نظر را انتخاب کنید.
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 :Bottom Of Pageاین گزینه برخالف گزینه باال میباشد یعنی شماره صفحات را در زیر برگهها (پاورقی) ثبت
خواهد کرد .این گزینه نیز شامل سبکهای زیر مجموعهای میباشد که بنا به نیاز خود میتوانید نوعهای مختلف
آن را به کار ببرید.
 :Page Marginsاین گزینه شما را قادر خواهد کرد تا انتخاب کنید که شماره صفحات در کدام قسمت از
حاشیههای کاغذ قرار گیرد .با کلیک بر روی این گزینه ،کادر زیر مجموعههای آن باز میشود که شامل مکانهای
مختلفی از حاشیهها در کاغذ برای قرار گیری شماره صفحات میباشد.
 :Current positionاین گزینه موقعیت قرارگیری شماره صفحات را مشخص میکند و شامل انواع سبکهای زیر
مجموعه میباشد.
 :Format Page Numbersبوسیله این گزینه شما قادر خواهید بود که نوع صفحهبندی و شمارهگذاری را تغییر
دهید .با انتخاب این گزینه پنجرهای باز خواهد شد که از این پنجره میتوانید انتخاب کنید که شمارهگذاری صفحات
بر حسب ...و2و 1باشد و یا برحسب حروف فارسی آلف،ب،پ …،و یا حروف انگلیسی … A,B.C,و یا حروف
یونانی … I,II,III,و یا غیره!

تصویر 3-88

نکته :با انتخاب هرکدام از روشها و سبکهای باال برای شمارهبندی و ترتیب صفحات ،سربرگی جدید با نام
 Designباز میشود که شامل گزینههای مختلفی برای تغییرات در اختیار شما قرار خواهد داد.
گزینهی  :Number Formatدر منوی بازشوندهی این گزینه میتوانید فرمت و ساختار شمارهبندی را مشخص کنید
(شمارهبندی با اعداد ،حروف ،اعداد یونانی و…).
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بخش  :Include Chapter Numberبا فعالسازی این گزینه میتوانید تنظیمات بخشبندی را در شمارهی صفحات
اعمال کنید.
بخش  :Chapter start with styleبرای شماره گذاری براساس Styleهای تعریف شده انجام میگیرد.
بخش  :Use separatorمیتوانید کارکتر دلخواه تان را برای جداسازی صفحات بخشها انتخاب کنید.
بخش  :Page numberingدر این بخش دو گزینه پیش روی شماست ،قسمت Continue from previous section

صفحات به صورت پیشفرض و با توجه به شمارهی بخش قبلی صفحهبندی میشوند ،همچنین با انتخاب گزینهی
 Start atمیتوانید مشخص کنید که صفحهبندی از شمارهی دلخواه شما آغاز شود.

گزینه  :Remove Page Numbersبا استفاده از این گزینه میتوان شماره صفحه ایجاد شده را حذف کرد.
آشنایی با ابزارهای گروه Text

مهمترین بخش در نرم افزار  ،Word 2013که اگر از هیچ ابزاری هم استفاده نکنید باید گزینههای این قسمت را
مورد استفاده قرار بدهید ،ابزارهای زیر مجموعه  Textدر سربرگ  Insertمیباشد .گروه  ،Textدارای  7ابزار
کاربردی میباشد که اولین آن  Text Boxاست.

تصویر 3-89

با استفاده از ابزار  ،TextBoxمیتوان متن را در یک ( Boxجعبه) نوشت .این بخش برای طراحی صفحاتی که
شبیه روزنامه هستند ،کاربرد دارند .به عنوان مثال ،فرض کنید در یک صفحه ،مصاحبه با یک شخص به صورت
سوال و جواب درج شده ،اما در میانه صفحه ،بخشی از جمالت فرد مصاحبه شونده به منظور برجسته شدن در
یک ) (Text boxیا جعبه متن قرار میگیرد .یا شاید بخواهید به سند خود متنی را اضافه کنید که بتواند جلب توجه
کند و در متن به راحتی بتوانید متن را هر کجا که میخواهید انتقال دهید .جعبه متنها را هم مانند شکلها میتوانید
ایجاد کنید .بنابراین میتوانید همان افکتها را به آنها اضافه کنید ،و حتی میتوانید شکل آن را تغییر دهید .اگر
بخواهید میتوانید متن را فرمت کنید و از جعبه  WordArtهم استفاده کنید و میتوانید  3D effectو
 transformationsرا از متن انتخاب کنید.

از پانل  ،Insertگروه  ،Textابزار  TextBoxرا کلیک کنید تا پنجره تصویر  3-90ظاهر شود.
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تصویر 3-90

از کادر  Built-inمیتوانید انواع جعبه متن های آماده را به سند خود اضافه کنید .یا با استفاده از گزینه More

 ،Text Boxes from office.comانواع جعبه متنهای آماده را از سایت  office.comدانلود کرده و در سند خود
مورد استفاده قرار دهید.
با استفاده از گزینه  ،Draw Text Boxمیتوانید جعبه ابزار دلخواه خودتان را ترسیم کنید .روی این گزینه کلیک
کنید کلیک کنید تا جعبه متن نشان داده شود.

تصویر 3-91
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برای تغییر دادن محل قرار گرفتن جعبه متن مراحل زیر را دنبال کنید:
 -1روی جعبه متن کلیک کنید.

 -2ماوس را روی یک قسمت از لبه عکس قرار دهید .ماوس به حالت عالمتی چهار جهته درخواهد آمد و به
صورت تصویر  3-92در خواهد آمد.

تصویر 3-92

 -3حاال میتوانید شکل را به هر کجا که میخواهید منتقل کنید.

برای تغییر دادن جعبه متن مراحل زیر را دنبال کنید:
 -1یک جعبه متن را انتخاب کنید .یک فرمت جدید با ابزار طراحی جدید نشان داده میشود.

 -2پس از ظاهر شدن پانل  ،Formatروی آن کلیک کنید و از گروه  ،Insert Shapesگزینه  Edit Shapeرا کلیک
کنید.

تصویر 3-93

از روی منوی  Edit Shapeروی  Change Shapeکلیک کنید.
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تصویر 3-94

از میان لیست شکل مورد نظر خودتان را انتخاب کنید.

برای تغییر دادن حالت شکل مراحل زیر را انجام دهید:
تغییر دادن شکل به شما این امکان را میدهد که رنگ داخل شکل و دور شکل را تغییر دهید .در برخی موارد،
دیگر افکتها مثل سایه دادن و  Bevelingرا هم انجام میدهد.
برای جعبه متن خود یک  Styleرا انتخاب کنید این به شما این امکان را میدهد که هم در زمان صرفه جویی کنید
و هم موردهای دیگر را هم تجربه کنید.

تصویر 3-50
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از گزوه  Shape Stylesو بخش  ،Theme Styleمیتوانید انواع سبکها را اضافه کنید.
برای تغییر رنگ شکل داخل جعبه متن از بخش  Shape Fillو برای تغییر رنگ خارج داخل جعبه متن از Shape

 Outlineمیتوانید استفاده کنید.
برای ایجاد سایه میتوانید روی گزینه  Shape Effectsکلیک کنید .سپس گزینه  Shadowرا انتخاب کنید .و انواع
سایههای انعکاسی ،سه بعدی و سایرین را مطابق با سلیقه خودتان روی جعبه متن اعمال کنید.

تصویر 3-51

در صورتی که تمایل داشته باشید به متون نوشته خود در داخل جعبه متن ،افکتها و سبک خاصی اعمال کنید از
گروه  WordArtStylesاستفاده کنید.

تصویر 3-52

گروه  ،WordArtStylesهمانطور که در شکل  3-52مشاهده میکنید شامل بخشهای Text Fill, Text Outline,

 Text Effectsاست که میتوانید از طریق آنها روی متن خودتان اعمال کنید و تنظیمات دلخواه خود را به دست
آورید.
اگر میخواهید روی متن خودتان ترازبندی انجام دهید میتوانید از امکانات گروه  Textاستفاده کنید.
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تصویر 3-53

روی  Text Directionکلیک کرده و گزینهی چرخش متن را انتخاب کنید .عالئم کنار این گزینه چگونگی نمایش
متن پس از چرخش را به شما نشان میدهد .متن چرخیده و  text boxمطابق متن تغییرشکل خواهد داد .همچنین
میتوانید از منوی  Text Directionنیز گزینهی  Text Direction Optionsرا برای چرخش متن استفاده کنید.
با استفاده از ابزار  ،Align Textمیتوانید متن خود را به صورت  Top, Middle, Bottomقرار دهید.
با استفاده از ابزار  ،Create Linkمیتوانید به نوشته خود یک لینک اختصاص دهید.
کار با ابزار  TextBoxبه پایان رسید .حال سایر ابزار ها بررسی میشود.
ابزار  ،Explorer Quick Partsشامل مجموعهای از چندین ابزار است .در بخش قبلی راجب  Quick Partsگفته
شد .ولی در این بخش به طور کامل بررسی خواهند شد.

تصویر 3-54

ابزار  AutoText :AutoTextابزار قدرتمندی است که وقتی متن را تایپ میکنید در وقت شما صرفهجویی میکند.
اگر مجبورید بارها و بارها اسم یک شرکت ،عبارت یا آدرس را تایپ کنید آن را به صورت یک مدخل AutoText

در آورید .یک مخفف کوتاه به این مدخل ،اختصاص دهید تا هر بار که آن مخفف را تایپ کنید ،AutoText ،کل
متن را وارد کند .مدخلهای  AutoTextمیتوانند هر طولی داشته باشند (از یک جمله کوتاه تا کل یک برنامه) و
ذخیرهسازی و استفاده از آنها آسان است .متنی که میخواهید در  AutoTextقرار دهید را انتخاب کنید و هر
فرمتبندی که میخواهید روی آن متن اعمال کنید ،سپس منوی کشویی  AutoTextرا باز کرده و گزینه Save

 Selection to Auto TextGallertرا کلیک کنید.
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تصویر 3-55

کادر  Create New Building Blockمطابق تصویر  3-56باز میشود.

تصویر 3-56

روی دکمه  OKکلیک کنید .دفعه بعدی که میخواهید از این مدخل استفاده کنید ،در محلی از سند که میخواهید
این مدخل درج شود کلیک کنید و چند حرف اول عنوان مدخل  AutoTextرا تایپ کنید .وقتی که تایپ میکنید،
یک راهنمای  Auto Completeحاوی عنوان مدخل ،در کنار کاراکترهایی که تایپ کردهاید ظاهر میشود .اگر
 Enterرا بزنید ،مدخل  AutoTextدر محل جاری درج میشود.

اگر بخواهید  ،AutoTextرا ویرایش یا حذف کنید کافی است گزینه  Building Blocks Organizer...را کلیک
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کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود.

تصویر 3-57

از لیست  AutoText ،Building blocksمورد نظر را انتخاب کنید و گزینه  Edit Properties...را جهت ویرایش
و گزینه  Deleteرا جهت حذف  AutoTextکلیک کنید.
اگر از تصویری بطور مرتب در یک سند استفاده میکنید مثل تصویر لوگو بهتر است که آن را به کتابخانه quick

 partاضافه کنید تا استفاده مکرر از تصویر باعث سنگینی سند نشود .اما مورد دوم که باید آن را به کتابخانه اضافه
کنید به خاطر این است که احتمال دارد شما از یک تصویر بسیار در اسناد مختلف استفاده میکنید در این حالت
با یک کلیک نیز همیشه فراخوانی میشود.
برای این کار در پانل  insertو بخش  pictureعکس را انتخاب کنید و بعد دوباره به  insertبروید و این بار quick

 partو گزینه  save selection to quick partsرا انتخاب کنید و بعد یک اسم و توضیح برای آن بنویسید از این
به بعد با مراجعه به  quick partمیتوانید با یک کلیک آن را در سند درج کنید .حتی متنهای پر استفاده هم از
همین طریق میتوانید اضافه کنید.

ابزار  :Document Propertyهنگام ذخیرهی فایل  ،Wordمیتوان با استفاده از  advanced propertiesتنظیمات
پیشرفتهی  Wordرا جهت پیدا کردن فایل ،داشتن کلمات کلیدی و امکاناتی از این قبیل انجام داد .تعداد کمی از
آنها در  Fileبخش  Infoو قسمت  propertiesبه صورت پیش فرض قابل مشاهده هستند.
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در محیط نرم افزار از قسمت  Fileگزینهی  Infoبه معنی اطالعات را انتخاب کنید .سپس در سمت راست صفحه
پس از کلیک روی  Propertiesگزینهی  Advanced Propertiesرا انتخاب کنید:

تصویر 3-58

پنجره ای نمایش داده میشود که نام فایل (بدون پسوند) در عنوان این پنجره نمایان است .همچنین اطالعات دیگری
در مورد فایل مورد بحث نمایش داده میشود .برای دسترسی به تنظیمات به تب  Summaryبروید.

اطالعاتی همچون نام نویسنده ،شرکت تولید کنندهی فایل ،عنوان فایل و کلمات کلیدی را میتوانید در این قسمت
وارد کنید:

تصویر 3-59

هنگامی که آدرس پرونده را نمیدانید با استفاده از کلمات کلیدی که برای فایل  Wordخود نوشتهاید ،میتوانید
به سادگی آن را پیدا کنید .پس در انتخاب کلمات کلیدی دقت کنید تا حتیاالمکان مرتبط با موضوع پرونده باشد.
با کلیک روی  OKبه قسمت  Infoباز میگردید و میتوانید مقادیری که وارد کردهاید را در قسمت Properties

مشاهده کنید .همچنین  keywordهایی که وارد کردهاید با نام  Tagنشان داده میشوند.
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حال اگر روی ابزار  Document Propertyکلیک کنید تا قسمت های مختلف آن ظاهر شود.

تصویر 3-60

اگر بر روی  Authorکلیک کنید عنوان نویسنده که در قسمت  Summaryپنجره  Document Propertiesنوشتید
ظاهر خواهد شد .سایر بخشها و گزینهها مثل  Subject, Title,...به این ترتیب در سند ظاهر خواهد شد.
ابزار  :Fieldوقتی تعداد صفحات در نرم افزار  Wordزیاد میشود حتماً باید عنوان مقاله را در باالی صفحه و یک
سری متن مربوط به نویسنده یا دیگر توضیحات را در پایین هر صفحهای تایپ کنید .اگر به صورت دستی این کار
بخواهد انجام شود بسیار زمان بر میباشد ولی تنظیماتی در نرم افزار  Wordوجود دارد که میتوانید به صورت
ثابت یک متن را در پایین و باالی صفحه قرار بدهید .در ادامه روش انجام این کار توضیح داده میشود.
 -1نرم افزار  Wordرا اجرا کنید .باالی صفحه تبهای مربوط به برنامه را مشاهده میکنید .ابتدا به تب Insert

رفته و از طریق کلیک روی  Headerدر بخش  Header & Footerیک هدر خالی به صفحه اضافه کنید.

تصویر 3-61

 -2بعد از انتخاب گزینه  Headerابزار  Quick Partsفعال میشود .بر روی گزینه مورد نظر کلیک کرده و گزینه
 Fieldرا انتخاب کنید.
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تصویر 3-62

روی گزینه  Fieldکلیک کنید و کمی صبر کنید تا پنجره تنظیمات  Fieldهمانند تصویر زیر باز شود .شما هر
اطالعاتی که بخواهید را میتوانید با استفاده از گزینههایی که در این صفحه وجود دارد وارد سند کنید .فرض کنید
نام نویسنده ،تاریخ ایجاد سند یا هر چیزی که شما بخواهید .فقط کافی است از قسمت  Field Nameگزینه مورد
نظرتان را انتخاب کنید تا در قسمت  Headerاضافه شود .همچنین در این بخش از دستورات تخصصی نیز
میتوانید کمک بگیرید که نیاز به تخصص دارد.

تصویر 3-63
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تصویر 3-64

این متن در تمام صفحات شما درج میشود .شما میتوانید در این بخش اطالعات دیگر نیز قرار بدهید.
کار با ابزارهای مختلف  Explorer Quick Partsتمام شد .حاال نحوه ساخت امضای دیجیتال بررسی خواهد شد.
ابزار  :Add Signature Servicesنرمافزار  ،Microsoft Wordیک ویژگی جدید امنیتی را برای اسناد ،ارائه کرده
است و آن امضای دیجیتالی است.
شما میتوانید به هر سند یک فیلد امضا اضافه کنید و به این ترتیب ،فایل قفل شده و امکان انجام هیچ ویرایشی
روی آن وجود نخواهد داشت مگر اینکه امضای دیجیتالی حذف شود.

تصویر 3-65

به عنوان نمونه میتوانید صورت جلسهای را تایپ کنید و به ترتیب ،برای اشخاصی که باید آن را امضا کنند ،ارسال
کنید .هر شخص پس از امضا ،آن را برای شما بر میگرداند .در انتها ،شما فایل را بصورت الکترونیکی به همراه
کلیه امضاها ذخیره میکنید .چون پس از اولین امضا ،به هیچ عنوان امکان تغییر در فایل نمیباشد (مگر با حذف
امضاها (اشخاص امضا کننده ،مطمئن هستند که متنی را که امضا کردهاند ،تغییر نخواهد یافت).
جهت آمادهسازی فایل  Wordبرای امضا ،به صورت زیر عمل نمایید:

 -1ابتدا متن مورد نظر را تایپ کنید .پس از غلطگیری ،مکاننما را به محلی که باید امضا در آنجا قرار گیرد،
منتقل کنید.

 -2از پانل  Insertو گروه  ،Textروی گزینه  Add Signature Services...کلیک کنید تا گزینههای مربوط به آن
باز شود .سپس گزینه  Microsoft Office Signature Line...را کلیک کنید تا پنجره  Signature Setupباز شود.
همانطور که در تصویر  3-66مشاهده میکنید این پنجره دارای چندین بخش است:
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تصویر 3-66

در قسمت امضا کننده ) (Suggested signerنام شخصی که باید متن را امضاء کند را تایپ کنید.
در قسمت عنوان امضا کننده ) (Suggested signer's titleعنوان شخص امضاء کننده را وارد کنید.
در قسمت ایمیل امضا کننده ) (Suggested signer's e-mail addressایمیل شخص امضاء کننده را وارد کنید.
در قسمت توضیحات ) (Instructions to signerمتن یا پیامی را (در صورت نیاز) برای شخص امضاء کننده تایپ
کنید .این متن هنگام امضا کردن ایمیل برای وی نمایش داده میشود.
در صورتی که مایل هستید که شخص امضاء کننده ،امکان تایپ توضیحات برای امضا را داشته باشدallow the ،

 signer to add comments in the sign dialogرا فعال کنید و دکمه  OKرا کلیک کنید.
شما هنوز هم میتوانید در صورت نیاز در فایل تغییرات اعمال کنید (هنوز کسی متن شما را امضا نکرده است)
فایل خود را حتماً ذخیره کنید .قبل از ذخیره کردن فایل ،امکان امضای آن وجود ندارد.
اگر فایل شما را باید شخص دیگری امضا کند ،فایل را برای وی ارسال کنید .اگر خود شما فایل را امضا میکنید،
احتیاج به ارسال آن وجود ندارد.
فایل  wordشما آماده امضا میباشد .جهت امضای فایل به روش زیر عمل نمایید:
 -1فایل  wordرا باز نمایید.

 -2اگر فایل احتیاج به تغییر دارد ،ابتدا تغییرات را اعمال کنید .پس از امضاء امکان تغییر (بدون حذف امضاء)
وجود ندارد.
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 -3بر روی محل امضاء (که در دستورالعمل قبل آن را قرار دادهاید) دوبار کلیککنید .اگر آخرین تغییرات را ذخیره
نکرده باشید ،به شما پیغام خواهد داد که باید فایل را ذخیره کنید .پس از ذخیرهسازی ،پیام  ،Get Digital IDبرای
شما نمایش داده میشود اگر بر روی  Yesکلیک کنید به صفحه  ،Partnerشرکت مایکروسافت منتقل میشوید و
باید حتماً امضای دیجیتال را خریداری کرده باشید.
 -4در مستطیل کنار ضربدر ،متن مورد نظر خود را وارد نمایید .به عنوان مثال (“مورد تایید است”) همچنین
میتوانید بجای متن عکسی را انتخاب کرده و در این قسمت قرار دهید.
 -5دکمه امضا یا  Signرا بزنید .متن توسط شما امضا شده است و دیگر امکان هیچ تغییری در آن وجود ندارد.

در استفاده از امضاء دیجیتال به نکات زیر توجه کنید:
 -این روش در سایر نرمافزارهای  Officeمانند  Excelهم قابل اجرا است.

 در مثال باال محل امضا برای یک نفر قرار داده شد .شما میتوانید به تعداد نفرات صاحب امضا ،مراحل  3تا 5دستورالعمل را تکرار کنید .در هر بار نام یکی از اشخاص صاحب امضا را وارد نمایید.
 در صورتی که فایل شما بیش از یک امضا داشته باشد ،تا زمانی که حداقل یکی از امضاها وجود داشته باشد،امکان تغییر در فایل نیست.
 در صورت نیاز به تغییر در فایل ،باید امضاها به روشی که در دستورالعملهای بعدی توضیح داده میشود،برداشته شوند.
 قبل از استفاده از این روش ،باید به روشی که در دستورالعملهای قبلی توضیح داده شده است ،درخواستامضاء داده باشید و امضای شما باید بر روی سیستمی که قرار دارید نصب شده باشید.
اگر بر روی گزینه  ،Add signature Services...کلیک کنید به سرویسهای ارائه دهنده امضای دیجیتال که توسط
شرکت مایکروسافت ارائه میشود هدایت خواهید شد.
بررسی بخش  Add Signature Servicesبه پایان رسید حال نوبت به بررسی ابزار Insert Date and Time

میرسد.
ابزار  :Insert Date and Timeاضافه کردن و تایپ دستی تاریخ و زمان جاری در اسناد احتماالً کمی وقتگیر و
آزار دهنده باشد .از این رو در نرم افزار  ،Word 2016این قابلیت برای کابران فراهم شده که وقتی شروع به تایپ
تاریخ میکنند به صورت خودکار ادامه آن تکمیل خواهد شد و اگر سند موردنظر را در زمان و تاریخ دیگری باز
کنند Microsoft Office 2016 ،این قابلیت را دارد که که مجدداً تاریخها را به روزرسانی نماید .برای اینکار
میبایست این ویژگی را در  Wordفعال کنید.
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پس از اینکه روی گزینه  Insert Date and Timeکلیک کردید پنجره  Date and Timeباز میشود.

تصویر 3-67

نوع فرمت موردنظر را از بخش  Calendar Typeبرای نمایش تاریخ و زمان انتخاب کرده و گزینه Update
 automaticallyرا فعال کنید .در نهایت برای ذخیره تغییرات بر روی  OKکلیک نمایید.

ابزار  :Insert WordArtدر نرم افزار  Wordامکان ایجاد جلوههای گرافیگی ،سه بعدی و تزیینی روی یک کلمه یا
یک عبارت وجود دارد .این امکان به نام متن هنری یا  WordArtنام گذاری شده است.

روی ابزار  Insert WordArtکلیک کنید .منویی مطابق شکل  3-68ظاهر میشود که در آن انواع سبکهای آماده
برای  WordArtنمایش داده میشود .یکی از گزینهها را مطابق سلیقهی خود انتخاب کنید( .اگر گزینهای مطابق
سلیقهی شما نیست نگران نباشید پس از درج  word artمیتوانید طرح را تغییر دهید).

تصویر 3-68

پس از انتخاب یکی از گزینه های هنری ،پنجره جعبه متن باز میشود.
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تصویر 3-69

در این پنجره پس از انتخاب نوع و اندازه فونت ،عبارت مورد نظر مثالً کلمهی  IRANرا در جعبه متن تایپ کنید.

تصویر 3-70

اگر بخواهیم طرح  WordArtرا تغییر دهید روی  word artکلیک کنید تا انتخاب شود .از پانل  ،Formatمیتوانید
تنظیمات دلخواه را روی متن اعمال کنید.

تصویر 3-71

162

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

ابزار  :Objectاگر الزم باشد در سند خود فایلی با نرم افزار مخصوص به خودش از سند شما باز شود از این گزینه
استفاده نمائید .این بخش هم دارای دو ابزار  Objectو  Text from File...است .در ابتدا کار با  Objectبررسی
میشود.

تصویر 3-72

روی  Objectکلیک کرده و از پنجره  Objectو سربرگ  Create Newبخش  ،Object typeگزینه دلخواه را
برگزیده و تائید نمائید ،بعد از آن در سند خود آیکن مخصوص به آن نرم افزار یا فایل مشاهده خواهید نمود که
برای استفاده از آن نرافزار باید بر روی آیکن کلیک راست کرده و گزینههای مربوط را انتخاب نمود.

تصویر 3-72

همانطور که در پنجره تصویر  3-72مشاهده میکنید پنجره  ،Objectدارای سربرگ دیگری به نام Create from

 fileاست .نحوه کار این بخش با افزودن یک فایل صوتی بررسی میشود.
برای افزودن یک فایل صوتی به سند  Wordمراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

در پنجره  ،Objectسر برگ دوم ) (Create from fileرا انتخاب کنید ،سپس گزینه  Browseرا کلیک کنید .در این
قسمت از شما خواسته میشود تا مسیر فایل خود را انتخاب نمایید .و سپس دکمه  Insertرا بزنید.
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با استفاده از ابزار  Text from File...میتوانید انواع فایلها در قالبهای متفاوت که از طریق واژهپرداز Word

ایجاد میشوند را به صورت یک  Objectسند خود اضافه کنید.
ابزار  :Add a Drop Capشاید شما هم تاکنون در برخی از فایلهای  ،PDF ،Wordو یا در کتابها مشاهده کرده

اید که همانند تصویر زیر در ابتدای پارگرافها (معموالً به زبان انگلیسی) ،حرف اوّل از کلمه اوّل ،با اندازهای
بزرگتر از سایر حروف در ابتدای پاراگراف قرار میگیرد به صورتی که تا چند سطر و یا حتی تا انتهای پاراگراف
به صورت  Boldکشیده شده است .به این ویژگی در  Wordاصطالحاً  Drop Capگفته میشود.

برای ایجاد  Drop Capواژه یا کلمه مورد نظر را در حالت انتخاب قرار دهید؛ سپس روی ابزار  Drop capکلیک
کنید.

تصویر 3-73

سپس بر حسب عالقه ،یکی از گزینههای  Droppedیا  In marginرا برگزینید .گزینه  Droppedباعث ایجاد
تغییراتی همانند مورد اول از تصویر ابتدایی خواهد شد و گزینه  In marginنیز مشابه با مورد دوّم از تصویر ابتدایی
عمل خواهد نمود .البته اگر از منوی کشوئی  ،Drop Capگزینه  Drop Cap Optionsرا برگزینید ،پنجرهای مشابه
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با تصویر زیر را مشاهده خواهید نمود که به وسیلهی آن ،قادر به اعمال تنظیماتی دلخواه برای هر یک از حاالت
 Droppedیا  In marginخواهید بود:

تصویر 3-74

نهایتاً اگر تمایل داشته باشید ،میتوانید تغییرات اعمال شده را از طریق منوی کشوئی  Drop Capبا انتخاب گزینه
 ،Noneحذف نمائید.
آشنایی با ابزارهای گروه Symbols

همانطور که در تصویر  ،3-75مشاهده میکنید گروه  ،Symbolsدارای دو ابزار مفید به نامهای  Equationو
 Symbolاست.

تصویر 3-75

ابزار  :Equationحتماً با نرم افزار  Wordو قابلیتهای بیشمار آن در تایپ و ایجاد اسناد آشنایی دارید .این نرم
افزار عالوه بر قابلیتهای بسیار زیادی که دارد کاربران خود را قادر خواهد ساخت تا به واسطه گزینها و فرمول
ها و… .که به صورت پیش فرض در آن قرار داده شده است به تایپ و ایجاد اسناد ریاضی بپردازند تا جایی که
کاربران میتوانند عالوه بر ویرایش و شخصیسازی ساختار فرمولهای پرکاربردی که در آن گنجانده شده است،
به ایجاد و تایپ فرمولی جدید در اسناد ریاضی بپردازند.
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تصویر 3-76

در فرمولنویسی با استفاده از فرمولهای آماده ،ساختارهای فرمولی که به طور پیشفرض در این نرم افزار گنجانده
شدهاند میتوانید به تایپ و ایجاد فرمول مورد نظر خود بپردازید .برای تایپ فرمولهای ریاضی از کادر گروه
 Symbolمطابق شکل  ،3-77بر روی فلش کوچک کناری گزینه  Equationکلیک کنید.
با کلیک بر روی این فلش کادر زیر مجموعهها باز خواهد شد که بنا به نیاز خود می توانید نوع و ساختار
فرمولنویسی را انتخاب کرده و سپس به ویرایش و شخصی سازی اطالعات و نمادهای آن بپردازید .این ویرایش
توسط ابزارها و نمادهای مختلف در سربرگی جدید با نام  DESIGNدر اختیار شما قرار خواهد گرفت.
نکته :توجه داشته باشید که در صورت کلیک بر روی گزینه  Equationمستقیماً به بخش تایپ فرمول جدید راه
خواهید یافت.
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روش دوم برای نوشتن فرمول جدید پس از کلیک بر روی فلش کوچک کناری گزینه  Equationدر کادر گروه
 Symbolو باز شدن کادر مربوطه ،گزینه  Insert New Equationرا انتخاب کنید.

تصویر 3-77

با استفاده از دو روش باال کادری جدید برای تایپ فرمول ریاضی درون صفحه باز خواهد شد.
همزمان با باز شدن این کادر سربرگی جدید با نام  DESIGNباز خواهد شد که ابزارها و امکانات الزم را برای
نوشتن فرمول جدید را در اختیار شما قرار خواهد داد.

تصویر 3-78
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همانطور که در تصویر  ،3-79مشاهده میکنید پانل  Designدارای چندین بخش است که در ادامه با هر یک از
بخشهای مربوطه آشنا خواهید شد.
گروه  ،Toolsدارای بخشهای زیر است:
 :Equationبا کلیک بر روی این گزینه به همان کادر ساختارهای اولیه فرمول نویسی در  Wordدسترسی خواهید
داشت.

تصویر 3-79

 :Professionalاین گزینه در حالت پیش فرض برای درج فرمولها فعال میباشد که به واسطه این گزینه فرمولها
به صورت کامل و شکل واقعی خود درج خواهند شد.

 :Ink Equationنرم افزار  ،Office 2016همچنین به شما اجازه میدهد که معادالت را به صورت دستی بنویسید،
میتوانید از ماوس و یا یک رابط دیگر استفاده کنید و اگر میخواهید از این روش استفاده کنید ،اول با Windows
 Inkآشنایی کامل پیدا کنید.

تصویر 3-80

رابط ترسیم شامل فضایی برای نوشتن و یک جعبه پیش نمایش است که به شما نشان میدهد معادله شما روی
صفحه به چه شکلی نمایش داده میشود میباشد که به شما این امکان را میدهد که پیش از قراردادن معادله در
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متن خود آن را ویرایش کنید .شما همچنین میفهمید که  Windows Inkمیتواند دست خط شما را خیلی دقیق
بخواند.
پیش از انجام هرگونه ویرایش معادله خود را کامل بنویسید .ویندوز اینک به اندازه کافی هوشمند هست در نتیجه
اگر در فهم بعضی از کاراکترهایی که مینویسید مشکل پیدا کند ،پس از این که معادله را کامل نوشتید آن را به
صورت خودکار تصحیح میکند.
اگر باید حتماً معادله خود را خیلی دقیق تنظیم کنید ،دو ابزار در دسترس شماست .اولی  Eraseیا پاک کن است
که کاراکترها و یا سمبلها را دانه به دانه پاک میکند.

تصویر 3-81

تصویر 3-82

همچنین میتوانید از  Select and Correctبرای تغییر مکان یک عنصر معادله خود ،به جای پاک کردن آن استفاده
کنید .برای استفاده از این ابزار ،در پایین پنجره آن را انتخاب کنید و از مکاننما برای تغییر مکان و کشیدن سمبل
یا کاراکتر تا جایی که قرمز شود استفاده کنید.
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تصویر 3-83

تصویر 3-84

سپس به شما گزینههایی برای جایگزینها داده میشود که باید از بین آنها انتخاب کنید .اگر کاراکتر مورد نظر
شما در لیست وجود نداشته باشد ،باید دوباره آن را ترسیم کنید.
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وقتی که معادله شما آماده شد ،فقط کافی است روی گزینه  Insertکلیک کنید تا به متن شما اضافه شود.

تصویر 3-85

 :Linearبا انتخاب این گزینه فرمول درج شده به صورت خطی تغییر شکل خواهد داد.

 :Normal Textپس از انتخاب کامل فرمول و با انتخاب این گزینه فرمول را درحالت نرمال قرار خواهید داد و در
این حالت میتوانید تغییراتی از جمله تغییر فونت ،اندازه فونت ،تراز بندی و… آن را با مراجعه به کادر گروه Home
تغییر داده و شخصی سازی نمایید.
گروه  Symbolsبه نواع مختلف نمادها برای درج در فرمول دسترسی خواهید داشت.

تصویر 3-86

در گروه  structuresشما قادر خواهید بود تا ساختارهای فرمولی از جمله ،براکتها ،لگاریتم و لیمیتها ،توابع،
رادیکالها و… را انتخاب نمایید و ساختار فرمولی خود را تشکیل داده و فرمول را تایپ کنید.

تصویر 3-87
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شاید شما پس از درج فرمولی جدید با ساختاری جدید ،نیاز داشته باشید تا مکرراً در سند جاری و یا اسنادی که
در آینده تشکیل خواهد داد از این نوع ساختار فرمولی استفاده نمایید .در نرم افزار  ،Wordبرای جلوگیری از اتالف
وقت کاربران به منظور تایپ دوباره چنین فرمولهایی این امکان در نظر گرفته شده است که بتوانند ساختار جدیدی
را که خود ایجاد نمودهاند را ذخیرهسازی نمایند و در اسناد دیگر بتوانند از آن استفاده کنند.

برای این کار کافیست فرمولی را که تایپ کردهاید و قصد ذخیرهسازی آن را دارید ،انتخاب کرده سپس بر روی
گزینه  Equationدر سربرگ  DESIGNکلیک کنید و با باز شدن کادر زیر مجموعهها ،گزینه …Save Selection
To Equation Galleryرا انتخاب نمایید.

در این حالت پنجره ذخیرهسازی برای شما نمایش داده خواهد شد که در این پنجره میتوانید محل ذخیرهسازی
فرمول (که بهتر است در محل  Building Blockباشد) و نام فرمول و… را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه OK

اقدام به ذخیرهسازی فرمول خود نمایید.
برای بازیابی و استفاده دوباره از فرمول ذخیره شده کافی است به محل ذخیرهسازی فرمول رفته و آن را انتخاب
نمایید .همانطور که قبالً گفته شد بهتر است این محل که در حالت پیش فرض بر روی  Building Blockقرار داده
شده است تغییری داده نشود .در این صورت پس از ذخیرهسازی فرمول میتوانید از راهی که در قسمت اول این
آموزش گفته شد (فرمولنویس با استفاده از فرمولهای پیش فرض  )Wordبروید و با باز کردن فرمولهای ذخیره
شده ،فرمول خود را بیابید و از آن استفاده کنید.

ابزار  :Symbolدر مواردی الزم میشود برای بیان بهتر منظور خود در متن ،از عالمتها و کاراکترهای خاصی
استفاده کنید که روی صفحه کلید موجود نیستند .واژهپرداز  Wordبه سادگی لیستی از این عالمتها و کاراکترها
را در اختیار شما قرار میدهد و میتوانید برای آنها کلید ترکیبی میانبر تعریف کنید تا هرگاه نیاز داشتید ،به سرعت
با استفاده از صفحه کلید آنها را تایپ کنید.

تصویر 3-88
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به این ترتیب لیستی از کاراکترهای خاص نمایش داده میشود و با کلیک کردن روی هرکدام از آنها ،کاراکتر
مربوطه در محل مکان نما درج میشود .اگر کاراکتر مورد نظر شما در این لیست وجود نداشت گزینهی More
 Symbolsرا انتخاب کنید تا کادر محاورهای )  (Symbolباز شود.

تصویر 3-89

از لیست  Fontمیتوانید قلم مربوطه را تغییر دهید و نمادها را مشاهده کنید .قسمت  Subsetبرای برخی از قلمهای
لیست  Fontفعال میشود و به وسیلهی آن میتوان زیر مجموعههای نمادهای آن قلم را مشاهده کرد.

انتخاب کاراکتر مورد نظر و کلیک روی دکمهی  Insertسبب درج آن در محل مکاننما میشود .در قسمت
 Recently used symbolsکاراکترهای ویژهای که اخیراً استفاده شدهاند در دسترس قرار دارند.

همچنین میتوان برای هر کاراکتر کلید ترکیبی میانبری انتخاب کرد .با کلیک روی دکمهی  Shortcut keyکادر
محاورهای  Customize Keyboardباز میشود .مکاننما در قسمت  Press new shortcut keyفعال و آمادهی
دریافت کلید ترکیبی است .این کلید ترکیبی باید با  Altیا  Ctrlیا یک کلید تابعی آغاز و با کاراکتر دیگری از
ناحیهی کلیدهای تایپ و ویرایش متن همراه شود .همچنین میتوانید هر یک از کلیدهای تابعی را به تنهایی استفاده
کنید .اگر قبالً کلید ترکیبی برای این کاراکتر تعریف شده باشد ،آن را در قسمت  Current keysمشاهده میکنید.
پس از انتخاب کلید ترکیبی مورد نظر ،دکمهی  Assignرا انتخاب کنید.

فـصل چهارم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل Design
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گروه Document Formatting

در واقع Styleها به شما کمک خواهند کرد تا تنظیمات از قبل انجام شده را به صورت یک مرتبه بر روی موارد
انتخابی خود در متن یا پاراگراف اعمال کنید .و یکی از استفادههای بسیار مهم و بسیار پر کاربرد Styleها همین
است .زمانی که شما برای متون خود از Styleها استفاده کردهاید برای انجام تغییراتی مثل تغییر رنگ قلم ،نوع قلم
و… میتوانید  Styleمربرطه را تغییر دهید تا تمامی آن قسمت از متن به صورت یک جا تغییر کند.

تصویر 4-1

گزینه  :Themesاولین قسمت از بخش  Document Formattingاز سربرگ طراحی مربوط به گزینه Themes

میباشد ،شما با انتخاب این گزینه میتوانید تمها و قالبهای متنوعی را با فونتها و رنگها و اندازه قلم متفاوت
را انتخاب کنید ،با انتخاب تم مورد نظر در این قسمت در کادر روبرویی آن میتوانید حالتهای مختلف موجود
برای  Themeانتخابی را برگزینید.

تصویر 4-2
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این را نباید فراموش کنید که با انتخاب این گزینه باید برای انجام تغییرات جزئی به سراغ سربرگ  Homeو بخش
 Styleبروید و در آن قسمت استایل مورد نظر خود را انتخاب و بر روی نوشتههای سندتان اعمال کنید.

گزینه  :Colorsبرای انتخاب طیف رنگهای مختلف برای استایل گزینش شده میتوانید به قسمت  Colorsرفته و
ترکیب رنگهای مختلف را از کادر باز شده انتخاب کنید.

گزینه :Fontsهمانند قسمت  Colorsاین قسمت مربوط به اعمال تغییرات بر روی استایلها میباشد با این تفاوت
که شما میتوانید نوع فونت تمها و استایلهای مورد نظرتان را تغییر دهید.

گزینه  :Paragraph Spacingهمان طور که از اسمش بر میآید شما میتوانید میزان فاصله مورد نظرتان را برای
ایجاد فاصله بین خطوط یک پاراگراف را از این طریق اعمال کنید.

گزینه  :Effectsبا استفاده از قسمت  Effectsمیتوانید نوع جلوههای مربوط به متون خود را از این قسمت تغییر
دهید.

بعد از اتمام تغییرات انجام شده شما میتوانید با کلیک بر روی گزینه  ،Set As Defaultاستایل و تم انتخابی را
با تغییرات اعمال شده بر روی آن را به عنوان تم پیش فرض خود انتخاب کرده و ذخیره نمایید تا در دفعات بعدی
بتوانید از آن به آسانی استفاده نمایید.
گروه Page Background

تصویر 4-3

ابزار  :Watermarkممکن است حین کار با پروندهی  Office Wordنیاز پیدا کنید تا از پرونده در مقابل پرینت
گرفتن به صورت غیرمجاز و یا انتشار پرونده حفاظت کنید یا به بیان سادهتر نسخه اصل پرونده را از نسخهی کپی
شده متمایز نمایید .در این مواقع میتوانید از واترمارک ) (Watermarkاستفاده کنید .در تعریف  ،Watermarkبه
طور خالصه این طور میتوان گفت که ،Watermark :نوشته و یا تصویر کمرنگ و محوی است که در پس زمینهی
صفحه نمایش داده میشود به طوری که مزاحمتی برای مشاهده شدن مطلب اصلی ایجاد نکند.
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برای ایجاد  Watermarkروی ابزار مربوطه کلیک کنید.

تصویر 4-4

همانطور که در تصویر  ،4-4مشاهده میکنید در زیر گزینهی  Watermarkفلش کوچکی قرار دارد که با کلیک
روی آن ،منویی برای شما نمایش داده خواهد شد که چند حالت پیشفرض دارد .در پایین این پنجره دو انتخاب
دارید یکی با عنوان ” “Custom Watermarkو دیگری با عنوان ”.“Remove Watermark

با کلیک بر روی گزینهی  Custom Watermarkپنجرهی  Printed watermarkمطابق تصویر  ،4-5در این پنجره
با تنظیمات مختلفی روبرو میشوید که عبارتند از:
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تصویر 4-5

 :No Watermarkبه معنی عدم انتخاب  Watermarkاست و اگر این گزینه را انتخاب کنید هیچ Watermark

وارد نخواهد شد.
 :Picture Watermarkبه معنی وارد کردن یک تصویر به عنوان  Watermarkاست .برای مثال این تصویر میتواند
لوگوی شرکت ،سایت و یا نماد انحصاری و ...باشد .با انتخاب این گزینه ،دکمهی  Select Pictureروشن خواهد
شد و شما میتوانید تصویری را از کامپیوتر انتخاب و استفاده کنید.
 :Scaleاین گزینه برای مقدار بزرگ نمایی تصویر وارد شده استفاده میشود .با کلیک بر روی فلش کوچک کنار
کادر این گزینه ،مقیاسهای بزرگنمایی تصویر در یک کادر کشویی باز خواهد شد.

 :Washoutتیکدار نمودن این گزینه باعث محو شدگی تصویر واترمارک خواهد شد و در صورتی که تیک این
گزینه را بردارید ،تصویر  Watermarkوارد شده به صورت عادی در زمینه صفحات نمایش داده خواهد شد.
معموالً در زمان استفاده از تصاویر برای  ،Watermarkتیک این گزینه را فعال کرده تا تصویر به حالت محو شده
در زمینه تبدیل شود.

مقیاس تصویر به صورت پیش فرض بر روی گزینه  Autoقرار گرفته است که باعث میشود تا تصویر در بزرگترین
حالت ممکن به صورت خود کار در متن صفحه قرار گیرد.

:Text Watermark
 :Languageاز این گزینه برای انتخاب زبان مورد نظر استفاده میشود .با کلیک بر روی فلش کوچک کناری این
گزینه زبانهای در دسترس برای شما نمایش داده خواهند شد.
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 :Textمتن نوشتاری  ،Watermarkدر این کادر قابل تغییر میباشد .توجه داشته باشید که با کلیک بر روی فلش
کوچک کناری این کادر ،کادری به صورت کشویی باز خواهد شد که شامل برخی از متنها به زبان انتخابی شما
میباشد .در صورت نیاز برای استفاده از متن دیگر در کادر گزینه  Textکلیک کرده و متن جدید را وارد نمایید.
 :Fontنوع فونت نوشتاری از این کادر قابل تنظیم میباشد.
 :Sizeسایز فونت انتخاب شده از این کادر قابل تنظیم میباشد.

این گزینه به صورت پیشفرض بر روی  Autoقرار دارد که باعث میشود تا متن به بزرگترین حالت ممکن به
صورت خودکار در صفحه قرار گیرد.

 :Colorبا کلیک بر روی فلش کوچک کناری این گزینه کادر رنگها باز خواهد شد که با استفاده از رنگهای
موجود در این کادر میتوانید تغییر رنگ دلخواه را در  Watermarkاعمال نمایید.

 :Layoutدارای دو گزینه در کنار خود میباشد که این دو گزینه عبارتند از  Diagonalو  .horizontalبا انتخاب
گزینه  ،Diagonalشما به صورت مورب بر روی صفحه قرار خواهد گرفت و با انتخاب گزینه  ،Horizontalبه
صورت افقی خواهد بود.

 :Semitransparentتیکدار بودن این گزینه باعث محوشدگی بیشتر متن وارد شده به عنوان  Watermarkخواهد
شد .این گزینه به صورت پیش فرض تیکدار میباشد و این حالت محو شدگی بیشترین کاربرد در Watermarkهای
متنی را دارد .اما با برداشتن تیک این گزینه متن وارد شده به عنوان  ،Watermarkبه صورت عادی و پر رنگ
نمایش داده خواهد شد.

متنی باعنوان (ایران) و فونت  B-Arshiaو سایز خودکار ) (Autoو رنگ آبی تیره را به صورت مورب به عنوان
 Watermarkدر یک صفحه از سند قرار دهید.

برای قرار دادن متن (ایران) به عنوان  ،Watermarkپس از انتخاب گزینه  ،Custom Watermarkاز پنجره باز شده
گزینه  Text Watermarkرا انتخاب کنید .حال در کادر  Textمتن (ایران) را تایپ کنید و از کادر  Fontفونت
 Arshiaرا انتخاب کنید و از کادر  Sizeسایز  Autoرا انتخاب و از کادر  Colorرنگ آبی تیره را انتخاب کنید.
حال با انتخاب گزینه  Diagonalنوع قرارگیری  ،Watermarkبه صورت مورب انتخاب کنید .اکنون با تایید
تنظیمات وارد شده شاهد قرارگیری متن مورد نظر با مشخصات خواسته شده به عنوان  Watermarkخواهید بود.
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برای حذف  Watermarkکه در صفحات یک سند  Wordقرار داده شدهاند به ترتیب زیر عمل نمایید:

ابتدا از سربرگ  Designبه کادر گروه  Page Backgroundمراجعه نموده و بر روی گزینه  Watermarkکلیک
کنید .حال از کادر باز شده گزینه  Remove Watermarkرا انتخاب کرده تا  Watermarkموجود در سند Word
حذف گردد.

ابزار  :Page Colorبسیاری از کاربران با نرمافزار  Wordآشنایی دارند و شاید هر روز بارها از این نرمافزار استفاده
کنند .گاهی اوقات انجام کارهای بسیار ساده توسط این نرمافزار ،کمی دشوار است .یکی از این کارها نیز رنگی
کردن زمینه صفحات است .بهعنوان مثال فرض کنید قصد دارید رنگ زمینه صفحه  Wordرا به رنگ زرد یا قرمز
تغییر دهید.
برای این کار چه روشی را مورد استفاده قرار میدهید؟ برخی کاربران با فشار دادن کلید  ،Enterخطوطی خالی را
روی صفحه ایجاد میکنند و زمینه این خطوط خالی را به رنگ موردنظر تغییر میدهند ،برخی دیگر با استفاده از
ابزار رسم تصاویر ،یک مستطیل بزرگ که داخلش به رنگ موردنظر رنگآمیزی شده است را ترسیم میکنند و
بسیاری از روشهای دیگر که با خالقیت کاربران همراه است .ولی سادهترین روش برای ایجاد یک ،Page Color
استفاده از ابزار تعبیه شده سربرگ  Desginو گروه  Page Backgroundاست.
با استفاده از ابزار  Page Colorمیتوانید برای پس زمینه ،یک رنگ انتخاب کنید یا رنگ شکل دلخواه خود را با
استفاده از گزینهی  More Colorدر کادر محاورهای  Colorsایجاد کنید.
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تصویر 4-6

همانطور که در تصویر  ،4-6مشاهده میکنید با انتخاب گزینه  More Colors...میتوانید با حرکت ماوس بر روی
طیف رنگی نشان داده شده و تنظیم میزان تیرگی آن ،رنگی دلخواه ایجاد کنید یا با مشخص کردن عددی بین صفر
و  255برای هر یک از رنگهای اصلی قرمز ،سبز و آبی در کادرهای Green ، Redو  Blueرنگ موردنظر خود را
ایجاد کنید.
گزینهی  Fill Effectsدر ابزار  Page Colorکادر محاورهای  Fill Effectsرا باز میکند.

تصویر 4-7
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همانطور که در تصویر  4-7مشاهده میکنید پنجره  Fill Effectدارای چندین زبانه هست که هر کدام میتواند
یک جلوه گرافیکی را ایجاد کند .زبانهی  Gradientآن برای ایجاد ترکیبهای مختلفی از رنگها ،زبانهی Texture

برای بافتهای رنگی آماده ،زبانهی  Patternبرای ایجاد یک الگوی رنگی و زبانهی  Pictureآن برای درج یک
تصویر دلخواه به عنوان پس زمینه استفاده میشود.

ابزار  :Page Bordersیکی از وظایف بسیار مهمی که بر دوش یک نرم افزار واژهپرداز مانند  Wordقرار دارد
صفحه آرایی سند می باشد .شاید پس از تدوین و تایپ یک سند کاربر نیاز داشته باشد تا برای صفحه آرایی و
زیباتر کردن صفحات و یا حتی برای قرار دادن متن سند در یک چارچوب خاص از روش کادرگذاری صفحات
استفاده نماید .بسیاری از جزوات و اسناد  Wordدارای این کادر میباشد و کاربران و یا نویسندگان اسناد بنا بر
نیاز و نوع متون موجود در این صفحات از انواع مختلف کادر خطی ،اشکال و… استفاده میکنند .برای ایجاد
کادرگذاری در  Wordاز پانل  Desginو گروه  ،Page Backgroundابزار  Page Bordersقرار دارد.

تصویر 4-8

با انتخاب  ،Page Bordersپنجره  ،Border and Shadingمطابق تصویر  4-9باز میشود.

تصویر 4-9
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همانطور که در تصویر  ،4-9مشاهده میکنید این پنجره دارای سه سربرگ میباشد که در ادامه به توضیح هر یک
از قسمتها پرداخته میشود.
سربرگ :Borders
این سربرگ برای درج و تنظیم خطوط حاشیهای متون و یا جدول جاری به کار میرود.

تصویر 4-9

 :Settingدر صورت استفاده از گزینههای این بخش دو حالت قابل پیشبینی میباشد:
 -1مکاننما درون یکی از سلولهای جدول قرار داشته باشد که در این صورت شما به تنظیم خطوط حاشیهی
سلول خواهید پرداخت.
 -2مکاننما درون هیچ جدولی نباشد بلکه به صورت آزادانه در محیط  Wordقرار داشته باشد .که در این صورت
شما به تنظیم یک کادر برای متون تایپ شدنی خواهید پرداخت.
 :Noneبا کلیک بر روی این دکمه هیچ حاشیه و یا خطی بر روی متن یا جدول در نظر گرفته نخواهد شد.
 :Boxبا کلیک بر روی این دکمه فقط یک کادر در اطراف متن و یا محتویات جدول درج شده و خطوط میانی
فاقد رنگ خواهند شد.
اگر قبل از دستور  Borders and Shadingمکاننمای شما بر روی جدول قرار داشت در این صورت دو گزینه
 ALLو  Girdرا خواهید دید.
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 :ALLکلیهی خطوط جدول را با شرایط یکسان در نظر میگیرد.
 :Girdخطوط اطراف جدول با شرایطی که شما تعریف میکنید ترسیم شده و مابقی خطوط میانی به حالت عادی
درج خواهند شد.
 :Customاگر از ترکیب تنظیمات متفاوتی استفاده کرده باشید در واقع به صورت نامحسوس حالت سفارشی
 Customرا مورد استفاده قرار دادهاید.
 :Shadowاین گزینه زمانی فعال میشود که متنی ساده را انتخاب کرده باشید در این صورت کادری سایهدار در
اطراف آن درج خواهد شد.
 :3-Dدر صورتی که متن درون یکی از سلولهای جدول را انتخاب کرده باشید گزینهی  3-Dحاشیهی حول آن را
به صورت سه بعدی نمایش میدهد.
 :Styleدر این بخش میتوانید از سبکهای متنوع خطوط استفاده کنید.
 :Colorبا استفاده از منوی کرکرهای موجود در این قسمت میتوانید رنگ دلخواهی را برای خطوط حاشیهای در
نظر بگیرید.
 :Widthدر این بخش میتوانید از پهنای متفاوت برای خطوط حاشیه استفاده کنید.
 :Previewضمن اینکه در این بخش پیشنمایشی از تنظیمات انجام شده نشان داده میشود .همچنین شما با استفاده
از دکمههای موجود در این قسمت میتوانید خطوط حاشیهای را مرئی و یا مخفی کنید.
 :Apply Toشما با استفاده از کرکرهی موجود در این قسمت میتوانید تنظیم کنید که کارهای انجام شده در کادر
جاری به چه موضوعاتی اعمال شوند.
 :Paragraphتنظیمات انجام شده به پاراگراف موجود در جدول اعمال شود.
 :Cellتنظیمات انجام شده به سلول یا سلولهای جاری اعمال شود.
 :Tableتنظیمات انجام شده به کل جدول جاری اعمال شود.
 :Optionبا استفاده از این دکمه میتوانید کادری را ظاهر کنید که در آن فواصل خطوط حاشیه تا لبههای متن
تنظیم میشود.
سربرگ :Page Borders
گزینههای درون این سربرگ برای تنظیم کادر حول صفحات سند کاربرد دارند .همانطور که مشاهده میکنید اکثر
گزینهها و دکمههای موجود در این سربرگ مشابه گزینههای سربرگ  Bordersمیباشد .توضیح مابقی این گزینهها
بدین شرح میباشد:
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تصویر 4-10

 :Artکرکرهی موجود در این قسمت برای درج خطوط حاشیهای اطراف صفحات سند اشکال متنوعی را ارئه
میدهد.

تصویر 4-11

 :Apply Toشما با استفاده از کرکرهی موجود در این قسمت میتوانید مشخص کنید که تنظیمات صورت گرفته
در کادر جاری به کجای سند اعمال میشوند.

تصویر 4-12
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 :Whole documentبا انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را به کل صفحات سند اعمال میکند.
 :This sectionبا انتخاب این گزینه تنظیمات را به بخش جاری اعمال میکند.

 :This section-first page onlyبا انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را فقط به صفحه اول از بخش
جاری سند اعمال میکند.

 :This section-all axcept first pageبا انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را به کل بخش جاری به غیر
از صفحه اول سند اعمال میکند.

 :Optionاین دکمه نیز کادری را ظاهر میکند که تعیین کنندهی فاصله حاشیه تا لبه کاغذ و یا لبه متن میباشد.

تصویر 4-13

سربرگ :Shading
گزینههای موجود در این سربرگ وظیفهی پس زمینه متن را به عهده دارند.
 :Fillبا استفاده از منو تصویری این قسمت میتوانید رنگی را برای پس زمینه متن در نظر بگیرید.
 :Patternsگزینههای این بخش برای تنظیم رنگی به کار میروند که با رنگ اصلی ترکیب شده و رنگ جدید
میسازد.
 :Styleدرصد ترکیب رنگ  Fillو  Colorدر این قسمت تنظیم میشود.
 :Colorنوع رنگی که باید با رنگ  Fillترکیب شود با استفاده از این کرکره تعیین میشود.

فـصل پنجم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل Layout
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مقدمه
وقتی شما میخواهید در محیط  Wordسندی را ایجاد کنید این سند به طور پیش فرض با اندازه  A4برای شما در
نظر گرفته میشود حال آنکه شما میتوانید اندازه کاغذ ،نوع حاشیهها و تنظیمات را خودتان انتخاب کنید.

برای انتخاب حاشیه برای صفحات خود باید این را در نظر بگیرید که هر نوع سند در محیط  ،Wordدارای دو نوع
حاشیه میباشد .اولین حاشیه مربوط به زمانی است که شما قصد دارید پس از تکمیل سند آن را چاپ و صحافی
کنید در این حالت باید حاشیه خاصی را برای صحافی در نظر بگیرید .این حاشیهها میزانی از کاغذ است که شما
آن را در سند و نتیجه نهایی نمیبینید .دومین حاشیه ،حاشیههایی است که از چپ و راست برای صفحات در نظر
گرفته میشود و نوشته بین این دو حاشیه قرار میگیرد .به طور کلی سندهای ایجاد شده در محیط  Wordبه دو
صورت میباشند:

 -1سندهای تک برگی
 -2سندهایی که مربوط به صفحات یک مقاله هستند.
سندهایی که مربوط به صفحات یک مقاله هستند به طور صفحه به صفحه بررسی میشوند.

برای تنظیم حاشیههای فایل خود باید در سربرگ  Layoutو گروه  ،Page Setupتنظیمات مورد نظر برای این کار
تعبیه شده است.
آشنایی با ابزارهای گروه Page Setup

تصویر 5-1

شاید شما نیز از آن جمله کاربرانی باشید که سند و یا سندهایی در  Microsoft Office Wordتدوین نمودهاید و
اکنون قصد دارید برای پرینت گرفتن از این کاربرگها از حداکثر فضای صفحه خود استفاده نمایید و یا اینکه برای
بهتر شدن کار خود (در شرایط مورد نیاز) فاصله متن سند و لبه کاغذ مقدار ) )Marginرا کاهش و یا افزایش
دهید .همانطور که در تصویر  5-1مشاهده میکنید گروه  ،Page Setupدارای تنظیمات مختلفی است .روی گزینه
 Marginsکلیک کنید تا تنظیمات آنها ظاهر شود.
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تصویر 5-2

در این کادر گزینهها به تفکیک عبارتند از:
 :Normalاندازه حاشیه به صورت عادی با فاصله  2.54سانتیمتر از تمامی لبههای کاغذ در نظر گرفته خواهد شد.
 :Narrowبا انتخاب این گزینه اندازه حاشیه  1.27سانتیمتر از چهار طرف کاغذ درج خواهد شد.

 :Moderateاین گزینه اندازه حاشیه از لبه باال و پایینی کاغذ را به اندازه  2.54سانتیمتر و از لبههای سمت چپ و
راست به اندازه  1.94سانتیمتر قرارخواهد گرفت.
 :Wideاین گزینه عمق حاشیه بیشتری در حدود  2.54از باال و پایین کاغذ و  5.08از سمت چپ و راست کاغذ
درج خواهد نمود.

 :Mirroredدر نهایت آخرین گزینه  Custom Marginمیباشد که توسط آن میتوانید حاشیههای اطراف کاغذ را
بنا به دلخواه خود تعیین و وارد کنید .برای شخصیسازی حاشیه کاغذ ابتدا گزینه  Custom Marginرا انتخاب
کنید تا کادر گزینههای آن با نام  Page Setupباز شود .در این پنجره گزینه  Marginدر حالت انتخاب شده قرار
دارد و گزینههای آن در این پنجره نمایش داده میشود.
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تصویر 5-3

گزینههای موجود زبانه  Marginبه ترتیب توضیح داده میشود:
بخش :Margin
 :Topبا تایپ و یا انتخاب مقدار مورد نظر در کادر این گزینه میتوانید مقدار حاشیه مورد نظر خود از باالی صفحه
را تنظیم نمایید.

 :Leftبا تایپ و یا انتخاب مقدار مورد نظر در کادر این گزینه میتوانید مقدار حاشیه مورد نظر خود از سمت چپ
صفحه را تنظیم نمایید.

 :Bottomبا تایپ و یا انتخاب مقدار مورد نظر در کادر این گزینه میتوانید مقدار حاشیه مورد نظر خود از پایین
صفحه را تنظیم نمایید.

 :Rightبا تایپ و یا انتخاب مقدار مورد نظر در کادر این گزینه میتوانید مقدار حاشیه مورد نظر خود از سمت
راست را تنظیم نمایید.
 :Gutterتوسط این گزینه مقدار عمق شیرازه قابل تنظیم میباشد.
 :Gutter Positionتوسط این گزینه میتوانید سمت دلخواه خود را برای عمق شیرازه در نظر بگیرید.
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بخش :Orientation
در این ناحیه میتوانید نوع قرارگیری صفحه را مشخص کنید .در گرینه ) Portrateکاغذ ایستاده) و Landscape
)کاغذ خوابیده) که توسط آیکونها نیز نمایش داده میشوند ،انتخاب و تنظیم نمایید.

بخش :Pages
در این ناحیه میتوانید نوع حاشیهگذاری را تنظیم کنید.

تصویر 5-4

برای اینکه بتوانید نوع سندها را مشخص کنید میتوانید در قسمت  Pagesگزینه  Multiple Pagesیا چند صفحهای
را به شکل  Book Fold ،2 Pages Per Sheet ،Mirror Margins ،Normalو  Reverse Book Foldقرار
بدهید به سادگی میتوانید انواع سندهای کتابی ،دو صفحهای یا سندهای  Mirrorرو ایجاد کنید.
بخش :Preview
در این ناحیه پیش نمایشی از صفحه نمایش داده خواهد شد و شما قادر خواهید بود تغییرات اعمال شده را در این
ناحیه مشاهده کنید.

 :Apply toاین گزینه نیز شامل دو زیر مجموعه میشود .گزینه  Whole Documentکه تغییرات را برای تمامی
سند (صفحات سند) اعمال خواهد نمود و گزینه  Select textکه تغییرات وارد شده توسط کاربر را برای ناحیه
نوشتاری و یا صفحه خاصی که از سوی کاربر تعیین میگردد اعمال خواهد نمود.
در نهایت با کلیک بر روی دکمه  Okمیتوانید تنظیمات انجام شده را ذخیره و در سند مورد نظر اعمال نمود.

بعد از انجام تنظیمات  ،Marginsنوبت به تنظیمات ابزار  Orientationدر گروه  Page Setupمیرسد.

تصویر 5-5
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در بخش قبل با تنظیمات  Orientationآشنا شدید ولی برخی توضیحات و نکات اضافی الزم است بیان شود.
برای تغییر جهات صفحه و عوض کردن پهنا و ارتفاع صفحه شما میبایست با استفاده از گزینهی Orientation

موجود در سربرگ تنظیم صفحات در همین بخش و انتخاب گزینه  Portraitصفحه را به شکلی نشان دهید که
ارتفاع از پهنا بیشتر باشد و به صورت عمودی قرار گیرد .و همین طور با انتخاب گزینه  LandScapeصفحه را به
شکلی نشان دهید که ارتفاع از پهنا کمتر باشد و به صورت افقی قرار گیرد .نرم افزار  Wordبه صورت پیش فرض،
سند را در یک صفحه  ،5.8اینچی و به صورت عمودی چاپ میکند .این جهت Portrait ،نامیده میشود .همچنین
میتوانید گزینه  Landscapeرا انتخاب کنید تا سند در عرض صفحه یعنی به صورت افقی ( 11اینچ) چاپ شود.
ابزار  :Sizeتوسط این گزینه میتوانید نوع کاغذی را که تصمیم دارید از آن استفاده نمایید مشخص کنید .توجه
کنید که نوع کاغذ باید با نوع چاپگر سازگار باشد .یعنی به گونهای باشد که چاپگر بتواند چنین کاغذی را چاپ
نماید.

تصویر 5-6

همانطور که در تصویر  ،5-6مشاهده میکنید اندازههای مختلفی از کاغذ برای کارهای گوناگون در نظر گرفته شده
است .جهت اعمال تنظیمات بیشتر روی  More Paper Size...کلیک کنید .تا کادر محاورهای  Page Setupباز
شود.
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تصویر 5-7

 :Paper sizeدر صورتی که روی این گزینه کلیک کنید و منوی کشویی آن باز شود میتوانید انواع کاغذهای
مختلف را برای انجام کارهای مورد نظر انتخاب کنید .در صورتی که کاغذ مورد نظر شما در لیست نباشد گزینه
 Custom sizeرا انتخاب کرده و در بخش  Widthو  Heightمقادیر مورد نظر خود را وارد کنید.
 :Paper sourceبا استفاده از این بخش میتوانید مدیریتهای چاپ کاغذ را در اسناد خود انجام دهید .بسته به
نوع چاپگر ،ممکن است مجبور شوید که قبل از چاپ ،منبع کاغذ را تغییر دهید .برای این کار ،سینی مناسب را از
لیستهای  First Pageو  Other Pagesدر قسمت  Paper Sourceانتخاب کنید.

 :First pageسینی کاغذ چاپگر را برای صفحه اول سند تعیین میکند.
 :Other pageسینی کاغذ چاپگر را برای صفحات دوم و پس از آن چاپ میکند.
 :Previewاز طریق این بخش میتوانید نتایج تنظیمات خود را مشاهده کنید.
 :Apply toشامل دو گزینه است:
 :Whole documentتنظیمات را روی کل سند اعمال میکند.
 :This point forwardتنظیمات را از نقطه مورد نظر به بعد اعمال کنید.
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ابزار  :Columnsحتماً در روزنامهها و مجالت مختلفی دیدهاید که مطالب به صورت ستونهای مرتب و هم اندازهای
قرار گرفتهاند و عکس و عناوین در کنار آنها زیبایی خاصی به مطالب دادهاند .برای این منظور و ارائه مطالب به
صورت ستونهای دو یا چندتایی باید به سراغ گزینه  Columnsموجود در این بخش رفته و از میان طرحها و
اندازههای مختلف ستونبندیها ،یکی را به اختیار و میزان مورد نظرتان انتخاب کنید .و در صورت نیاز به تعداد
ستونهای بیشتر به سراغ گزینه  More Columnsدر این قسمت رفته و در پنجره باز شده با نام  Columnsروبروی
عبارت  Number of Columnsمقدار مورد نظر خود را وارد کنید و در آخر بر روی  OKکلیک کنید.

تصویر 5-8

 :Oneاین گزینه به صورت پیش فرض فعال میباشد .با فعال بودن این گزینه یک ستون در هر صفحه در نظر گرفته
خواهد شد که البته با فعال بودن پیش فرض آن نتیجه خواهید گرفت که تایپهای معمولی تمام صفحه که به
صورت روزانه از آنها استفاده میکنید از این قابلیت بهره گرفتهاند.
 :twoیا انتخاب (فعال نمودن) این گزینه تعداد ستونهای موجود در یک صفحه از  Wordبه دو ستون متقارن و
یک اندازه افزایش خواهد یافت و مطالب در دو ستون در سمت چپ و راست و به صورت تفکیک شده (با قرار
گیری یک فضای خالی بین دو ستون) از هم نمایش داده خواهند شد.
 :Threeانتخاب این گزینه ساختار سه ستونی (به یک اندازه) را در صفحات در اختیار کاربر قرار خواهد داد و
فضای خالی بین ستونها باعث تفکیک شدن آنها از یکدیگر میشود.
 :Leftاگر گزینه  Right to leftفعال باشد ،با کلیک بر روی این گزینه و انتخاب آن نیز صفحات به حالت دو ستونه
تغییر شکل خواهند داد .اما تفاوت این گزینه با گزینه ) (Twoدر این است که انتخاب این گزینه دو ستون نامتقارن
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را بوجود خواهد آورد .ستون ایجاد شده در سمت چپ دارای عرضی بیشتر و ستون ایجاد شده در سمت راست
دارای ستونی با عرض کمتر خواهد بود .فضای خالی بین دو ستون باعث جدا شدن آنها از یکدیگر خواهد شد.

 :Rightاین گزینه بر خالف گزینه  leftکه در در باال گفته شده است عمل خواهد کرد.
… :More Columnدر کادر کشویی باز شده گزینهای دیگر با این نام به چشم میخورد.

تصویر 5-9

بخش :Presets
گزینههای موجود در این کادر در واقع همان گزینههای انواع ستونبندی هستند که پیشتر درباره آنها توضیح داده
شد .نوع ستونبندی که با کادری آبی رنگ به دور آن مشخص شده است ،نوع ستونبندی انتخابی شماست و
میتوانید نوع آن را از همین مکان تغییر دهید.

 :Number of Columnاگر شما نیاز به ستونبندی دارید که در گزینههای پیش فرض برنامه گنجانده نشده است
(مثال  5ستون در یک صفحه) ،با تایپ عدد  5در کادر روبروی این گزینه میتوانید تعداد ستون بندی صفحات را
به پنج ستون افزایش دهید.
 :Width and Spacingاین کادر شامل سه گزینه  Col, Width, Spacingمیباشد.

 :Col#بیانگر ستونها است که با اعداد مشخص میشوند.
 :Widthبیانگر عرض ستونها میباشد که با واحد سانتیمتر درج میشوند.
 :Spacingبیانگر فضای خالی بین ستونها میباشد که باعث جداشدن ستونها و تفکیک آنها از یکدیگر میشود.
این نکته را بیاد داشته باشید که کاربر میتواند هر ستون را بنا به نیاز شخصی خود و به صورت جداگانه ،با تغییر
عددی گزینه  Widthعریضتر و یا فواصل بین ستونها را با تغییر عددی گزینه  Spacingکم و یا زیاد نماید.
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 :Equal Column Widthبا تیکدار نمودن این گزینه ،نرم افزار  ،Wordبه صورت کامالً خود کار عرض تمامی
ستونها را به یک اندازه در نظر خواهد گرفت.
 :Apply toبا کلیک بر روی فلش کوچک کناری کادر این گزینه دو گزینه دیگر در اختیار کاربر قرار میگیرد:

 :Whole Documentاین گزینه به صورت پیش فرض فعال میباشد و انتخاب آن باعث ستونبندی در تمام صفحه
خواهد شد.

 :This Point Forwardنرم افزار  ،Wordبا انتخاب این گزینه قابلیتی دیگر در ستونبندی مطالب را در اختیار
کاربران خود قرار میدهد.
با انتخاب گزینه  This Point Forwardقادر خواهید بود در یک صفحه ابتدا متنی را به صورت (عادی)( ،تک
ستون) تایپ کنید و ادامه همان صفحه را ستونبندی کرده و مطالب جدید را در ستونها جای دهید.

 :Right to leftبا تیکدار کردن این گزینه تمامی ستونها به صورت راست به چپ (فارسی نویسی) تغییر حالت
خواهند داد.

 :Line betweenاین گزینه خطوطی را در فضای خالی بین ستونها رسم خواهد کرد و این خطوط جداسازی
ستونها را نمایانتر خواهند کرد.

 :Previewاین کادر صفحهای به صورت پیش نمایش در خود جای داده است .اگر شما تغییراتی را در ستونبندی
اعمال کنید این تغییرات اعمال شده به صورت پیش نمایش در این برگه نمایش داده میشوند تا کاربر بتواند نحوه
شکلگیری ستونها با تغییرات انتخابی را بنا به نیاز خود کنترل کند.

خوب حاال با شناخت کامل گزینههایی که در ستونبندی مطالب در  Wordدخیل هستند قادر هستید تا ستونبندی
دلخواه خود را ایجاد کرده و از آن در مقاالت و نوشتههای خود استفاده نمایید.

مسئله :اگر صفحه شما دارای سه ستون باشد ،پس از تایپ مطالب در سه خط اول ستون اول چگونه به ستون دوم
خواهید رفت تا ادامه مطالب را در این ستون وارد کنید؟
برای این کار باید از  Page Breakاستفاده نمایید .در همان کادر گروه  Page Setupگزینه ای دیگر با نام Breaks
قرار دارد.

تصویر 5-10
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ابتدا اقدام به تایپ سه خط اول در ستون شماره یک کنید .سپس بر روی گزینه  Breaksکلیک کنید تا کادر زیر
مجموعههای آن باز شود .سپس با انتخاب گزینه  Columnمطالب در ستون اول شکسته شده و مکاننمای شما به
ستون دوم انتقال داده خواهد شد و میتوانید در ستون دوم به ادامه تایپ مطالب بپردازید .این کار را برای ستونهای
دیگر نیز باید تکرار نمایید.

تصویر 5-11

ابزار  :Breaksبرای اینکه بتوانید بخش مقدمه را از بخش اصلی جدا کنید باید از قابلیت  Breakدر  Wordاستفاده
کنید Break .در  ،Wordاین امکان را برای کاربران فراهم میکند تا بتوانید یک پروندهی مستقل  Wordرا به چند
بخش جداگانه که به آنها  Sectionگفته میشود تقسیم کنید و سپس بر روی هر بخش یا  sectionتغییرات مورد
نظر را اعمال کنید.
همانطور که در تصویر  ،5-11مشاهده میکنید بخش  Breaksاز دو قسمت  Page Breaksو Section Breaks

تشکیل شده است.
بخش :Page Breaks
 :Pageموجب ایجاد یک صفحه جدید میشود.
 :Text wrappingدر صورتی که در انتهای عبارت هستید و پس از آن میخواهید یک تصویر به سند خود وارد
کنید و برای تصویر خود یک توضیح ) (Captionبنویسید؛ در صورتی که این گزینه فعال باشد موجب میشود تا
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ساختار سند تبدیل به ساختار (فونت و رنگ توضیح تصویر) شود .و سند با این ساختار ادامه پیدا کند.
بخش :Section Breaks
 :Next Pageیک بخش را به متن اضافه میکند و بخش جدید از صفحه بعدی شروع میشود .این نوع از بخشها
معموالً برای شروع یک فصل جدید استفاده میشود.
 :Continuousیک بخش اضافه میکند و بخش جدید را از همان صفحه شروع میکند .کاربرد آن در ایجاد تعداد
ستونهای مختلف در یک صفحه است.

 :Even Pageیک بخش اضافه میکند و بخش جدید را از صفحه بعدی با شماره زوج شروع میکند.
 :Odd Pageیک بخش اضافه میکند و بخش جدید را از صفحه بعدی با شماره فرد شروع میکند.
دستورهای  Even Pageو  Odd Pageدر کتابها کاربرد بیشتری دارند .به این صورت که نام کتاب را در Header

صفحههای زوج و نام فصل را در  Headerصفحههای فرد مینویسند .برای این کار ابتدا بخش را اضافه میکنند.
و سپس  Headerهر بخش را تعیین میکنند.
ایجاد شماره صفحه ،پا صفحه و زیر صفحه متفاوت
در صفحه و پا صفحه یکی از امکانات  Wordمیباشد که به کاربران امکان درج یک متن مثالً عنوان فصل یا یک
تصویر (مثال آرم شرکت) و یا حتی شماره صفحه را میدهد.
برخی مواقع الزم است این سر صفحهها در فصلهای مختلف یک کتاب یا مقاله متفاوت باشند .برخی به اشتباه
مطالب خود را در چندین فایل جداگانه تایپ میکنند غافل از این که نرم افزار  Wordبه راحتی میتواند این کار
را برای ما انجام دهد .به این صورت که صفحات ابتدایی با حروف الفبا و مابقی صفحات با اعداد شمارهگذاری
شوند یا حتی صفحات زوج و فرد دارای سر صفحه یا پا صفحه متفاوتی باشند.
از پانل  Insertو گروه  Header & Footerروی  Headerیا  Footerکلیک کنید و یکی از قالبهای آماده را
انتخاب کنید و یا میتوانید از گزینههای  Edit Headerو  Edit Footerکلیک کنید و به دلخواه خودتان یک سر
صفحه و پا صفحه طراحی کنید.

تصویر 5-12
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در صورتی که میخواهید صفحات زوج و فرد دارای سر صفحه و پا صفحه متفاوتی باشند از پانل  Layoutو گروه
 Page Setupروی مثلث کوچک گوشه پایین سمت راست کلیک کنید ،تا پنجره  Page Setupباز شود.

تصویر 5-13

در صفحه  ،Page Setupسربرگ  Layoutو در بخش  Headers and footersتیک  odd and even Differentرا
فعال کنید حال برای صفحات زوج و فرد سر صفحه و پا صفحه متفاوت ایجاد کنید .و در صورت فعال کردن
گزینه  ،Different first pageصفحه اول سند نسبت به بقیه قسمتهای سند متفاوت خواهد بود.
الزم به ذکر است که برخی از قالبهای آماده  Header & Footerمخصوص صفحات زوج یا فرد میباشند.

درج شماره صفحه :در پانل  Insertو گروه  Header & Footerروی گزینهی  Page Numberکلیک کنید و یکی
از قالبهای آماده را انتخاب کنید .در صورت انتخاب  Page X of Yمیتوانید عالوه بر شماره صفحهی جاری،
تعداد تمامی صفحات را مشاهده کنید.

اگر میخواهید این قالب را به صورت فارسی بنویسید ،با استفاده از کلیدهای ترکیبی  Ctrl+shiftآن را به سمت
راست صفحه منتقل کرده و به ترتیب به جای عبارات  pageو  ofعبارات صفحه و از را درج کنید.
اگر میخواهید صفحه اول بدون شماره درج شود از منوی ایجاد شدهی  Designگزینه Different First Pageرا
از گروه  Optionsفعال کرده سپس از گروه  ،Header & Footerگزینهی  Format Page Numbersرا انتخاب
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کرده و از قسمت  Page Numberingمقدار  Start atرا به  0تغییر دهید.
ایجاد ( Sectionبخش) جدید :با استفاده از ابزار ( Sectionبخش) چیدمان متفاوتی در داخل یک صفحه و یا ما
بین صفحات داشته باشید .مثالً اگر بخواهید چکیده یک مقاله را به صورت تک ستونه و در ادامه همان صفحه ،متن
مقاله را دو ستونه بنویسید میتوانید در آن صفحه یک سکشن جدید ایجاد کنید و قالب نوشتن متن را انتخاب کنید.
انواع سکشنهایی که میتوان ایجاد کرد :

 :Next Pageاز این طریق بخش جدیدی در ابتدای صفحه بعد ایجاد میشود.
 :Continuesاز این طریق بخش جدیدی در همین صفحه ایجاد میشود.
 :Even Page & Odd Pageاز این طریق بخش جدیدی در ابتدای صفحات زوج یا فرد ایجاد میشود.

تصویر 5-14

شما میتوانید در یک فایل سکشنهای متعددی ایجاد کرده و در آن سکشنها فرمتهای متفاوتی مثل شماره صفحه
متفاوت ،حاشیه متفاوت ،اندازه کاغذ متفاوت ،جهت عمودی و افقی کاغذ ،تعداد سطرها و ستونهای متفاوت ،سر
صفحه و پا صفحه متفاوت اعمال کنید .به عنوان مثال میخواهید شماره صفحات فهرست به صورت الفبایی و بقیه
صفحات متن با اعداد شماره گذاری شوند .میخواهید در یکی از صفحات برای درج شکل یا جدول ،یک صفحه
افقی داشته باشید .میخواهید سر صفحه هر فصل از مقاله یا پروژهی شما از دیگر فصلها متفاوت باشد.
میخواهید لیست مراجع را به جای انتهای کتاب در انتهای هر فصل داشته باشید.
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برای تمامی کارهای باال فقط کافی است یک سکشن جدید ایجاد کرده و ارتباط آن را با صفحات قبلی قطع کنید.
برای مثال فرض کنید میخواهید شماره صفحات فهرست با حروف الفبا و ما بقی متن با عدد شماره گذاری شود.
پس از نوشتن کامل سند ،به انتهای متنی بروید که بعد از آن متن اصلی شما آغاز میشود( .به عنوان مثال ،انتهای
صفحهی فهرست) و از پانل  Layoutدر بخش  Page Setupبر روی  Breakکلیک کنید .در این منو ،گزینهی
 Next Pageرا انتخاب کنید .با این کار صفحات فهرست و ما قبل آن از متن اصلی جدا میشود.

تصویر 5-15

حال الزم است تا اتصال بین این دو  Sectionرا قطع کنید تا تغییر اعمال شده در  Sectionاول در  Sectionدوم
اعمال نشود( .فرض کنید قرار است شماره صفحه در باالی سند قرار گیرد ).برای این کار از پانل  Insertو گروه
 ،Header & Footerگزینهی  Headerو پس از آن گزینهی  Header Editرا انتخاب کنید .تا وارد محیط Design

شوید .مکاننما را در سر صفحه سکشن دوم (سکشن بعدی) (جایی که قرار است شماره صفحه به عدد درج شود)
قرار داده و گزینهی  Link to Previousرا از گروه  Navigationغیر فعال کنید .با انجام این کار ارتباط بخش دوم
از بخش اول قطع خواهد شد.

تصویر 5-16

تصویر 5-17
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اگر میخواستید شماره صفحه در پایین درج شود همین مراحل را در پا صفحه طی نمایید .دقت کنید اگر در سر
صفحه یا پا صفحه بخش اول کلیک کنید گزینهی  Link to Previousغیر فعال است چون بخش دیگری قبل از آن
وجود ندارد .حال مکاننما را در سر صفحهی یکی از صفحات  Sectionدوم قرار داده و از طریق Page

 Numberدر تب  Designشماره صفحه را وارد کرده و از قسمت  Format Page Numberدر مقابل عبارت
 start atعدد  1یا هر عدد دلخواه دیگر که میخواهید شمارهها از آن شروع شوند را انتخاب کنید .بدین ترتیب
صفحات  Sectionدوم با عدد انتخابی شما شماره گذاری خواهند شد .اگر میخواهید سر صفحه یا پا صفحهی
متفاوتی داشته باشید هم باید به همین روش عمل نمایید مجدداً تاکید میشود اگر میخواهید سر صفحه متفاوت
باشد باید ارتباط سر صفحهها با هم قطع شود و اگر میخواهید پا صفحه متفاوت باشد باید ارتباط پا صفحهها قطع
شود.

اکنون مکاننما را به سر صفحه یکی از صفحات  Sectionاول برده و این بار از  Format Page Numberحالت
حروف الفبا را انتخاب کنید .اگر خواستید یک برگه افقی و یا اندازهای متفاوت با بقیه داشته باشد باید این برگه را
به عنوان یک بخش جداگانه در نظر بگیرید .یعنی متن شما به سه بخش تقسیم میشود:
بخش اول :صفحات قبل از صفحهی افقی
بخش دوم :صفحهی افقی
بخش سوم :صفحات بعد از صفحهی افقی
اکنون ارتباط  3بخش را با هم قطع کنید ،مکاننما را به بخشی که میخواهید افقی شود برده و از پانل  Layoutو
گروه  Page Setupو بخش  Orientationحالت  Landscapeرا انتخاب کنید تا صفحه افقی شود.

مثال :فرض کنید مقالهای دارید که در صفحه اول باید چهار خط اول به صورت متنی چکیده را نشان دهد ولی از
بخش مقدمه مقاله باید متون به صورت ستونی باشد.
برای انجام این کار چکیده را به صورت مرتب و سطری نوشته و زمانی که به انتهای متن چکیده رسیدید به پانل
 Layoutرفته و از گروه  Page Setupبخش  Breaksرا انتخاب کرده و گزینه  Continuousرا کلیک کنید .برای
رفتن به سطر بعد روی دکمه  Enterکلیک کنید.
در سطر جدید دوباره از پانل  ،Layoutگروه  ،Page Setupروی مثلث کوچک گوشه سمت راست کلیک کنید تا
پنجره  Page Setupباز شود روی زبانه  Layoutکلیک کنید و از بخش  Sectionگزینه  Section directionرا باز
کرده و گزینه  Right-to-leftرا برای تایپ فارسی انتخاب کنید و در نهایت روی  OKکلیک کنید.
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تصویر 5-18

دوباره در همان سطر از پانل  ،Layoutگروه  ،Page Setupبخش  Columnsرا باز کرده و گزینه  Twoرا انتخاب
کنید تا ادامه مقاله به صورت دو ستونی باشد.

تصویر 5-19

حال متون تایپ شده شما مانند شکل  ،5-20به صورت دو ستونی خواهد بود.
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تصویر 5-20

برای حذف یک  ،Sectionبه پانل  Homeرفته و در گروه  Paragraphروی ابزار  Show/Hideکلیک کنید تا تمام
Sectionها نمایان شود.

تصویر 5-21

پس از آنکه Sectionها مشخص شدند برای حذف  Sectionمورد نظر کافی است آن را انتخاب کرده و دکمه
 Deleteرا از کیبورد فشار دهید.
اضافه کردن خطوط شماره خط
بسیاری از اسناد و مدارک حقوقی و یا انواع دیگر از اسناد که در آن نیاز به ارجاع به بخشهای خاص دارد ،با
اضافه کردن شماره خط میتواند مفید باشد .در این بخش برای اضافه کردن شماره خط محجوب در سمت چپ
حاشیه یک سند  ،Wordنشان داده میشود .به پانل  Layoutرفته و از گروه  ،Page Setupگزینه Line Number

را انتخاب کنید تا منوی کشویی آن باز شود.

تصویر 5-22
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از لیست باز شده گزینه  Line Numbering Optionsرا انتخاب کنید تا پنجره  Page Setupباز شود .در پنجره
 Page Setupروی زبانه  Layoutکلیک کنید.

تصویر 5-23

در پنجره  ،Page Setupروی دکمه  Line Numbers...کلیک کنید تا پنجره  Line Numbers...باز شود.

تصویر 5-24

روی تیک گزینه  Add line numberingکلیک کنید تا تنظیمات آن ظاهر شود.
 :Start atمقدار شروع عدد مورد نظر را برای خطوط نشان میدهد.
 :From textفاصله خطوط را تعیین میکند.
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 :Count byفاصله بین اعداد خطوط را تعیین میکند.
 : Restart each pageتنظیمات برای صفحه جاری است و پس از رسیدن به انتهای صفحه دوباره تنظیمات از نو
بارگذاری میشود.
 :Restart each sectionتنظیمات برای  Sectionجاری است.
 :Continuousتمام خطوط اسناد به صورت پیوسته شماره گذاری میشوند.
روی  OKکلیک کنید تا تنظیمات ظاهر شود.
در پنجره  ،Page Setupنیز بر روی  OKکلیک کنید تا تنظیمات در سند ظاهر شود.
اصول تنظیم خطوط Hyphenation

برای هم اندازه کردن خطوط متن در کلماتی که در انتهای خط قرار دارند  Hyphenدرج میشود .این کار باعث
میشود تا تعدادکلمات بیشتری در یک خط قرار بگیرد و متن زیباتر جلوه کند اگر کلمهای آنقدر بزرگ باشد که
در انتهای یک خط جا نگیرد  ،Wordبه طور پیش فرض آن را به ابتدای خط بعدی میفرستد .میتوانید Wordرا
طوری تنظیم کنید که عمل درج  Hyphenرا به طور خودکار انجام دهد و یا خودتان به صورت دستی Hyphen
را تایپ کنید.
منظور از کلید  Hyphenعالمت تفریق روی صفحه کلید است.

اگر از روش درج  Hyphenبه صورت اتوماتیک استفاده کنید  ،Wordهر زمان که الزم بداند عمل درج را انجام
میدهد در این حالت  Hyphenبه صورت خودکار در هنگام تایپ کردن درج میشود .برای این منظور به روش
زیر عمل میشود:
مطمئن شوید که هیچ متنی انتخاب نشده است و روی پانل  Page Layoutکلیک کنید .در گروه Page Setup

روی گزینه  Hyphenationکلیک کرده تا لیست آن نمایش داده شود.

تصویر 5-25
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همانطور که در تصویر  ،5-25مشاهده میکنید چندین گزینه جهت انجام تنظیمات در اختیار کاربر قرار میگیرد:
 :Noneبدون خط
 :Automaticبه صورت خودکار ،خط تیرهگذاری توسط نرم افزار انجام میشود.
 :Manualتنظیمات به صورت دستی انجام میشود.
 :Hyphenation Optionsتنظیمات خط تیره گذاری با  5گزینه زیر انجام میشود:

تصویر 5-26

 :Automatically hyphenate documentخط تیرهگذاری به صورت اتوماتیک در سند ایجاد میشود.
 :Hyphenate words in CAPSخط تیره گذاری کلمات بزرگ با انتخاب این گزینه فعال میشود.
 : Hyphenation zoneتنظیم دقیق با پیش فرض  63صدم سانتیمتر انجام میشود.
 : Limit consecutive hyphens toتعیین تعداد خط تیره گذاری دریک پاراگراف ،اگر قرار است در یک پاراگراف
یک یا دو خط تیره باشد دراین جا تعریف می شود.
 :Manualخط تیرهگذاری به صورت دستی انجام میشود.
روی  OKکلیک کنید تا تنظیمات اعمال شود.
تنظیمات گروه Paragraph

تصویر 5-27

این بخش به طور میانبر از تنظیمات بخش پاراگراف پانل  Homeدر اینجا قرار داده شده است و میتوانید توضیحات
این بخش را در مطلب قبلی که مربوط به بخش پاراگراف میباشد را مشاهده نمایید .قسمت مربوط به  Indentبرای
ایجاد عمق و تورفتگی قبل و بعد از پاراگراف میباشد و قسمت  Spacingموجود در این بخش مربوط به ایجاد
فاصله بین پاراگراف ها.
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در صورتی که بخواهید در هنگام تایپ کردن  Hyphenرا درج کنید در پانل  Homeگروه  Paragraphروی دکمه
 Show/Hideکلیک کنید سپس روی قسمتی از کلمه که میخواهید در آنجا  Hyphenدرج شود کلیک کنید
 Ctrl+Hyphenرا فشار دهید.
آشنایی با ابزارهای گروه Arrange

این بخش از تنظیم صفحات در تنظیمات متعددی در اشیای به کار برده شده نظیر عکس و طرح و شکلهای مختلف
در محیط واژهپرداز  Wordکاربرد دارد.

تصویر 5-28

گزینه  :Positionبا استفاده از این گزینه میتوانید تا موقعیت عکس وارد شده به سند خود را به مکانهای مختلفی
از صفحه تغییر دهید.

گزینه  :Wrap Textبا این ابزار وقتی شما در سند خود مجموعه نوشتهها و عکسها را داشته باشید میتوانید
موقعیت این دو مورد را نسبت به همدیگر تغییر دهید .که مهمترین گزینههای آن عبارتند از:

تصویر 5-29
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گزینه  :In Line With Textشکل را در اول پاراگراف قرار میدهد.
گزینه  :Squareشکل و متن آن به صورت الیه فوقانی روی متن زیرین قرار میگیرد.
گزینه  :Throughشکل به صورت الیه فوقانی روی متن زیرین قرار میگیرد.
گزینه  :Behind Textشکل را زیر متن قرار میدهد.
گزینه  :More Layout Optionsمیتوانید به صورت حرفهای به تنظیمات قرارگیری شکل نسبت به متن بپردازید.

خوشبختانه هرچه به جلوتر پیش میرود طراحان نرم افزار ها تالش میکنند تا ابزارها و آیکونهای درون برنامه به
صورت مفهومی و آماده در بیایند و به راحتی بتوان با آنها کار کرد و دلیل این کار این است که خیلی از این
مطالب راحت و آسان هستند و این اصل به خوبی رعایت شده است و آموزش تمامی بخشها به طوالنی شدن
مطلب و خسته کننده بودن آن برای خواننده منجر میشود.

گزینه  :Bring Forwardبا استفاده از این گزینه میتوان وقتی دو شیء و یا عکس را روی هم قرار دادهاید بتوانید
عکس انتخاب شده را بر روی عکس دیگر بیاورید و یک الیه باالتر قرار گیرد.

گزینه  :Bring Backwardبا استفاده از این مورد مثل گزینه قبلی میتوان عکس انتخاب شده را این بار در پشت
و یک الیه پایینتر از عکس قبلی قرار دهید.
آشنائی با قابلیت Group Objects

در نرم افزار  ،Wordشما قابلیت ایجاد گروهی از اشیاء از قبیل  pictures ،shapesیا سایر objectها را دارا
میباشید .با ایجاد گروه ،این اجازه به شما داده میشود که تمامی اشیاء گروه را به یک باره و به میزان مساوی جابه
جا نموده ،بچرخانید ،تغییر اندازه دهید و یا حتی این که افکتهای یکسان همانند  shape fillیا shape effectبه
همهی آنها اعمال کنید .تمامی این موارد مذکور ،درست همانند این میباشد که این تغییرات را بر روی یک چیز
اعمال میکنید .عالوه بر این شما میتوانید در یک گروه از اشیاء ،صرفاً به یک عضو از گروه ،تغییرات خود را
اعمال کنید و یا حتی میتوانید چندین گروه تودرتو ایجاد نمائید.

حال برای ایجاد گروه طبق مراحل زیر پیش روید:
ابتدا تمامی موارد مورد نظر خود را که قصد گروهبندی آنها را دارید ،با نگه داشتن کلید  Ctrlیا  Shiftو کلیک
نمودن بر روی آنها ،انتخاب نمائید:
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تصویر 5-30

حال از منوی  ،Layoutو گروه  ،Arrangeگزینه  Groupرا انتخاب کرده و روی  Groupکلیک کنید .با انجام این
کار همانند تصویر زیر مشاهده خواهید نمود که با کلیک بر روی هر یک از اشیاء گروه ،کادری بر روی کل گروه
ظاهر میشود و براحتی میتوانید هر یک از ویژگیهای مطرح شده برای  Groupingدر باال را ،بر روی آن اعمال
کنید:

تصویر 5-31

برای  Ungroupکردن گروه ،بر روی  Gropدر گروه  ،Arrangeو سپس بر روی گزینه  UnGroupکلیک کنید.

فـصل ششم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل References
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استفاده از Table of Contents

تمام اسنادی که تعداد صفحات آن زیاد میباشد نیاز به یک فهرست دارد .فهرست در اسناد چه کاربردی دارد؟
فرض بر این بگیرید که مقالهای ایجاد کردهاید که  100صفحه دارد و کاربر فقط میخواهد از یک قسمت خاص
آن استفاده بهینه کند.

خوب اگر مقاله شما دارای فهرست نباشد و در ابتدا مشخص نکنید که منبع شما از چه قسمتهایی تشکیل شده
است ،پیدا کردن یک مطلب خاص بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد.

بخشی تحت عنوان  Table Of Contentsدر پانل  Referencesوجود دارد که با استفاده از آن میتوانید به راحتی
یک فهرست برای اسناد و مقاالت طوالنیتان ایجاد کنید.

تصویر 6-1

روی گزینه  Table of Contentsرا کلیک کنید و سپس بر روی گزینه  Insert table of contentکلیک کنید.

تصویر 6-2
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روی گزینه  Custom Table of Contents...در پنجره تصویر  6-2کلیک کنید تا پنجره Table of Contents...

باز شود.

تصویر 6-3

در پنجره باز شده ،دو ناحیه نمایشی در سمت چپ و راست وجود دارد که بخش  Print Previewپیشنمایش
فهرست مطالب برای چاپ و بخش  Web Previewپیشنمایش فهرست مطالب برای صفحههای وب است.

اگر گزینه  Show Page Numberکه در زیر بخش  Print Previewقرار دارد را فعال کنید ،باعث درج شماره
صفحهها در فهرست میشود.

اگر گزینه  Right align page numbersرا فعال کنید ،شمارهها در مقابل فهرستها قرار خواهد گرفت و غیرفعال
کردن آن باعث میشود شماره هر فهرست در جلوی آن درج شود.

با استفاده از بخش  Tab Leaderمیتوانید یک خط برای فاصله بین عنوان مطلب و شماره در صفحه فهرست
انتخاب کنید.

با استفاده از بخش  Formatمیتوانید صفحه فهرست خود را پیکربندی کنید .در این بخش قالبهای متعددی وجود
دارد که فهرست را به شیوههای متفاوتی نشان میدهد.

با استفاده از بخش  Show levelsمیتوانید تعداد زیرتیترهایی که در فهرست وجود دارند را تعیین کنید .در نرمافزار
Wordیک فهرست میتواند تا  9زیر تیتر داشته باشد .اگر تیترها را در سند خود مشخص کرده باشید ،اکنون

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

213

میتوانید بعد از تنظیمات مورد نظر ،کلید  OKرا کلیک کنید تا فهرست محتویات در محلهایی که مشخص
کردهاید ،درج شود.

ساخت فهرست خودکار
فهرست مطالب یکی از اصلیترین بخشهای هر گزارش ،کتاب ،جزوه ،پایاننامه و ...میباشد که در آن عناوین
مطالب و شماره صفحه مربوط به هر عنوان نمایش داده میشود .در واقع فهرست مطالب کمک میکند تا بدون
اتالف وقت و به راحتی به صفحه مطلب مورد نظر مراجعه کنید.
دو روش برای ساخت فهرست مطالب در  Wordوجود دارد:

 -1روش دستی
 -2روش خودکار
اکثر کاربران حرفهای از روش دوم برای ساخت فهرست استفاده میکنند ،زیرا استفاده از روش دستی برای ساخت
فهرست بسیار زمانبر است و با توجه به اینکه هر تغییر جدیدی شامل اضافه شدن عنوان جدید یا تغییر شماره
صفحه عناوین باید به صورت دستی در فهرست اعمال شود ،بنابراین اگر شما از روش دستی استفاده میکنید به
شما توصیه میشود به جای روش دستی از روش خودکار استفاده کنید که در ادامه به آن پرداخته میشود.
ساخت فهرست به صورت خودکار یکی از قابلیتهای نرمافزار  Wordمیباشد .شما با استفاده از این امکان Word

نیازی نخواهید داشت تا مانند روش دستی ،خودتان عناوین و شماره صفحه را تایپ کنید ،بلکه برنامه  Wordاین
کار را به صورت خودکار برای شما انجام میدهد .از مزایای این نوع فهرست نویسی این است که در کمترین زمان
و با حداکثر دقت این کار انجام میشود.

از آنجایی که در اکثر موارد ،عناوینی که در متن وجود دارند باید دارای شماره باشند بنابراین قبل از ساخت
فهرست باید تنظیمات مورد نظر برای عنوانها یا تیترها که به آنها  Headingگفته میشود را انجام داد.

تنظیمات  Headingمیتواند به دو روش انجام شود .روش اول این است که از هدینگهای پیش فرض نرم افزار
 Wordاستفاده کنید و آنها را ویرایش کنید .این روش یک نقص دارد و آن این است که هدینگهای پیش فرض
نرم افزار  ،Wordشمارهگذاری تیترها مانند شماره فصل یا تیتر  1و سایر زیرتیترها را انجام نمیدهند .بنابراین توصیه
ما استفاده از روش دوم است که در ادامه با مراحل آن آشنا میشوید.

در ابتدا از پانل  Homeو در بخش  ،Paragraphبر روی گزینه  Multilevel Listکنار دکمه شماره گذاری خودکار
کلیک کنید.
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در کادر باز شده ،گزینه  Define New MultiLevel Listرا انتخاب کنید.

تصویر 6-5

پنجره  Modify Multilevel listباز مطابق پنجره تصویر  6-6باز میشود .برای مشاهده تنظیمات بیشتر روی دکمه
Moreکلیک کنید.

تصویر 6-6
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تنظیمات زیر را به ترتیب انجام دهید:
از قسمت  Click level to modifyبر روی  1کلیک کنید و از لیست کشویی  Link level to styleگزینه Heading

 1را انتخاب کنید .در قسمت ،Enter formatting for numberنوع شمارهگذاری برای عناوین را مشخص کنید.
در این قسمت برای  Heading 1واژه “فصل” را تایپ کنید و از لیست کشویی Number style for this level

بر روی  .…3 ،2 ،1کلیک کنید.
همچنین میتوانید با کلیک بر روی دکمه  ،Fontنوع ،اندازه و رنگ فونت دلخواه را برای  Heading1انتخاب کنید.

تصویر 6-7

با انجام تنظیمات فوق ،هر زمان از تب  Homeاز قسمت  Stylesبر روی هدینگ مورد نظر مثال  Heading1کلیک
کنید برای شما یک فصل با شمارهگذاری خودکار ایجاد خواهد شد .به عنوان مثال برای اولین دفعه که بر روی
 ،Heading1کلیک کنید واژه «فصل  »1به طور خودکار تایپ خواهد شد و فقط کافی است شما عنوان فصل را
در جلوی آن تایپ کنید و اگر دوباره کلیک کنید واژه “فصل  ”2و به همین ترتیب با هر کلیک ،فصل جدید ایجاد
خواهد شد.

تصویر 6-8

216

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

به همین راحتی میتوانید فصلبندی مطالب را انجام دهید .از این پس ،دیگر در مورد فصلبندی مطالبتان هیچ
نگرانی نداشته باشید ،با انجام توضیحات فوق این مشکل مرتفع میشود.
برای سایر هدینگها ) (Heading2تا ) (Heading 9تنظیمات زیر را انجام دهید.

ابتدا از قسمت  ،Click level to modifyبخش یا  Levelمورد نظر ( 2تا  9که به ترتیب برای  Heading 2تا
 Heading9میباشد) را انتخاب کنید و سپس از لیست کشویی  Link level to styleبر روی  Headingمورد نظر
)Heading2تا  (Haeding 9کلیک کرده و در ادامه از قسمت  Include level number fromبه ترتیب بر روی
 Level1تا  level9دلخواه کلیک کنید.

به عنوان مثال اگر تنظیمات را برای  Heading2انجام میدهید ،ابتدا از قسمت  Click level to modifyعدد  2را
انتخاب کنید ،سپس از لیست کشویی  Link level to styleگزینه  Heading2را انتخاب کنید و بعد اطالعات
داخل  Enter formatting for numberرا پاک کنید ،سپس از قسمت  Include level number fromبر روی
 level 1کلیک کنید .سپس کاراکتر دلخواه (به عنوان مثال کاراکتر  )-برای جدا کردن Levelها از یکدیگر را تایپ
کنید و از قسمت  Number style for this levelبر روی  .…3 ،2 ،1کلیک کنید.

تصویر 6-9

اگر تنظیمات را برای  Heading 3انجام میدهید ابتدا از قسمت  Click level to modifyعدد  3را انتخاب کنید
سپس از لیست کشویی  Link level to styleگزینه  Heading3را انتخاب کنید و بعد اطالعات داخل Enter

 formatting for numberرا پاک کنید ،سپس از قسمت  Include level number fromبر روی  level1کلیک
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کنید .سپس کاراکتر دلخواه (به عنوان مثال کاراکتر  )-برای جدا کردن Levelها از یکدیگر را تایپ کنید ،سپس از
لیست کشویی  Include level number fromگزینه  Level2را انتخاب کنید .سپس کاراکتر دلخواه (به عنوان مثال
کاراکتر  )-برای جدا کردن Levelها از یکدیگر را تایپ کنید و از قسمت  Number style for this levelبر روی
 .…3 ،2 ،1کلیک کنید .این تنظیمات را برای سایر Headingها انجام دهید.
برای اینکه ترتیب شمارههای تیتر مدنظرتان اشتباه نشود ،مراحل را دقیقا مطابق توضیحات فوق انجام دهید.

همچنین میتوانید با کلیک بر روی دکمه  ،Fontنوع فونت و اندازه و رنگ دلخواه را برای  Headingمدنظرتان
انتخاب کنید.

در نهایت پس از تنظیمات برای Headingهای مختلف بر روی  Okکلیک کنید .با انجام تنظیمات فوق دیگر نگران
ایجاد فهرست مطالب نباشید .اگر تنظیمات فوق را انجام دادید و به درستی از Headingها برای عناوین مطالب
استفاده کنید با یک کلیک خواهید توانست فهرست مطالب ایجاد کنید .پس از اینکه عناوین مطالب را با استفاده از
Headingهای مناسب تنظیم کردید ،برای ایجاد فهرست مطالب کافی است مکاننما را در صفحهای که میخواهید
فهرست مطالب ایجاد شود قرار دهید و از پانل  ،Referencesدر بخش  ،Table of Contentsبر روی گزینه
Table of Contentsکلیک کنید.

تصویر 6-10
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در پنجره  Table of Contentگزینههای مختلفی وجود دارد .در صورتی که از لیست  ،Automatic Tableاز
لیستهای آماده درج خواهد شد اما برای اعمال تغییرات بیشتر میتوانید روی Custom Table of Contetns...

کلیک کنید.

تصویر 6-11

در ابتدای این فصل در مورد پنجره  Table of Contentsصحبت شد .اما در این بخش به طور کاملتر مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد.
ناحیه : Print Preview
در ابتدای این ناحیه ،کادری وجود دارد که پیشنمایشی از فهرستی که ساخته خواهد شد به همراه تغییرات و
تنظیمات اعمال شده برای کاربر نمایش داده میشود .در پایین این کادر گزینههای زیر وجود دارد:

 :Show page numbersاین گزینه به صورت پیشفرض در حالت تیکدار قرار دارد .تیکدار کردن آن موجب
می شود در فهرستی که ساخته خواهد شد ،شماره صفحات نیز درج شود و در صورت حذف تیک این گزینه،
فهرست مطالب ،بدون شماره صفحات آنها ساخته میشود.

 :Right align page numbersاین گزینه به صورت پیشفرض در حالت تیکدار قرار دارد .تیکدار بودن آن
باعت ایجاد خط راهنما بین عنوان مطالب و شمارگان صفحه (جداکردن آنها از یکدیگر) خواهد شد.
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در حالتی که تیک این گزینه برداشته شود شماره صفحات هر تیتر در سمت راست آن درج خواهند شد (مشابه
کادر سمت راست).

 :Tab Leaderبا کلیک بر روی فلش کوچک کناری این گزینه میتوانید نوع خط راهنما ،نقطهچین ،خطچین و
خط ممتد بین شماره صفحات و عناوین را تغییر دهید .اگر از گزینه ) (Noneاستفاده کنید خط راهنمایی نمایش
داده نمیشود.

ناحیه :Web Preview
در این ناحیه نیز همانند ناحیه  ،Print Previewکادری تعبیه شده است که پیشنمایشی از فهرستی که برای صفحات
وب ساخته خواهد شد به همراه تغییرات و تنظیمات اعمال شده در این پنجره برای کاربر نمایش داده میشود.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید محل قرار گیری این کادر زیر نام ناحیه میباشد.

 :Use hyperlink instead of page numbersتیکدار بودن این گزینه باعث لینکگذاری بر روی فهرست ساخته
شده برای صفحات وب خواهد شد .و در صورتیکه تیک این گزینه را حذف نمایید ،لینکهای موجود بر روی
فهرست حذف خواهند شد و تنها فهرست ساخته میشود.

ناحیه :General
 :Formatsبا کلیک بر روی فلش کناری این گزینه به فرمتهای نوشتاری بیشتری برای فهرست دسترسی پیدا
خواهید کرد و با کلیک بر روی فرمتهای مختلف میتوانید سبک مورد نیاز برای فهرستسازی را انتخاب نمایید.

 :Show levelsبه طور پیشفرض مقدار این گزینه برابر  3است .این بدین معناست که تا سه سطح ) (Levelدر
فهرست مطالب نشان داده خواهد شد اگر تعداد  Headingهای مورد استفاده شما بیشتر از  3است (مثال  ،)5چنانچه
بخواهید در فهرست نمایش داده شوند باید به جای عدد  ،3عدد  5درج کنید .البته حداکثر میتوانید تا مقدار 9
یعنی  Heading1تا  Heading9را در فهرست مطالب نمایش دهید.

اگر می خواهید نوع ،اندازه و رنگ فونت استفاده شده در فهرست مطالب را تغییر دهید کافی است بر روی دکمه
 ،Modifyکلیک کنید تا پنجره  Styleباز شود در این پنجره نیز بر روی دکمه  Modifyکلیک کنید تا پنجره Font

باز شود.
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تصویر 6-12

سپس برای انجام تغییرات برای هر هدینگ TOC1 ،تا  TOC9را به صورت یک به یک انتخاب و بر روی
Modifyکلیک کنید.

سپس برای  TOCانتخاب شده ،نوع ،اندازه و رنگ فونت دلخواه تان را تغییر دهید .به همین سادگی فهرست مطالب
شما ایجاد شد .اگر هر گونه تغییری در مطالب و یا عناوین دادید ،برای بروز شدن فهرست مطالب کافی است روی
فهرست کلیک کنید و کلید  F9را فشار دهید تا فهرست بروز شود .یا روی گزینه  Update Tableدر بخش Table

 of Contentsکلیک کنید.

تصویر 6-13

تصویر 6-14
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اگر میخواهید فقط شماره صفحات در فهرست مطالب بروز شود گزینه  Update page numbers onlyرا انتخاب
و بر روی  Okکلیک کنید ،اگر میخواهید کل فهرست مطالب بروز شود گزینه  Update entire tableرا انتخاب و
بر روی  Okکلیک کنید.

حل مشکالت فهرست خودکار
در هنگام استفاده از فهرست خودکار برای متون فارسی در نرم افزار  ،Wordممکن است با مشکالتی نظیر انگلیسی
شدن شماره صفحات ،انگلیسی شدن اعداد برخی از تیترها و برعکس شدن پرانتز زیرنویس برخی اشکال یا جداول
مواجه شده باشید .در ادامه جهت حل این مشکل روشی ذکر خواهد شد.
مشکل انگلیسی بودن شماره صفحات در فهرست خودکار به علت چپچین بودن فرمت بخشبندی شماست .برای
حل این مشکل:
 -1از پانل  ،Layoutبخش  Page setupروی فلش پایین سمت راست کلیک کنید تا پنجره  Page Setupباز شود.
در باالی کادر تب  layoutرا انتخاب کنید و در قسمت  Section directionگزینه  Right-to-Leftرا انتخاب
کنید.

تصویر 6-14

در قسمت پایین کادر Apply to ،را روی  Whole Documentبگذارید و  Okکنید.
حاال نشانگر را روی قسمتی از فهرست مطالب قرار دهید ،راست کلیک کنید و  Update Fieldرا کلیک کنید ،در
پنجرهای که باز میشود only Update page numbers ،را انتخاب و  Okکنید .شماره صفحات در فهرست مطالب
فارسی خواهند شد.
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درج فهرست اَشکال و جداول
بعد از فهرست مطالب ،نوبت نگارش فهرست اشکال و فهرست جداول است .ابتدا باید پنجره  Stylesرا باز کنید.
برای این کار ،مطابق شکل ،از پانل  ،Homeو بخش  ،Stylesبر روی فلش سمت راستی کلیک کنید.

تصویر 6-15

پنجرهای به نام  Stylesباز میشود .روی دکمه  New Styleدر گوشه سمت چپ کلیک کنید.

تصویر 6-16

پنجره  Create New Style from Formattingباز میشود که در آن میتوانید یک فهرست جدید با نام دلخواه
ایجاد کنید .در قسمت  ،Nameنام فهرستی را که میخواهید درج کنید ،وارد نموده و  OKرا بزنید.
فهرست جدیدی با نام مورد نظرتان ایجاد میشود .در اینجا عنوان (فهرست اشکال) تعیین شده است.
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تصویر 6-17

مکاننما را روی متن شکل قرار دهید .سپس روی نام فهرست مطلبی که ایجاد کرده بودید ،کلیک کنید تا به آن
اضافه شود .و به همین ترتیب روی تمام شکلها این کار را ادامه دهید.

تصویر 6-18
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تصویر 6-18

فقط فراموش نکنید که فرمت متن اشکال را دوباره به فرمت مورد نظر خود در آورید .متن شکلها به فهرست
اشکال اضافه میشود .از پانل  ،Referencesبعد از باز کردن پنجره  ،Table of Contentsگزینه Custom Table
 of Contentsرا انتخاب کنید .در پنجره باز شده ) ،(Table of Contentsگزینه  Optionsرا کلیک کنید.

تصویر 6-19
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پنجره  Table of Contents Optionsباز میشود .با حرکت دادن  Scrollکه در شکل نیز مشخص شده است ،در
پایین صفحه« ،فهرست اشکال» را مشاهده میکنید .جلوی «فهرست اشکال» ،عدد  1را بنویسید و  OKرا بزنید.

اگر شما قبال فهرستی ایجاد کرده باشید ،پنجرهای باز میشود که از شما میپرسد آیا میخواهید فهرست جدید را
جایگزین فهرست قبلی کنید ،که حتماً روی گزینه » «Noکلیک کنید تا فهرست دوم نیز اضافه شود.

تصویر 6-20

مانند فهرست مطالب که در آموزش قبل گفته شد ،باید فهرستهای دیگر را نیز راست چین کنید .نکته دیگری که
باقی میماند این است که عنوان «فهرست اشکال» در باالی صفحه ،نمایش داده نمیشود .مکاننما را به ابتدای
فهرست برده و  Enterرا فشار دهید .و در خط اول ،عنوان فهرست خود را درج کنید.

تصویر 6-21

فهرست دوم شما حاضر است .تنها ،برای  updateکردن فهرست خود ،ابتدا بر روی فهرست مورد نظر کلیک کرده
و سپس در منوی  ،Referencesبر روی گزینه  Update Tableکلیک کنید.

ساخت فهرست برای تصاویر
فهرستبندی تصاویر یکی دیگر از قابلیتهای بیشمار برنامه  Wordمیباشد .توسط این قابلیت کاربران قادر
خواهند بود تا فهرستی از تصاویر وارد شده به سند را ایجاد کنند .این فهرستبندی همانند فهرستسازی مطالب
بوده و با کمی تفاوت نسبت به آن اجرا خواهد شد .پس از پایان مراحل فهرستسازی تصاویر ،فهرستی از عناوین
تصاویر و شماره صفحه آنها ساخته شده و به خواننده کمک خواهد کرد تا به آسانی به تصویر و صفحه آن دست
پیدا نماید.
برای ساخت چنین فهرستی برنامه احتیاج به وارد کردن عنوانی برای هر تصویر و شماره صفحه آن خواهد داشت.
برای این کار ابتدا باید تصاویر مورد نظر را وارد سند نمایید .در این آموزش برای مثال انجام مراحل کار ،سه
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تصویر در سه صفحه متفاوت وارد شده و به این ترتیب فهرستی از این سه تصویر را خواهید ساخت.
فرض کنید سندی در اختیار دارید و در صفحه اول ،دوم و سوم سه تصویر متفاوت وارد شده است .برای ساخت
فهرست این تصاویر ،همانطور که قبالً ذکر شده احتیاج به وارد کردن عنوانی برای آن دارید .برای این کار ابتدا
تصویر اول را انتخاب کنید .برای انتخاب تصویر کافی است بر روی آن کلیک چپ کنید تا کادر انتخاب دور تا
دور تصویر را فرار گیرد .حال از سربرگ  Referenceبه کادر گروه  Captionرفته و از این کادر گروه بر روی
گزینه  Insert Captionکلیک نمایید.

تصویر 6-22

با کلیک بر روی این گزینه پنجرهای جدید با نام  Captionباز خواهد شد که آن را در تصویر زیر مشاهده میکنید.

تصویر 6-23

گزینههای اصلی و کاربردی موجود در این پنجره به ترتیب زیر میباشند:

گزینه  :Captionاین گزینه همان عنوان تصویر شما میباشد که میتوانید با کلیک در کادر زیر آن اقدام به وارد
نمودن عنوان دلخواه و یا مورد نیاز خود برای تصویر نمایید .قابل به ذکر است که برچسبی به طور پیشفرض در
این کادر نوشته شده که قادر به حذف آن نخواهید بود .این متن همان برچسب تصاویر موجود در سند میباشد.
اما این امکان برای کاربران قرار داده شده تا بتوانند این برچسب را تغییر و یا حذف نمایند که در ادامه بیشتر به
این موضوع خواهیم پرداخت.

ناحیه :Options
 :Labelاز این گزینه برای تغییر برچسب عناوین استفاده میشود .روبروی این گزینه کادری قرار داده شده است
که با کلیک بر روی فلش کوچک کناری این کادر میتوانید به برچسبهای پیشفرض (سه برچسب) و برچسبهایی
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که در آینده خواهید ساخت دسترسی داشته و از آنها استفاده نمایید.

 :Positionاین گزینه برای انتخاب محل قرار گیری عنوان ) (Captionوارد شده برای تصاویر استفاده خواهد شد.
با کلیک بر روی فلش کوچک کنار کادر آن به دو گزینه  Above Selected itemو Below selected item

دسترسی خواهید داشت .با انتخاب گزینه اول ) (Above Selected itemمحل قرار گیری عنوان وارد شده برای
تصویر در باالی آن و گزینه ) (Below selected itemعنوان وارد شده برای تصویر را در پایین آن قرار خواهد
داد .شما میتوانید بنا به نیاز خود با انتخاب گزینه مناسب محل قرار گیری عنوان را در باال و یا پایین انتخاب کنید.

 :Exclude label from captionاین گزینه در حالت پیش فرض تیکدار نیست و باعث آن خواهد شد تا برچسب
انتخاب شده برای تصویر بطور کامل درج شود .اما با تیکدار کردن باکس آن ،برچسب وارد شده نمایش داده
نخواهد شد و تنها شماره تصویر (که همراه برچسب قرار دارد) نمایش داده میشود.

دکمه  :New Labelبا کلیک بر روی این دکمه پنجرهای جدید با همین نام باز خواهد شد که کاربر را قادر خواهد
ساخت با انتخاب و تایپ برچسب جدید در کادر ،برچسبی جدید و متناسب با نیاز خود را برای تصاویر انتخاب
نمایند .در این آموزش اقدام به ساخت برچسب «آموزش فهرست تصاویر» شده است که در کادر آن را مشاهده
میکنید.

تصویر 6-24

 :Delete Labelاگر برچسبی جدید را برای تصاویر انتخاب کرده باشید ،با کلیک بر روی این دکمه میتوانید این
برچسب را حذف نمایید.

دکمه  :Numberingبا کلیک بر روی این دکمه پنجرهای جدید باز خواهد شد که توسط گزینههای آن میتوانید
ترتیببندی و نوع شماره گذاری تصاویر را تغییر دهید.

حال با استفاده از گزینهها و دکمه های ذکر شده در باال ،تنظیمات الزم را انجام داده و عنوان تصویر را وارد کنید
و با کلیک بر روی دکمه  OKدر پنجره  Captionاین تغییرات و عنوان انتخاب شده را تایید کنید .با انجام این کار
شاهد قرارگیری عنوان برای تصویر خواهید بود.

در مثال ذکر شده برای این آموزش عنوان تصویر اول را “جنگل فندقلو نمین” و برچسب آن را “آموزش فهرست
تصاویر” قرار داده شده است.
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تصویر 6-25

تصویر 6-26

حال پس از وارد کردن عنوان برای تصویر اول ،عناوین دو تصویر دیگر را به همین ترتیب وارد کنید.
پس از درج عنوان یا همان  Captionبرای تصاویر مورد نظر ،از سربرگ  Referencesبه کادر گروه Captions
مراجعه کرده و از این کادر گروه بر روی گزینه  Insert table of Figuresکلیک کنید.

تصویر 6-27

با کلیک بر روی این گزینه پنجرهای جدید با نام  Table of Figureباز خواهد شد که گزینههای موجود در این
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پنجره و عملکرد هرکدام به ترتیب زیر میباشد:

تصویر 6-28

ناحیه :Print Preview
در این ناحیه ،کادری نمایشی تعبیه شده است که پیشنمایشی از فهرستی که ساخته خواهد شد به همراه تغییرات
و تنظیمات اعمال شده در این پنجره برای کاربر نمایش داده میشود .همانطور که در تصویر مشاهده میکنید محل
قرارگیری این کادر زیر نام ناحیه میباشد.

 :Show page numbersبا تیکدار نمودن این گزینه در فهرستی که از تصاویر ساخته خواهد شد ،شماره صفحات
نیز در ج میشوند و در صورت حذف تیک این گزینه تنها فهرست تصاویر ،بدون شمارگان صفحات آنها ساخته
میشود .قابل به ذکر است که در این نوع فهرستسازی لینک ارجاع حذف نخواهد شد.

 :Right align page numbersاین گزینه به صورت پیشفرض در حالت تیکدار قرار دارد .تیکدار بودن آن باعت
ایجاد خط راهنما بین عنوان تصویر و شمارگان صفحه (جداکردن آنها از یکدیگر) خواهد شد .در حالتی که تیک
این گزینه برداشته شود شماره صفحات هر تصویر در سمت راست آن درج خواهند شد.

در سمت چپ تصویر زیر فهرستی که با تیکدار بودن این گزینه ساخته شده و در سمت راست پیشنمایش در
حالت تیکدار نبودن این گزینه ساخته شده را مشاهده میکنید.
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 :Tab Leaderبا کلیک بر روی فلش کوچک کناری این گزینه میتوانید نوع زبانهی راهنما (خط راهنما) بین شماره
صفحات و عناوین را تغییر دهید.

ناحیه :Web Preview
در این ناحیه نیز همانند ناحیه  ،print Previewکادری نمایشی تعبیه شده است که پیشنمایشی از فهرستی که برای
صفحات وب ساخته خواهد شد به همراه تغییرات و تنظیمات اعمال شده در این پنجره برای کاربر نمایش داده
میشود .همانطور که در تصویر مشاهده میکنید محل قرار گیری این کادر زیر نام ناحیه میباشد.

 :Use hyperlink instead of page numbersتیکدار بودن این گزینه باعث لینکگذاری بر روی فهرست ساخته
شده برای صفحات وب خواهد شد و در صورتیکه تیک این گزینه را حذف نمایید ،لینکهای موجود بر روی
فهرست تصاویر حذف خواهند شد و تنها فهرست ساخته میشود.

ناحیه :General
 :Formatsبا کلیک بر روی فلش کناری این گزینه به فرمتهای نوشتاری بیشتری برای فهرست دسترسی پیدا
خواهید کرد و با کلیک بر روی فرمتهای مختلف میتوانید سبک مورد نیاز برای فهرستسازی را انتخاب نمایید.

 :Caption labelبا کلیک بر روی فلش کناری کادر این گزینه کادر زیر مجموعههای آن باز خواهد شد که شما را
قادر خواهد ساخت تا نوع برچسب (لیبل) درج شده تصاویر در فهرست را تغییر دهید.

 :Include label and numbersاین گزینه در حالت پیشفرض به صورت تیکدار میباشد که وظیفه درج برچسب-
ها در فهرست را برعهده دارد .با حذف نمودن تیک این گزینه شما برچسب درج شده برای تصاویر ،در فهرست
ساخته شده حذف میگردند.

حال پس از انجام تنظیمات الزم با کلیک بر روی دکمه  Okبرنامه  ،Wordبه صورت خودکار اقدام به ساخت
فهرستی از تصاویر ،با  Captionو برچسب وارد شده خواهد نمود.

در تصویر زیر فهرست ساخته شده از سه تصویر این آموزش را مشاهده خواهید کرد.

تصویر 6-29

ممکن است بخواهید متن اصلی وارد شده به سند (که تصاویر در آن وجود دارند) را از صفحه فهرست جدا کنید
به طوری که فهرست در صفحهای جدا و قبل از متن اصلی قرار گیرد.
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برای حل این مشکل فلش ماوس را به ابتدای جایی که متن اصلی شروع شده است ببرید و کلیک کنید تا مکاننما
به آنجا انتقال داده شود .حال از سربرگ  Layoutبه کادر گروه  Page setupبروید و بر روی گزینه Page Break

کلیک کنید و از کادر باز شده آن گزینه  Next Pageرا انتخاب کنید تا متن شما به صفحه بعد انتقال داده شود.

تصویر 6-30

قابل به ذکر است که پس از انجام این تغییر در فهرست ایجاد شده امکان تغییر شماره صفحههایی که تصاویر در
آن قرار دارند وجود دارد .پس از انجام این کار حتماً شماره صفحات را بروز کنید .در ادامه بروز رسانی فهرست
توضیح داده خواهد شد.
اگر شما در عناوین تصاویر خود تجدید نظر کردید و یا ویرایشی انجام دادهاید ویا حتی عنوان و زیر مجموعهها
را حذف و یا اضافه نمودید ،براحتی میتوانید فهرست موجود را با ویرایشهای جدیدی که انجام شده به روز
نمایید.

برای این کار پس از انجام تغییرات الزم درتصاویر و یا عناوین آنها ،دوباره به کادر گروه  Captionsمراجعه کنید
و از این کادر گروه گزینه  Update Tableرا انتخاب نمایید.
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تصویر 6-31

با انتخاب این گزینه پنجره کوچکی باز خواهد شد که شامل دو گزینه با دو عملکرد متفاوت برای تسریع در عملیات
بر روز رسانی میباشد .این دو گزینه عبارتند از:

تصویر 6-32

 :Update page number onlyاین گزینه تنها شماره صفحات تصاویر را بروز خواهد کرد .از این گزینه زمانی
استفاده میشود که تنها شماره صفحات تصاویر نیاز به بروزرسانی داشته باشند .در سندهای بزرگ با تصاویر بسیار
زیاد این گزینه باعث صرفهجویی در وقت و تسریع عملیات آپدیت خواهد شد.

 :Update entire tableتمامی اطالعات موجود در فهرست موجود اعم از شماره صفحاتCaption ،های وارد
شده و… را بروز رسانی خواهد کرد.

حال با انتخاب یکی از این دو گزینه که متناسب با تغییرات داده شده در سند  Wordمیباشد اقدام به بروز رسانی
فهرست ساخته شده نمایید.

با نحوه عملکرد  ،Cross-referenceقبالً آشنا شدید و یاد گرفتید لذا در این بخش از آوردن توضیحات مربوط به
آن خودداری شده است.
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نحوه ایجاد پاورقی
پاورقی برای شرح دادن برخی از توضیحات اضافی در سند ،و یا ارجاع دادن خوانندگان به منابع دیگر ،از
پاورقی استفاده میشود .در نرم افزار  ،Wordپانل  Referencesو گروه  Footnoteبرای این منظور میباشد.
 Footnoteبرای ارجاعدهی در صفحه جاری و  Endnoteبرای ارجاعدهی در پایان سند استفاده میشود.

تصویر 6-33

برای افزودن پاورقی به صفحهای از مایکروسافت  ،Wordابتدا نشانگر ماوس خود را پس از کلمهی مورد نظر (که
قصد دارید در پاورقی در مورد آن توضیح دهید) قرار دهید ،سپس وارد تب  Referencesشده و بر روی گزینهی
 Insert Footnoteکلیک کنید.

تصویر 6-34

پس از انجام این مراحل به انتهای صفحه هدایت خواهید شد و میتوانید در آنجا توضیح یا متن دلخواه خود را
بنویسید .برای افزودن هر پاورقی این کار را انجام دهید (شمارهها به ترتیب افزایش خواهند یافت).
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 EndNoteیا یادداشت پایانی عملکردی مشابه با پاورقی دارد با این تفاوت که متن مورد نظر را به انتهای نوشته
(در صفحهی پایانی) میافزاید ،نحوهی به کارگیری این امکان دقیقاً مشابه با پاورقیهاست با این تفاوت که باید
در بخش  Footnotesبر روی گزینهی  Insert Endnoteکلیک کنید.
همانطور که گفته شد گاهی نیاز است که در اسناد ،برای واژههایی توضیحات بیشتری درج کرد که معموالً از آن
به عنوان «پاورقی» یاد میشود .برای درج یک پاورقی ،ابتدا بعد از واژهای که میخواهید برای آن پاورقی درج
کنید ،یک بار کلیک کنید ،سپس از پانل  Referenceبخش  Footnotesگزینه  Insert Footnoteرا انتخاب کنید.
در این حالت به طور خودکار به پایین صفحه منتقل خواهید شد و میتوانید توضیحات مربوط به واژه مورد نظر را
در پاورقی بنویسید.

تصویر 6-35

حذف پاورقی :برای حذف یک پاورقی ،نمیتوانید توضیحات آن را پاک کنید .باید شماره پاورقی را حذف کنید.
در این صورت خواهید دید که توضیحات مربوطه نیز حذف خواهد شد.

پاورقیها برای هر کلمه یکی میباشد و نباید در هر صفحه پاورقی تکراری وارد کنید ،برای بقیه کلمات هم به
همین صورت عمل کنید .جلو کلمه مورد نظر کلیک کرده و گزینه  Insert Foothoteرا انتخاب کنید تا پاورقی
جدید برای شما ایجاد گردد و این نکته نیز قابل ذکر است که شمارهگذاری پاورقیها به صورت اتوماتیک توسط
خود نرم افزار صورت میگیرد.
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ویرایش پاورقی :برای ویرایش پاورقی ،دکمه کوچکی در بخش  Footnotesدر گوشه سمت راست قرار داده شده
است کلیک کنید تا پنجره  Footnote and Endnoteباز شود.

تصویر 6-37

تصویر 6-38

با استفاده از بخش  Footnotesمیتوانید محل قرارگیری پاورقی را مشخص کنید .این محل میتواند پایین صفحه
و یا بالفاصله پس از اتمام متن مورد نظر باشد.

در بخش  Formatنیز میتوانید ساختار و شکل پاورقی را مشخص کنید .مثال در بخش  Number formatمیتوان
به جای شماره گذاری ،از حروف نیز استفاده کرد.

بخش  Numberingنیز برای تنظیمات شمارهگذاری پاورقی صورت میگیرد .در کتابها و مقالههای رسمی ،شماره
گذاری به صورت «صفحه به صفحه» است .اما در نرمافزار  ،Wordشمارهگذاری به صورت پیوسته است .برای
تغییر این مورد از بخش  Numberingگزینه  Restart each pageرا انتخاب کنید .در این صورت در هر صفحه
شماره گذاری پاورقی از  1شروع میشود .گزینه  Continuesنیز به معنای این است که در کل متن ،شمارهگذاری
به صورت پیوسته انجام میشود.
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در صورتی که خط جدا کننده پاورقی ) (Separatorبه طور پیش فرض ،از چپ به راست قرار دارد .برای اینکه
این خط را از راست به چپ تنظیم کنید ،ابتدا از پانل  Viewsو بخش  Viewsگزینه  Draftرا انتخاب کنید .سپس
روی واژهای که پاورقی برای آن درج کردهاید و شمارهگذاری شده است روی شماره دو بار کلیک کنید تا پنجره
 Footnotesدر زیر باز شود.

تصویر 6-39

اکنون از گزینههای موجود ،گزینه  Footnote Separatorرا انتخاب کنید .در این حالت خطی به نمایش در خواهد
آمد که میتوانید با مراجعه به پانل  Homeو با راست چین کردن ،خط را از سمت راست به چپ تنظیم کرد.

برای بازگشت به حالت سابق ،از منوی  Viewحالت  Print Layoutرا انتخاب کنید.
اکنون از گزینههای موجود ،گزینه  Footnote Separatorرا انتخاب کنید .در این حالت خطی به نمایش در خواهد
آمد که میتوانید با مراجعه به منوی  Homeو با راست چین کردن ،خط را از سمت راست به چپ تنظیم کرد.
برای بازگشت به حالت سابق ،از منوی  Viewحالت  Print Layoutرا انتخاب کنید.

نوشتن پاورقی در دو یا چند ستون
یکی از امکانات مفید نرمافزار  ،Wordپاورقی یا  Footnoteمیباشد که با استفاده از آن میتوانید در پایین صفحه
توضیحات الزم برای یک کلمه را بنویسید .زمانیکه تعداد پاورقیها زیاد میشود مثال  10پاورقی ،فضای زیادی از
صفحه را اشغال میکند .در نگاه اول بهترین راهکار برای حل این مشکل دو یا چند ستونه کردن پاورقیها است.
مایکروسافت پس از سالها به فکر حل این مشکل از نسخه  2013به بعد امکان چند ستونه کردن پاورقی را فراهم
کرده است.
برای انجام این کار ،پس از اینکه پاورقیهای مورد نظرتان را در متن اضافه کردید مطابق تصویر  ،6-40با کلیک
روی مربع کوچک پایین قسمت  Footnotesوارد تنظیمات  Footnoteشوید .پنجره  Footnote and Endnoteباز
میشود.
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تصویر 6-40

در قسمت  ،Footnote layoutتنظیمات (ستون بندی)  Columnsبه صورت گزینهای کشویی وجود دارد .شما
میتوانید به ترتیب گزینههای زیر را انتخاب کنید.

مشابه طرح بندی متن


 1ستونه



 2ستونه



 3ستونه



 4ستونه

پس از انتخاب گزینهی مدنظرتان ،در پایان گزینه  Applyرا انتخاب کنید و نتیجه کار را مشاهده کنید .البته اگر
پاورقیها را دو یا چند ستونه کنید در صورتی که فایلتان را با نسخههای  2010و ما قبل نرمافزار  Wordباز کنید
به علت عدم پشتیبانی از قابلیت چندستونه ،پاورقی به صورت تک ستونه نمایش داده میشود .بنابراین بهتر است
پس از چند ستونه کردن ،فایلتان را به صورت  pdfذخیره کنید تا بدون هیچ مشکلی در کامپیوترهای دیگر از آن
استفاده کنید و یا اینکه آنرا چاپ نمایید.
عالوه بر اینکه نسخه نرم افزار  Wordشما باید  2013باشد ،حتما باید پسوند فایل شما هم  docxباشد .اگر پسوند
فایل شما  docباشد یعنی پسوند نسخه  ،2003با وجود اینکه از نسخه  2013استفاده میکنید ولی پاورقیها دو
ستونه نمیشوند.
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چنانچه پاورقیها فارسی و راست چین باشند ممکن است که به جای اینکه ستونها از راست به چپ مرتب شوند،
به طور عکس ،ترتیب آن از چپ به راست نمایش داده شود.
چنانچه پاورقیها فارسی و راست چین باشند ممکن است که به جای اینکه ستونها از راست به چپ مرتب شوند،
به طور عکس ،ترتیب آن از چپ به راست نمایش داده شود.

تصویر 6-41

برای حل این مشکل از تب  Layoutقسمت  ،Page Setupپس از کلیک کردن روی فلش پائین سمت راست،
پنجره  Page Setupباز میشود .در پنجره  Page Setupبه تب  Layoutرفته و در بخش  ،Sectionگزینه Section

 directionرا به  Right-to-leftتغییر دهید.
روش دوم به صورت دستی است .به طور مثال فرض کنید متنی مشابه متن زیر دارید که  12پاورقی دارد و شما
قصد دارید آنها را به دو ستون  6تایی تقسیم کنید.

تصویر 6-42

ابتدا  6پاورقی اول را نگه دارید و  6پاورقی دوم (از  7تا  )12را مخفی کنید .برای اینکار پاورقیهای شماره  7تا
 12را انتخاب کنید و با استفاده از میانبر  Ctrl+Shift+Hآنها را مخفی کنید .مشاهده میکنید که اعداد  7تا 12
در متن وجود دارند ولی این اعداد از پایین صفحه حذف شدهاند .در واقع اعداد پایین صفحه مخفی شدهاند.
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برای ظاهر کردن آنها کافی است از پانل  ،Homeقسمت  ،Paragraphروی گزینه ¶ کلیک کنید یا از میانبر
* Ctrl+Shift+استفاده کنید .پس از ظاهر شدن اعداد  7تا  ،12برای اینکه همیشه ظاهر بمانند دوباره آنها را
انتخاب کنید و کلیدهای  Ctrl+Shift+Hرا همزمان فشار دهید.

تصویر 6-43

پس از مخفی کردن اعداد  7تا  ،12توضیحات آنها را به ترتیب جلوی اعداد  1تا  6اضافه کنید.

تصویر 6-44

کار دو ستونه کردن تمام شده است ،اما برای اینکه اعداد اضافه شده پس از کلیک روی آن به کلمه مورد نظر در
متن ارجاع دهند و همچنین برای اینکه قابل آپدیت باشند یعنی اگر احیاناً پاورقی جدیدی اضافه شود شماره سایر
پاورقیها تغییر کند باید از قابلیت  Cross-referenceاستفاده کرد.
برای اینکار بطور مثال عدد  7را انتخاب کنید .برای دسترسی به گزینه  ،Cross-referenceمسیر
References > Captions > Cross-reference

یا
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Insert > Links > Cross-reference

را طی کنید.
پس از باز شدن پنجره  ،Cross-referenceاز قسمت  Reference typeگزینه  Footnoteو از قسمت Insert

 reference toگزینه ( Footnote number (formattedرا انتخاب کنید .به ترتیب برای هر یک از اعداد  7تا ،12
روی عدد متناظر با آن از لیست ( 1تا  )12کلیک کنید و سپس گزینه  Insertرا بفشارید.

تصویر 6-45

بهتر است زمانی که ویرایش نهایی متن مورد نظرتان انجام شده است و نیاز به هیچ تغییر جدیدی ندارد (قبل از
چاپ) ،از این روش استفاده کنید که در این صورت نیازی نیست که عملیات  Cross-referenceانجام شود.
مروری بر رفرنسنویسی
در هر متنی پژوهشی مثل کتاب ،مقاله ،طرح پژوهشی ،گزارش علمی و پایاننامه ،برای اینکه بتوانید بین متن نگارش
شده و منبعی که متن از آن استخراج شده ارتباط معنادار برقرار کنید نیاز دارید که این ارتباط را با ذکر منبع در
متن و نگارش فهرست منابع در انتهای متن برقرار کنید.
در هر یک از قسمتهای پژوهشی از جمله مقدمه ،پیشینه پژوهش ،مواد و روش کار ،قسمت بحث و ...برای اینکه
بتوانید یک روایی و پایایی در آن متن ایجاد کنید؛ نظرات و یافتههای سایر پژوهشگران را گزارش کنید یا اینکه
ادعایی را که آورده شده شاهدی برای آن بیان شود از رفرنسنویسی یا نوشتن منابع استفاده میشود.
یکی از مالکهای ارزشیابی نگارش علمی علیالخصوص یک مقاله علمی این است که از منابعی استفاده شود که
بروز باشند .هر چه قدر غنای علمی آن منبع استفاده شده بهتر و بیشتر باشد آن مقاله و متن نگارش شده از استحکام
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علمی بیشتری برخوردار است.
اولین بار در سال  ،1978گروه کوچکی از سردبیران مجالت پزشکی در شهر ونکوور ،1برای تهیه راهنمای نگارش
مقاالت ارائه شده در مجالت پزشکی دور هم جمع شدند .بعدها این گروه با عنوان گروه ونکوور شناخته شد.
حاصل این گردهمایی در سال  1979منجر به تدوین راهنمای نگارش فهرست منابع توسط کتابخانه پزشکی ملی
آمریکا شد .با توسعه این گروه ،کمیته سردبیران مجالت پزشکی شکل گرفت .این کمیته ویرایشهای متعددی از
قوانین یکدست و هماهنگ از نوشتههای ارائه شده به مجالت زیست پزشکی تهیه و تدوین کردند .بعدها در سال
 1997دوباره تجدید نظر شد و ویرایش اصلی و نهایی آن در سال  2001به اتمام رسید.
اما در ایران نیز سردبیران مجالت پزشکی معاهدهای با عنوان معاهده تهران تنظیم کردند که این معاهده متضمن
شاخصهای واحد جهت تالیف و ارسال مقاالت پژوهشی برای مجالت ایرانی است.
معاهده تهران مصوب انجمن سردبیران نشریات علوم ایران در سال  1378است .در زمینه منبع نگاری ،روش
پیشنهادی در معاهده تهران با سبکی که در ونکوور ارائه شده و مشهور به سبک ونکوور است مطابقت دارد .این
معاهده میتواند در تنظیم مقاله و مراجع آن برای ارسال به مجالت ایرانی به ویژه مراجع فارسی مورد توجه بیشتری
قرار گیرد.
در متون علمی دو بخش وجود دارد که منابع و نحوه نگارش به این دو قسمت مربوط است .قسمت اول ،بخشی
است که درج منبع در داخل متن میآید و بخش دیگر ،قسمتی است که در انتهای متن به عنوان فهرست منابع قرار
میگیرد .به قسمت اول که در داخل متن میآید و به صورت شماره یا به صورت نگارش (مشخصات نویسنده و
سال درج) میباشد به  Citationsمشهور است .و بخشی که مشخصات کامل منابع در انتهای متن پژوهشی قرار
میگیرد به  Bibliographyیا  Refrencesکه در زبان فارسی به فهرستنویسی منابع مشهور است.
در تصویر زیر شماره  1مربوط به  Citationsو شماره  2مربوط به  Bibliographyاست.

تصویر 6-46

- Vancouver

1
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برای نگارش  ،Citationsکالً دو تا الگو وجود دارد :یکی الگوی  ،Number Or Numberingکه معموالً در انتهای
جمله یا بعد از نوشتن نام نویسنده اول مقاله و همکاران به صورت شماره یا باال نویس یا داخل پرانتز یا داخل
کروشه میآید که در تصویر زیر میتوانید مشاهده کنید.

تصویر 6-47

شکل دیگر از نگارش  ،Citationsبه صورت نویسنده ،سال ) (Author , Yearاست که معموالً در انتهای جملهای
که نگارش شده ،نام خانوادگی نویسنده و همکارانش و سال نگارش آن ذکر میشود .گاهی هم نیاز است که به
نویسنده مقاله در ابتدای جمله اشاره شود.
…Mirzae et al. (2011) Showed that

نویسنده و همکاران خارج از پرانتز نوشته شده و سال ارائه آن متن علمی و ادامه جمله پس از آن نوشته میشود.
حالت دیگر زمانی است که مقاله و متن پژوهشی یک نویسنده داشته باشد .در این حالت نام نویسنده و سپس سال
آن بیان می شود.
)In nutrition (Tamadon, 2007

و اگر مقالهای دو نویسنده داشته باشد؛ نام خانوادگی نویسنده اول و دوم ذکر شده سپس ویرگول نوشته شده و پس
از آن سال نوشته میشود.
گاهی هم یک مقاله بیش از دو نویسنده دارد که در این حالت نام خانوادگی نویسنده و یا عباراتی مانند  et alو یا
 And Authorsاین قسمت را نشان میدهد .الگو های دیگری هم هستند که از آنها کمتر استفاده می شود.

تصویر 6-48
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بخش دیگر درج منابع متون علمی  Bibliographyیا قسمت Referenceهاست.

تصویر 6-49

همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید خالصه معرفی منبع متن پژوهشی و علمی است.
انواع سبکهای رفرنسنویسی
احتماالً بیشتر خوانندگان کتاب چه در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی و پایینتر و چه در دوران گذراندن
دورهی تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ،تحقیقهای مختلفی را انجام داده و سعی کردهاید
خروجی آن را در قالبهای مقاله ،کنفرانس ،گزارش و از همه مهمتر پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری منتشر
نمایید .در هنگام مقاله نویسی یا پایان نامه نویسی ممکن است در کنار این تحقیقات عمداً یا سهواً ،مرتکب سرقت
ادبی 1شده باشید .رعایت روش رفرنسنویسی یا ارجاعدهی مناسب اولین گام برای اجتناب از سرقت ادبی است.
هرگاه شما از تحقیق ،ایده و یا نوشتهی فرد دیگری استفاده میکنید ،الزم است لیست کاملی از اطالعات نویسنده
یا صاحب ایده را ،در پایان نوشتهی خود تحت عنوان منابع تحقیق ،درج نمایید .به این عمل در اصالح رفرنس
نویسی یا ارجاعدهی میگویند.
نگارش و ارجاع منابع به طور صحیح در نگارش مقاالت و متون ،کاری اساسی است .اطالع از کارهای دیگران از

- plagiarism

1
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دوباره کاری و اتالف هزینه و وقت میکاهد .همچنین خواننده اجازه مییابد تحقیقات و مسیر تحقیقاتی افراد را
بررسی نماید.
سبک رفرنسدهی هاروارد «براساس فایل آموزشی دکتر مهرداد جاللیان»:
یکی از مهمترین عوامل در تعیین ارجاع درست به منابع علمی استفاده از شیوههای استاندارد رفرنسدهی داخل
متن و تنظیم رفرنسهای انتهای مقاله است.
مجالت مختلف از شیوههای متفاوتی برای رفرنسنویسی داخل متن استفاده میکنند که پژوهشگران بهتر است قبل
از تنظیم نهایی مقاله و ارسال به مجله ابتدا به بخشی در مجله به نام راهنمای نویسندگان مراجعه کرده و شیوههای
قابل قبول رفرنسدهی مجله را مطالعه و مقاله خود را بر همان اساس تنظیم نمایند .مطلبی که در پیش روی دارید
گزیدهای از شایعترین نکاتی است که برای رفرنسدهی هاروارد 1که یکی از شایع ترین شیوههای به کار رفته در
مجالت است کاربرد دارد .در این مقاله سعی شده است ضمن پرهیز از نگارش محاورهای ،مطالب به گونهای آسان
و روان به نگارش درآید تا خواننده بتواند به سادگی با محتوای این روش آشنا شود.
روش رفرنسدهی هاروارد یکی از روشهای موسوم به «نویسنده – تاریخ» یا « »Author – Dateاست .بنابراین
همانطور که از نام آن بر میآید روش رفرنسنویسی داخل متن ) (In – Text Citationدر این سیستم به گونهای
است که ابتدا نام نویسنده ،سپس تاریخ انتشار داخل پرانتز آورده میشود.
در این بخش سعی شده است که به نکات ریزی که ممکن است نویسنده یک مقاله در زمان رفرنسنویسی هاروارد
به آن برخورد کند اشاره شود:
بخش اول :رفرنسدهی به مقاالت ژورنال
الف .1.ارجاع به مقالهای با یک نویسنده:
بدین منظور ابتدا نام نویسنده یا نویسندگان مقاله را در داخل متن آورده و سپس در داخل پرانتز سال انتشار و
شماره صفحه ژورنال آورده میشود .مثال:
…Peterson (1999, p. 90) maintains that

در مثال فوق نام نویسندهها در داخل پرانتز آورده نشده است .ولی گاهی ممکن است نخواهید نام نویسندگان
مقاالت را در متن استفاده کنید .در این حالت در داخل پرانتز فوق ابتدا نام نویسنده و سپس سال انتشار و شماره
صفحه آورده میشود .مثال:
Growth at all cost is no longer a viable option (Sprague 1999, p. 50).

در تنظیم لیست رفرنسها نیز ابتدا نام خانوادگی نویسندهها (متعاقباً حرف اول نام کوچک نویسندهها با حروف
- Harvard

1

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

245

بزرگ) آمده ،یک ویرگول گذاشته میشود و سپس عنوان مقاله را در داخل دو عدد گیومه گذاشته میشود .سپس
یک ویرگول قرار داده و نام ژورنال را به صورت کامل و نه به صورت  Abbrevationقرار میدهند .نام ژورنال به
صورت  ،Italicنگارش میشود .بعد از نام ژورنال یک نقطه قرار داده و شماره دوره یا  Vol.را مشخص کرده و
سپس شماره مجله و شماره صفحات مجله را میآورند .مثال زیر:
Peterson, A 1999, ‘Widening the horizons for secondary schools’, Journal of Secondary
Education , vol. 3, no. 8, pp. 89–106.

نکته:1
ممکن است مجله از شما بخواهد طبق شیوه هاروارد رفرنسنویسی کنید ولی در بخش راهنمای نویسندگان مجله
که مراجعه میکنید مشاهده میشود که از گیومه برای عنوان مقاله استفاده نشده است .بنابراین در چنین مواردی
الزم است که عیناً مشابه مثالهایی که مجله برای رفرنسنویسی داخل و انتهای متن ارائه داده است استفاده شود.
نکته:2
رفرنسدهی داخل متن نیازی به ذکر شماره صفحه نمیباشد .برای اینکه تکلیف نویسندگان مقاالت روشن شود.
بهتر است که به بخش راهنمای نویسندگان که در داخل هر مجله تنظیم شده است مراجعه شود و به مثالهایی از
رفرنسدهی داخل متن که توسط مجله ارائه شده است توجه شده و مطابق همان روش اقدام گردد .به دو مثال زیر
در این مورد توجه کنید:
…Peterson (1999) maintains that
Growth at all cost is no longer a viable option (Sprague, 1999).

الف .2.ارجاع به مقاله بدون نویسنده:
در این حالت رفرنسدهی داخل متن به این صورت است که در داخل پرانتز ابتدا عنوان مقاله را آورده ،سپس سال
انتشار و شماره صفحه آورده میشود و در نهایت پرانتز بسته میشود .مثال زیر:
Recent theories suggest solar power may be competitive (Building theories on sand 1999, p. 521).

در مثال اخیر ،رفرنسدهی در انتهای مقاله نیز به این روش است که ابتدا نام مقاله و سپس سال انتشار و سپس
عنوان مجله و سایر بخشها میآید .مثال:
‘Building theories on sand’ 1999, Science , vol. 285, p. 521.

الف .3.ارجاع به مقاله دارای  2یا  3نویسنده:
مشابه یک نویسنده است با این تفاوت که بین نام نویسندگان از کلمه  Andو یا حرف & استفاده میشود .در این
مورد رفرنسنویسی داخل متن اگر نام نویسندهها را قبل از پرانتز بیاورید بین نام آنها از کلمه  Andاستفاده میشود
ولی در صورتی که نام نویسندهها را در داخل پرانتز بیاورید بین نام نویسندهها از حرف & استفاده خواهید کرد.
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اگر سه نویسنده داشته باشید ،بین نام نویسندهها ویرگول آورده و قبل از نام آخرین نویسنده از کلمه  Andو یا &

(به ترتیب خارج و یا داخل پرانتز) استفاده خواهید کرد .هر دو روش فوق ،در دو مثال زیر آورده شده است:
…Peterson and Schmidt (1999, p. 90) maintain that
Growth at all cost is no longer a viable option (Sprague & Shameen 1999, p. 50).

برای تنظیم رفرنس انتهای مقاله نیز در صورتی که دو نویسنده داشته باشید به روش زیر عمل میشود:
Peterson, J & Schmidt, A 1999, ‘Widening the horizons for secondary schools’, Journa l of
Secondary Education , vol. 3, no. 8, pp. 89–106.

در مثال فوق دو نویسنده وجود دارد ،اگر تعداد نویسندهها بیشتر باشد ،برای نگارش کامل رفرنس در انتهای مقاله
بین نویسندهها ویرگول میگذارند و فقط قبل از نام آخرین نویسنده حرف & را میآورند.
الف .4.ارجاع به مقاله دارای بیش از  3نویسنده:
در صورتی که تعداد نویسندههای مقاله یا کتاب بیش از  3نفر (چهار یا بیشتر) باشد ،در رفرنسنویسی داخل متن
ابتدا نام نویسنده اول را آورده و سپس از  et al.استفاده میشود.
نکته تکمیلی :اگر مثالً دو رفرنس در مقاله خود داشته باشید که اولین رفرنس حاوی نام چهار نویسنده باشد که نام
نویسنده اول آن  Jonesباشد و آن کتاب یا مقاله در سال  2008منتشر شده باشد ،مطابق روش فوق از روش Jones

 et al.استفاده میشود .حاال اگر در همان سال  2008یک رفرنس دیگری هم داشته باشید که در آن رفرنس هم نام
اولین نویسنده  Jonesباشد ،در این صورت منظور از  Jones et al.کدام یک از دو رفرنس خواهد بود؟ برای رفع
ابهام در این موارد در صورتی که با چنین حالتی مواجه شوید الزم است که نام نویسندههای هر رفرنس را داخل
متن به صورت کامل آورده تا اشتباه نشود.
الف .5.ارجاع به دو اثر یک نویسنده مربوط به سالهای متفاوت:
اگر در یک جمله از متن بخواهید به دو مقاله یا دو کتاب از یک نویسنده که در دو سال مجزا منتشر شدهاند ارجاع
دهید .روش کار این است که ابتدا نام نویسنده را آورده سپس سالهای انتشار آورده میشود .دقت شود که ابتدا
سال قدیم سپس سال جدید بیان شود .مثال:
University research (Brown 1982, 1988) has indicated that...

و در انتهای مقاله در بخش رفرنسها باید ابتدا رفرنسی آورده شود که قدیمیتر است.
الف .6.ارجاع به دو اثر یک نویسنده مربوط به یک سال:
اگر بخواهید به مقاالت یا کتب یک نویسنده در داخل یک سال رفرنس دهید ،مثالً آقای  Napierدر سال  1993دو
فقره مقاله منتشر کرده باشد که بخواهید در داخل مقاله خودتان به هر دو مقاله ایشان ارجاع دهید ،در این صورت
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اگر صرفاً از شکل ) (Napier, 1993استفاده کنید خواننده متوجه نمیشود که منظور شما کدام یک از این دو مقاله
ایشان بوده است .در چنین حالتی مقاالت مختلف یک نویسنده در داخل یک سال را با حروف کوچک انگلیسی
 a, b, c, dعالمتگذاری کرده و این عالمتگذاری را هم در رفرنسدهی داخل متن و هم در مشخصات رفرنس
در انتهای مقاله مد نظر قرار میدهند .مثال زیر دو روش ارجاع داخل متن در این حالت را نشان میدهد:
In recent reports (Napier 1993a, 1993b) ...
OR
Ideas by Napier (1993b) were implemented...

این دو رفرنس در انتهای مقاله به شکل زیر تنظیم خواهد شد.
Napier, A 1993a, Fatal storm, Allen & Unwin, Sydney.
Napier, A 1993b, Survival at sea, Allen & Unwin, Sydney.

الف .7.ارجاع به مقاالت دو نویسنده همنام در سالهای متفاوت:
اگر دو نویسنده با نام یکسان باشند که هر دو را در مقاله خودتان به کارهایشان ارجاع دادهاید ،در صورتی که سال
انتشار مقاله یا کتاب آنها متفاوت باشد (مثالً یک  Smithدر سال  1998و یک  Smithدیگر در سال  )1999به یکی
از دو روش زیر در داخل متن رفرنسدهی خواهید کرد:
A recent report (Smith 1998) shows that
OR
…Recently, Smith (1999, pp. 47–50) found that

الف .8.ارجاع به مقاالت دو نویسنده همنام در یک سال:
در صورتی که دو نویسنده همنام داشته باشید که اتفاقاً در یک سال کتاب یا مقاله آنها را منتشر کرده باشید (مثالً
یک آقای ِ Carterدر سال  1999و آقای کارتر دوم در سال  )1999و بخواهید به هر دو کار این دو نویسنده در
داخل مقاله خود ارجاع دهید در این صورت باید شماره صفحات را ذکر کنید و بدیهی است که شماره صفحات
دو مجله با کتاب از هم متفاوت خواهد بود .مثال:
A. Carter (1999, p. 24) proposed that class size seriously limited creativity in the lower school.
Further investigation proved there were notable weaknesses in this claim (Carter, T 1999, p. 39).
B.

الف .9.ارجاع به سورسهای متعدد در داخل یک جمله از متن:
اوالً که این کار معموالً توصیه نمیشود .یعنی بهتر است که جمالت را به گونهای تنظیم کنید که مجبور به این کار
نشوید و اگر هم مجبور به این کار شوید ترجیحاً یک یا دو نوبت از این روش در داخل یک مقاله استفاده کنید و
از این روش به صورت مکرر استفاده نشود .با این حال اگر بخواهید همزمان به چندین سورس در داخل یک جمله
از مقاله ارجاع دهید در این صورت میتوانید به یکی از دو روش زیر اقدام کنید:
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Bradford and Lewis (1991), Curtis (1988), and Grant (1992) all agree ...
OR
Recent studies (Bradford & Lewis 1991; Curtis 1988; Grant 1992) agree...

همانطور که درمثال فوق دیده میشود ،در حالت اول که نام نویسندهها خارج از پرانتز آمده است ،بین نام نویسندهها
یک عدد ویرگول گذاشته ولی درحالت دوم که نام نویسندهها همگی به همراه سال انتشارشان درداخل پرانتز آورده
شده بین نام نویسندهها از عالمت سمی کالون استفاده شده است.
الف .10.ارجاع به مقالهای با نویسنده بینام و دارای اسپانسور مشخص:
در صورتی که نام نویسنده مشخص نباشد ولی نام سازمان اسپانسور پژوهش مشخص باشد در این صورت رفرنس-
دهی داخل متن به روش زیر خواهد بود:
A recent study (Australian Defence Force 1996) has suggested..

در همین مثال ،رفرنس انتهای مقاله به صورت زیر تنظیم میشود:
Australian Defence Force 1996, The boat people issue, Australian Government Publishing
Service, Canberra.

بخش دوم .رفرنسدهی به کتاب:
رفرنسدهی داخل متن تقریباً مشابه ژورنال است .به عنوان مثال در حالتی که یک مولف برای مقاله داشته باشید به
یکی از دو روش زیر میتوان داخل متن رفرنسنویسی کرد:
…A recent study (Elder 1995) found that
OR
…Elder (1995, p. 14) claims that

این رفرنس در انتهای مقاله به شکل زیر لیست میشود:
Elder, B 1995, The magic of Australia, Beaut Books, Sydney
همانطور که در مثال فوق دیده میشود ،در اینجا نام کتاب را به صورت  Italicنگارش شده است و بعد از آن نام

ناشر و شهر محل انتشار آمده است .در صورتی که دو مولف برای یک مقاله وجود داشته باشد به یکی از دو روش
زیر میتوان اقدام کرد:
A recent study (Yeric & Todd 1989) predicted that...
OR
Yeric and Todd (1989, p. 17) point out that

در مثال فوق ،این رفرنس در انتهای مقاله به شکل زیر لیست میشود:
Yeric, J & Todd, J 1989, Public opinion: the visible politics, Peacock Publishers, Chicago.

مثال زیر هم دو روش رفرنسدهی داخل متن به کتابی که سه نفر مولف دارد را نشان میدهد:
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A recent study (Yeric, Todd & Muller 1999) highlighted the fact that…
OR
Yeric, Todd and Muller (1999, p. 28) state that…

:این رفرنس در انتهای مقاله به شکل زیر لیست میشود
Yeric, J, Todd, J & Muller, P 1999, Poli tical perspectives , Peacock Publishers, Chicago.

: رفرنسدهی داخل متن به کتابی که چهار مولف یا بیشتر داشته باشد را نشان میدهد،مثال زیر
A comprehensive study (Jones et al. 1999) highlighted the fact that…

:این رفرنس در انتهای مقاله به شکل زیر لیست میشود
Jones, P, Smith, A, Hudson, T, Etherton, J, Connelly, W & Gardener, J 1999, Business
management for the new era , Wyland Publishing, Adelaide.

: رفرنسدهی به مطالب روی اینترنت.بخش سوم
 ولی در انتهای مقاله. در داخل متن مشابه کتاب یا مقاله است،در صورتی که نام نویسنده و تاریخ مشخص باشد
:به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود
Brown, H 1994, Citing computer references, viewed 3 April 1995,
http://neal.ctstateu.edu/history/cite.html.
OR
Queensland Pineapple Growers Corporation 1998, ‘Growing pineapples’, Gardenbed special,
viewed 4 December 1999, http://www.gardenbed.com/plant/gbd_p_apl1.cfm.

در صورتی که نام نویسنده مشخص نباشد ولی اسپانسور و تاریخ مشخص باشد در داخل متن به شکل زیر آورده
:میشود
US Department of Agriculture (2001) recommends the observing of the ‘five food groups’ diet
is important for childhood health.
OR
Adherence to the five food groups (US Department of Agriculture 2001)...

:و در انتهای مقاله به شکل زیر تنظیم میشود
US Department of Agriculture n.d., What's in this booklet for me?, viewed 15 June 1999,
http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/food/foodpyramid/main.htm.

:APA سبک رفرنسدهی
 (انجمن روانشناسی آمریکا) اقتباس شده است وAssociasions Phsycological American  از عبارتAPA
امروزه مرسومترین شیوه مآخذنویسی در جهان به شمار میرود و بر همه شیوههای دیگری که برای تسریع در
 تایپ و انتشار مورد استفاده قرار میگیرند برتری دارد و از سوی بسیاری از مجالت و انجمنهای علمی،نوشتن
. صفحه است1000  راهنمای این شیوه در کتابی در حدود.مورد قبول واقع شده است
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دالیلی که باعث برتری روش  APAبر سایر روشهای رفرنسنویسی است به شرح زیر است:
 توسط انجمن روانشناسان آمریکا ) (APAمعرفی شده است؛ مورد قبول بسیاری از مجلهها و انجمنهای علمی معتبر بین المللی است؛ به طور مداوم مورد بازنگری قرار میگیرد؛ با بسیاری از نرم افزارهای مدیریت منابع علمی مانند  EndNoteسازگار است؛ توسط بسیاری از پایگاههای اطالعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستجوی اطالعات میتوان اطالعاترا براساس آن دریافت کرد.
مهمترین نکات منبع نویسی به شیوه  APAبه صورت زیر است:
کتاب :با یک نویسنده:
 کریمی ،یوسف ( .)1375روانشناسی اجتماعی :نظریهها ،مفاهیم و کاربردها .تهران :نشر ارسباران. کریمی ،یوسف ( .)1382روانشناسی اجتماعی :نظریهها ،مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم) .تهران :نشر ارسباران. کریمی ،ی .)1382( .روانشناسی اجتماعی :نظریهها ،مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم) .تهران :نشر ارسباران. وین رایت ،ویلیام (بی تا) .عقل و دل .ترجمه :محمد هادی شهاب ( .)1386قم :انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف اسالمی.
کتاب :با دو نویسنده:
 مارشال ،کاترین و راسمن ،گرچن ب .)1995( .روش تحقیق کیفی .ترجمه :علی پارسائیان و سید محمد اعرابی( .)1377تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 مارشال ،ک .و راسمن ،گ .ب .)1995( .روش تحقیق کیفی .ترجمه :علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (.)1377تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
کتاب :با سه نویسنده:
 سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( .)1376روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگه. سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حجازی ،الهه ( .)1376روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگه. سرمد ،ز ،.بازرگان ،ع .و حجازی ،ا .)1376( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگه.نکته :منبع با بیش از شش نویسنده:
 منابعی که بیش از  6نویسنده دارند بعد از ششمین نویسنده «و همکاران» اضافه میشود. -بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نویسنده متن را طوالنی میکند لذا ذکر نام سه نویسندهی اول
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کافی است و بعد از آن باید «و همکاران» نوشته شود.
 در متون فارسی کمتر منبعی میتوان پیدا کرد که بیش از سه نویسنده داشته باشد ،ولی در متون انگلیسی منابع بابیش از سه نویسنده (به ویژه در مقاله های علمی) به طور مکرر مشاهده میشود.
مقاله :مجله
 اسداللهی ،قربانعلی؛ یعقوبی ،محمد و سلیمانی ،بهرام ( .)1372بررسی میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد دردانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی  .1366-67پژوهشهای روان شناختی ،دوره  ،2شماره
 1و  ،2ص .32-26
مقاله :مجموعه مقاالت همایشها
 خامسان ،احمد ( .)1386چالشهای ایجاد برنامههای دکتری برخَط .در مجموعه مقاالت همایش تاملی بر دورههایدکتری ایران (ص  .)35-24موسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی ،تهران ،اردیبهشت  ،1386دانشگاه پیام
نور.
مقاله :کتابهای ویراستاری شده
 کتاب ویراستاری شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کلکتاب به عهده ویراستاران است که مسئولیت تنظیم مطالب را بر عهده دارند.
 گیبس ،گراهام ( .)2003ده سال بهبود یادگیری دانشآموز .در کریس راست (ویراستار) :بهبود یادگیری دانشآموز،(ص  .)26-9بریتانیا :انتشارات دانشگاه آکسفورد.
مقاله بر خط (آنالین  /اینترنتی):
 دیلمقانی ،میترا (بی تا) .دانشگاههای مجازی :چالشها و ضرورتها .مقاله ارائه شده به کنفرانس آموزشالکترونیکی ایران .بازیابی شده در  12اردیبهشت .1385
 استناد به اینترنت:Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 310:
1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.
Accessed September 26, 1996

در استناد به منابع اینترنتی ،در انتها تاریخ دسترسی به منبع نیز قید شود.
منابع چاپ نشده :پایان نامهها و گزارشهای پژوهشی
 خامسان ،احمد ( .)1374بررسی مقایسهای ادراک خود در زمینه تحولی و سالمت روانی .پایان نامه کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تهران ،چاپ نشده.
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 خامسان ،احمد؛ محسن و تفصلی مقدم ،عباس ( .)1380بررسی مشکالت و نحوه گذراندن اوقات فراغتدانشجویان دانشگاه بیرجند .گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند.
منبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک سال:
 کریمی ،یوسف (1387الف) .روانشناسی اجتماعی .تهران :رشد. کریمی ،یوسف (1387ب) .روانشناسی شخصیت .تهران :آگه.منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست:
 معاونت اطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ( .)1387جوانان ،روابط خانوادگی و نسلی .تهران :انتشاراتسازمان ملی جوانان.
مهمترین نکات ارجاع درون متن به شیوه :APA
 در موقع نگارش متن باید در هر بخش نوشته مشخص شود ،مطلب :انشاء یا نگارش نویسنده است :بیان کنندهعقاید و ایدههای نویسنده متن است؛ نقل قول مستقیم از نویسنده دیگر است (رونویسی شده)؛ نقل قول غیر مستقیم
از نویسنده دیگر است (اقتباس شده  /مطلب نویسنده دیگری خوانده شده و با انشاء جدید بیان میشود).
 وقتی روی جلد متنی نوشته میشود «تالیف» باید دقت نمود عمده متن باید انشاء نویسنده باشد .تعدد نقل قولهایمستقیم یا غیر مستقیم نشاندهنده گردآوری مطلب است.
 در نقل قول های مستقیم باید بسیار دقت نمود :به طور معمول نقل قول مستقیم برای بیان یک تعریف از یکنویسنده معتبر استفاده شود؛ نباید تعدد نقل قول مستقیم در متن وجود داشته باشد.
ارجاع درون متن به شیوه :APA
 (محمدی)1387 ، (محمدی و احمدی)1387 ، تا سه نویسنده (محمدی ،احمدی و محمودی)1387 ، بیش از سه نویسنده (محمدی ،احمدی ،محمودی و همکاران)1387 ، نقل قول دست سوم :پیاژه ( ،1973به نقل از منصور)1376 ، در نقل قول مستقیم باید شماره صفحه داده شود و متنی که رونویسی شده «داخل گیومه» قرار گیرد. -برای نقل قولهای غیر مستقیم گذاشن گیومه الزامی نیست.
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سبک رفرنس نویسی IEE

ارجاع به منابع در متن:
 در این روش در جملهای که از یک منبع اخذ شده ،در داخل براکت با شماره به منبع ارجاع داده میشود .دقتنمائید اگر ارجاعدهی در آخر جمله باشد ،باید در داخل جمله بوده و نقطه پایان جمله پس از ارجاع قرار میگیرد.
 تمامی ارجاعات به یک منبع در کل متن ،فقط با یک شماره یکسان ارجاع داده میشود. هنگامی که الزم باشد به صورت همزمان به چند منبع ارجاع داده شود ،شماره آنها در داخل یک براکت قرارگرفته و با کاما جدا می شود .و اگر شماره آنها پشت سر هم باشد ،از یک خط منها بین شماره اول و آخری قرار
داده میشود .مانند ] [1, 3, 5یا ].[1 – 5

تصویر  :6-50قالب کلی ارجاع به منابع در متن

معرفی منابع:
 در انتهای متن و در قسمت منابع ،ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی میشوند. منابع را براساس نام خانوادگی اولین نویسنده مرتب نموده و در صورت یکسان بودن نام خانوادگی نویسنده اول،براساس نام خانوادگی نویسندگان بعدی و سال مرتب میشوند .پس از مرتب سازی اولین منبع شماره  1و به همین
ترتیب برای سایر منابع یک شماره ارجاع مشخص میشود .در متن از آن برای ارجاع دهی استفاده میگردد.
 ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع به طور کلی به صورت ،ابتدا شماره ارجاع ،نام نویسنده یا نویسندگان ،عنوانمنبع به صورت  ،Italicشماره ویرایش آن ،محل انتشار یا ناشر و در انتها سال انتشار.

تصویر  :6-51قالب کلی معرفی مشخصات یک منبع در قسمت معرفی منابع

 برای اطالعات بیشتر میتوانید از آدرسهای زیر اطالعات مفیدی پیدا کنید.www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
http://libguides.murdoch.edu.au/content.php?pid=144623&sid=1229946
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چند نکته اضافی:
 به تمامی مراجع ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،پانوشتها ،و پیوستها باید در متن اصلی با ذکر شماره آنها اشارهشود.
 اصطالح التین را در پانویس قرار دهید .پانویسهای انگلیسی چپچین تراز باشند. عنوان شکلها در زیر آنها و عنوان جداول باالی آنها ذکر میشوند .شکلها جدا و جداول مستقل شمارهگذاریشوند .در گزارشهایی که دارای چند فصل هستند ،شماره شکلها و جدولها با پیش عدد شماره فصل ،و در هر
فصل از ابتدا شماره گذاری شوند.
 عنوانهای اصلی نوشته با شماره « »1به بعد و عنوانهای فرعی زیر هر عنوان اصلی با شمارههای مرکب تعیینمیشوند ]مانند ... ،.2-1 ،.1-1 :و .[... .2-1-1 ،.1-1-1
 فرمولهای چپ چین و با شماره مشخص میشوند .شماره فرمولها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» میآیند]مانند :فرمول.[4
 در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود که «می» از جزء بعدی فعل جدا نماند .برای این منظور از«فاصله متصل» استفاده کنید .برای نوشتن فاصله متصل از کلید  CTRLبه همراه کلید ( )-استفاده کنید .همچنین
دقت کنید که جزء «می» و جزء بعدی فعل را به صورت یکپارچه ننویسید .بنابراین «می شود» و «میشود» اشتباه ،و
درست آن «میشود» است.
 در مورد «ها»ی جمع نیز دقت کنید که از کلمه جمع بسته شده جدا نوشته شود؛ مگر در کلمات تک هجایی مثل«آنها» .برای جدا نویسی نیز از فاصله متصل استفاده کنید .مثالً «پردازنده ها» را به صورت «پردازندهها» بنویسید.
 درستی نوشتار بر پایه امالی زبان پارسی ضروری است و یادآوری میشود داشتن غلطهای امالئی و تایپی زیاد،موجب عدم بررسی گزارش میشود.
عالمت گذاری:
 دقت نمائید عالئم سجاوی مانند کاما ،. ،؛ ! ،و ؟ بدون فاصله با کلمه قبل از خود نوشته میشوند ،ولی بعد ازآنها باید فقط یک فاصله خالی قرار گیرد .مانند :من ،تو ،او.
 عالمت پرانتز ،کاما ،آکوالد ،کروشه ،نقل قول و نظایر آنها ،بدون فاصله با عبارت داخل خود نوشته میشوندولی با عبارت اطراف خود یک فاصله دارند .مانند( :این) و {آن}.
 جداسازی اجزای مختلف یک جمله نیز نقش زیادی در فهم آسان آن دارد .ویرگول میتواند اجزای یک جمله رادر جایی که نیاز به مکث هست ،از هم جدا کند؛ حال آن که نقطه ویرگول برای جداسازی دو جمله که با هم
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ارتباط معنایی دارند ،بکار میرود .نقطه نیز برای جدا کردن جمالت مورد استفاده قرار میگیرد .در کاربرد پرانتز
نیز باید دقت شود که عبارت داخل آن توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده و در صورت حذف خللی
به آن وارد نمیشود .در مقابل ،گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله به کار میرود.
چند نمونه ارجاعدهی در متن:
...end of the line for my research [13].
"The theory was first put forward in 1987 [1].
Scholtz [2] has argued that.......
Several recent studies [3, 4, 15, 16] have suggested that...
For example, see [7]. as shown by Brown [4, 5].....
as mentioned earlier [2, 4–7, 9]......
.... Smith [4] and Brown and Jones [5]....
....as demonstrated in [3]....
....according to [4, 6–9].
....Wood et al]7[ .

دقت شود که وقتی تعداد نویسندگان سه نفر یا بیشتر باشد از اصطالح  et alاستفاده میشود.
سبک رفرنسنویسی شیکاگو
این روش قدمتی یک صد ساله دارد و پانزدهمین ویرایش آن در سال  2003مورد بازبینی قرار گرفت این روش به
تفصیل به معرفی نظام های استناد پرداخته و عالوه بر قواعد کلی شیوه استناد به انواع منابع را ارایه کرده است که
در جدول  1و  2برای منابع فارسی و انگلیسی مشخص شده است .در این روش کتابها ،مقالهها و دیگر منابع
اطالعاتی در پایان پژوهش به صورت زیر معرفی میشوند:
نویسنده (یا ویراستار ،گردآورنده ،یا مترجمی که به جای نویسنده قرار میگیرد) ،تاریخ انتشار اثر ،عنوان (و معموالً
عنوان فرعی که گاهی نیز حذف میشود) .برای کتابها ،محل نشر و ناشر؛ و برای مقالهها نام نشریه علمی ،شماره
جلد یا دوره ،شماره (های) صفحه ،و اغلب شماره نسخه نیز اضافه میشود .برای مواد اطالعاتی به جز منابع چاپی
مانند آثار الکترونیکی یا مواد دیداری -شنیداری ،رسانهای که اثر با آن ارائه شده است نیز ذکر میشود .برای آثار
پیوسته ،اطالعات بازیابی شامل «یو .آر .ال» وگاهی که الزم باشد ،تاریخ دسترسی هم ارائه میشوند.
جدول  ،1ارجاعدهی منابع فارسی به روش شیکاگو است( .مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاعدهی در پایان پژوهش
و مواردی که در پرانتز آمده ارجاعدهی در متن را مشخص کرده است) .
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جدول ( )1استناد به برخی مدارک فارسی در نظام نویسنده  -تاریخ (روش شيكاگو)
مدرک
کتاب با یک نویسنده

مثال
فرشاد ،مهدی .1364 .ساختمانهای پوسته ای .شيراز :دانشگاه شيراز.
(فرشاد )40 ،1364
دیانی ،محمدحسين ،و محمدرضا داورپناه .1381 .مفاهيم و روشهای بازیابی اطالعات در

کتاب با دو نویسنده

نظامهای کتابخانه ی رایانه ای ایران .مشهد :دانشگاه فردوسی ،موسسه چاپ و انتشارات.
(دیانی و داورپناه )56 ،1381
صارمی ،کتایون ،عباس رفيعی فراهانی ،و فریدون امانی .1372 .موزه های ایران .تهران :سازمان

کتاب با سه نویسنده

ميراث فرهنگی کشور.
(صارمی ،رفيعی ،و امانی )1372،78
اکبری ،محمدتقی ،احمد رضوانی ،محمدتقی منشی طوسی ،حسن سلطانی فر ،و احمد نمایی.

کتاب با بيش از سه نویسنده

 .1372فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن اسالمی :انگليسی -فارسی .مشهد :بنياد پژوهشهای
آستان قدس رضوی.
(اکبری و دیگران )77 ،1372
بوسكاليا ،لئو .1978 .آدميت .ترجمه گيتی خوشدل .1379 .تهران :نشر گفتار.
(بوسكاليا )90 ،1678

کتاب با مترجم ،ویراستار ،یا گردآورنده

یا
خوشدل ،گيتی ،مترجم .1379 .آدميت .نوشته لئو بوسكاليا .1978 .تهران :نشر گفتار.
(خوشدل )90 ،1379
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معيارها .1380 .ضوابط طراحی

کتابی با نویسنده سازمانی

فضای سبز شهری .تهران :سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،معاونت امور پشتيبانی ،مرکز
مدارک علمی و انتشارات.
(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معيارها )34 ،1380
نوروزی چاکلی ،عبدالرضا .1384 .جامعه اطالعاتی و جهانی شدن .در مجموعه مقاالت

فصلی از یک کتاب

همایشهای انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ،ویراستار محسن حاجی زین العابدینی-121 ،
 .153تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
(نوروزی چاکلی )140 ،1384
المبرت ،جيل .بی تا .انتخاب منابع اطالعاتی .ترجمه مهری صدیقی .1380 .تهران :مرکز اطالعات
و مدارک علمی ایران.

کتاب الكترونيک

http://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm
(دسترسی در .)1385/4/25
(المبرت بی تا).
یا

کتاب الكترونيک

بابایی ،محمود .1382 .نشر الكترونيكی .ویراسته علی حسين قاسمی .تهران :مرکز اطالعات و
مدارک علمی ایران .همچنين دسترسی در
http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016
(دسترسی در .)1385/5/9
(بابایی )1382
بنی اسدی ،نازنين . 1383 .مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش
مقاله با یک نویسنده

آموزان .مجله روان شناسی و علوم تربيتی .65-96 :)2(34
(بنی اسدی )1383
حری ،عباس ،و اعظم شاهبداغی .1383 .استناد در آثار علمی :چاله ها و چالشها .مجله روان

مقاله با دو نویسنده

شناسی و علوم تربيتی .65-96:)2(34
(حری و شاهبداغی )1383

مقاله با سه نویسنده

نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده

مقاله با بيش از سه نویسنده

نام نویسندگان مانند کتاب با بيش از سه نویسنده
ماترسكا ،کاتارزینا ،2004 .کتابداران در عصر دانش .ترجمه محمدرضا سليمانی .1384 .علوم
اطالع رسانی  3(20و.87-98 :)4
(ماترسكا )2004

مقاله ترجمه شده

یا
سليمانی ،محمدرضا ،مترجم .1384 .کتابداران در عصر دانش .نوشته کاتارزینا ماترسكا.2004 .
علوم اطالع رسانی 3(20و.87-98:)4
(سليمانی )1384
دالمن ،اعظم،حسين ایمانی ،و حوریه سپهری .384.تاثير  DEHPبر بلوغ آزمایشگاهی ،از سر

مقاله کنفرانها

گيری ميوز ،و تكوین اووسایتهای نابالغ موش .پوستر ارائه شده در چهاردهمين کنفرانس
سراسری زیست شناسی ،گيالن.
(دالمن ،ایمانی ،و سپهری )1384
گزنی ،علی . 1379 .طراحی سيستمهای بازیابی اطالعات بهينه در نرم افزارهای کتابخانه ای و
اطالع رسانی .علوم اطالع رسانی  ،16ش 10( 2-1 .دی).

مقاله نشریه های الكترونيک

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm
(دسترسی در .)1385/7/3
(گزنی )1379

مجله های چاپی

قاسمی ،فاطمه .1384 .کتابداری موسيقی .لی بر ،فروردین.6 :
(قاسمی )1384
عاصمی ،عاصفه .1385 .متادیتا در محيط آموزش الكترونيک .مجله الكترونيک پژوهشگاه
اطالعات و مدارک علمی ایران .)1(6

مجله های الكترونيک

http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs.
(دسترسی در .)1385/7/3
(عاصمی )1385
سلوکی ،آذر .1385 .محمد(ص) از زبان علی(ع) :ره آورد بعثت در نهج البالغه .همشهری30 ،

روزنامه های چاپی

مرداد.
(سلوکی )1385
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سبزعليان ،مرضيه .1385 .آغاز تبدیل دالفنون به موزه .همشهری آنالین 9 ،مهر.1385 ،
روزنامه های الكترونيک

http://www.gamshahri.org/News/?id=5608
(دسترسی در (.)1385/7/11سبزعليان )1385
قائم مقام فراهانی ،ابوالقاسم .1358 .نامه های سياسی و تاریخی سيدالوزراء قائم مقام فراهانی

نامه شخصی

درباره معاهده ترکمانچای و غرامات آن ،دهه اول ربيع االول  1243ق .به کوشش جهانگير
قائمی .تهران :دانشگاه تهران.
(قائم مقام فراهانی )23 ،1358
اسماعيلی ،محمد .1377 .قطره باران :چند نامه به پسرم و به جوانان خارج از کشور شامل

مجموعه ای از نامه ها

اطالعاتی علمی درباره نفت و ....تهران :کتاب زمان.
(اسماعيلی )45 ،1377
فاالچی ،اوریانا .1362 .مصاحبه با جوليو آندره اوتی در مصاحبه با تاریخ سازان جهان به انضمام

مصاحبه های منتشر شده

مصاحبه با پادشاه ایران .ترجمه مجيد بيدار نریمان .تهران :جاویدان.51-24 .
(فاالچی )43 -1362
آشكار ،ژیلبر .بی تا .مصاحبه ای منتشر نشده با ماکسيم رودنسون :درباره انتگریسم اسالمی.

مصاحبه های منتشر نشده

www.peykarandeesh.org
(دسترسی در .)1385/2/3
(آشكار بی تا).
فالحی ،داود . 1380 .بررسی مهریه ،حدود و احكام آن در فقه اماميه .پایان نامه کارشناسی ارشد،

پایان نامه ها و رساله ها

دانشگاه قم.
(فالحی )1380
پازکی ،زهرا .1384 .مقدمه ای بر دیابت(مرض قند).

مدارک پيوسته با نویسنده مشخص

http://www.bpums.com/bimariga/diabet/diabet.htm
(.)1385/7/18
(پازکی )1384
انجمن روانشاسی ایران .1385 .دوره ها و کارگاههای آموزشی انجمن.

مدارک پيوسته با نویسنده مشخص

http://www.iranpa.org/page.esp?T_pages=43
(دسترسی در .)1385/7/3
(انجمن روانشانسی ایران )1385

جدول  ،2ارجاعدهی منابع التین به روش شیکاگو است( .مواردی که ابتدا ذکر شده ارجاع دهی در پایان اثر و
مواردی که در پرانتز آمده ارجاع دهی در متن را مشخص کرده است).
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) تاریخ (روش شيكاگو-) استناد به برخی مدارک انگليسی در نظام نویسنده2( جدول
مثال
Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ.
press of England.
(Gasper 1999)
Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland.
Boston: Strong Hope Press.
(Unwin and Galway 1984)
Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charies A. Snowe 1987.
Astrology for the beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and
Clere.
(Merk, Fogg and Snowe 1987)
Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J.
Blumenthal, eds. 1996. Women and mental health Baltimore: Johns
Hopkins. Press.
(Sechzer et al. 1996)
Tzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith.
1963. London: Oxford Univ. Press.(Tzu 6th century BC)
یا
Grifith, Samuel B, trans. 1963. The art of war. By Sun Tzu. 6th century BC.
London: Oxford Univ. Press.(Grifith 1963)
British Standards Institute. 1985. Specification for abbreviation of title
words and title of publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British
Standards Institute.
(British Standards Institute 1985)
Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In the other side of
time: A combat surgeon in world war II, 117-63. Boston: Little, Brown.
(Phibbs 1987)
Sirosh, J,. Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self organization of
orientation maps, lateral connections, and dynamic receptive fields in the
primary visual cortex. In Lateral interactions in the cortex: Structure and
function, ed. J. Sirosh, R. Miillulainen, and Y. Choe. Austin, TX:UTCS
Neural Networks Research Group.
http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmbook96/
(accessed August 27,2001)
(Sirosh and Bednar 1996)
یا
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders constitution.
Chicago: Univ of Chicago Press. Also available online at http://presspubs.uchicago.edu/ founders as a CD-ROM(accessed August
27,2001).(Kurland and Lerner 1987)
Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website.
British Journal of Educational Technology 29(3):267-270
(Tweddle 1998)
Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental
dose-respones relationship. BioScience 49:752-32.
(Calabrese and Baldwin 1999)
نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده
نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده
Author. Date. Article title. Translated by So-and-So. Journal title….
(Author Date)

مدرک
کتاب با یک نویسنده

کتاب با دو نویسنده

کتاب با سه نویسنده

کتاب با بیش از سه نویسنده

 یا، ویراستار،کتاب با مترجم
گردآورنده

کتابی با نویسنده سازمانی

فصلی از یک کتاب

کتاب الکترونیک

مقاله با یک نویسنده

مقاله با دو نویسنده
مقاله با سه نویسنده
مقاله با بیش از سه نویسنده

مقاله ترجمه شده
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Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. Phylogeography of
Philox pilosa subsp. Ozarkana. Posrer presented at the 16th International
Botanical Congress, St. Louis.
(Ferguson and Schaal 1999)
Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley.
2002 Quality-of-life and depressive symptoms in postmenopausal women
after receiving hormone therapy: Results from the heart and Estrongen/
progestin Replacement Study(HETS) trial. Journal of the American Medical
Association 287, no. 5(February 6).
http://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.htm#aainfo(accessed
January 7,2002).(Hlatky et al. 2002)
Lacey, Stephen. 2000. The new German style. Horticulture(March):44.
(Lacey 2000)
Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with
James Rosen. Time.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
(accessed January 7,2002).
(Royko 1992)
Royko, Mike. 1992. Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicago Tribune,
September 23.
(Royko 1992)
Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. Scars still raw, Bush clashes with
McCain. New York Times, March 25,2001.
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html
(accessed January 2,2002).
(Mitchell and Bruni 2001)
Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891.
Ed. Worthington Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin.
(Adams 1930)
Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The ChurchillEisenhower correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G.
Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press.
(Chill and Eisenhower 1990)
Bellor, Raymond. 1979. Alternation, segmentation, Hypnosis:
Interview with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom.
Camera Obscura(3-4):89-94.
(Bellor 1979)
Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording.
May 16. Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg.
(Hunt 1976)
Schwarz, G. J. 2000. Multi-wavelength analyses of classical carbon-oxygen
novae(outbursts, binary stars). phD diss.,
Arizona State Univ.
(Schwarz 2000)
Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston public library
strategic plan, 2000-2010: A decade of outreach. Evanston public Library.
http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html
(accessed July 18,2002).
(Evanston Public Library Board of Trustees 2000)
Federation of American Scientists. 2000. Resolution comparison. Reading
license plates and headlines.
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm
(accessed July 18,2000).
(Federation of American Scientists 2000)
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مقاله کنفرانسها

مقاله نشریات الکترونیک

مجله های چاپی

مجله های الکترونیک

روزنامه های چاپی

روزنامه های الکترونیک

نامه شخصی

مجموعه ای از نامه ها

مصاحبه های منتشر شده

مصاحبه های منتشر نشده

پایان نامه ها و رساله ها

مدارک پیوسته با نویسنده مشخص

مدارک پیوسته با نویسنده مشخص
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نکات مهم ارجاعدهی:
-1اختصارات:
در فهرست منابع آثار انگلیسی عبارتهایی مانند « »edited byیا « »translated byمعموالً به صورت « »ed.یا
« »trans.خالصه میشوند .این اختصارات اگر پس از نقطه بیایند ،حرف اول آنها بزرگ نوشته میشود .نام ماههای
میالدی همراه با استنادهای نشریههای علمی انگلیسی نیز ممکن است خالصه شوند.
-2نظم مدخلها:
یک نویسنده در برابر چند نویسنده .مدخلی با یک نویسنده پیش از مدخلی با چند نویسنده قرار میگیرد که با نامی
واحد شروع میشوند و تنها نام نویسنده اول معکوس میشود.
 -3نویسندهای با نویسندگان همکار متفاوت:
مدخلهای پشت سرهم با دو یا چند نویسنده که در آنها تنها نام نویسنده اول یکسان است ،بر اساس حروف الفبای
نام خانوادگی نویسندگان همکار ،صرف نظر از تعداد آنها مرتب میشوند.
 -4خط تیره بلند سه تایی برای نامهای تکراری در فهرست منابع:
یک نام تکراری :برای مدخلهای متوالیای که نویسند(گان) ،ویراستار(ان) ،مترجم(ان) ،یا گردآورنده(گان) مشابهی
دارند ،یک خط تیره بلند سه تایی که با یک نقطه یا یک ویرگول دنبال میشود ،جایگزین نام(ها) پس از اولین
ظهور آنها در فهرست منابع میگردد.
پیش از یک نام تکراری .برای دو یا چند نویسنده ،ویراستار ،مترجم ،یا گردآورنده مشابه ،یک خط تیره بلند سه
تایی به جای نام نویسنده(گان) قرار میگیرد و مدخلها مانند پیش فهرست میشوند.
ترتیب زمانی :در استفاده از خط تیره سه تایی مدخلها به ترتیب زمانی بر اساس سال انتشار و نه براساس حروف
الفبای مرتب میشوند.
 -5عنوان:
عنوان اصلی و فرعی کتابها ایتالیک میشوند.
بزرگ نویسی عنوانهای انگلیسی به سبک تیتر:
در سبک تیتر حرف اول همهی واژههای عنوان و عنوان فرعی به جز حروف تعریف و اضافه ،مانند تیتر روزنامههای
انگلیسی زبان بزرگنویس میشوند.حروف تعریف اگر در ابتدای جمله قرار گیرند ،بزرگ نویسی میشوند.
بزرگنویسی به سبک جمله :در سبک جمله که در فهرست منابع رایج است ،تنها حرف اول واژه اول در یک عنوان
یا یک عنوان فرعی و هر نام خاص دیگر مانند جمله های انگلیسی بزرگ نویسی میشوند.
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تاریخ در عنوان :در مواردی ک تاریخهای موجود در عنوان با حروف اضافه شروع نشده باشند (برای نمونه« ،از
 1920تا  ،)»1945از ویرگول جداکننده استفاده میشود .تاریخهای موجود در عنوان که با حروف اضافه شده باشند
در دنباله عنوان میآیند.
 -6عنوان در عنوان :گاهی عنوان پارهای از آثار ،خود دربردارنده عنوانهای بلند یا کوتاه هستند.چنین عنوانهایی
نیز درون عنوان اصلی به صورت ایتالیک و داخل عالمت نقل قول برای آثار انگلیسی و گیومه برای آثار فارسی
آورده میشود.
 -7فروست :تعدادی اثر که از نظر موضوع یا دیگر جنبهها با هم ارتباط دارند و به دنبال هم و با یک شکل و عنوان
عمومی و یک شماره سریال از سوی یک ناشر منتشر میشوند.
عنوان ،شماره ،و ویراستار(ان) فروست؛ عنوان یک فروست در فهرست منابع به سبک تیتر بدون گیومه یا پرانتز و
با حروف صاف بزرگنویسی میشوند .ویراستار فروست معموالً حذف میشود .شماره در صورت وجود ،پس از
عنوان فروست و بدون هیچ ویرگول جداکنندهای میآید.
 -8استناد به شکل و جدولها :ارجاع به شکلها و جدولهای یک اثر تنها در استنادهای درون متنی و نه در فهرست
منابع صورت میگیرد .شماره صفحه در صورت وجود ،مقدم بر شماره تصویر میآید و یک ویرگول بین آنها قرار
میگیرد .برای استناد به شکلها و جدولها در آثار فارسی عنوان کامل آنها استفاده میشود.
 -9استناد به روزنامهها :عناصر استناد به نام نویسنده در صورت وجود و تیتر یا عنوان ستون در یک روزنامه بسیار
شبیه عناصر مشابه آنها در نشریات است .ماه ،روز ،و سال عناصر استناد به روزنامهها به شمار میروند.
 -10استناد به نقدها :در استناد به نقدها ،عناصر به این ترتیب آورده میشوند :نام منتقد (اگر نقد امضا شده باشد)؛
عنوان نقد در صورت وجود (تیتر تنها در صورتی ذکر میشود که برای مکانیابی الزم باشد)؛ عبارت «»Reviw of
برای نقدهای انگلیسی و واژه ی «نقدی بر» برای نقدهای فارسی که با نام اثر نقد شده و نویسنده ،گردآورنده ،یا
سرپرست نقد دنبال میشود؛ مکان و تاریخ نقد؛ و در پایان نام نشریه ادواریای که نقد در آن ارائه شده است .نقد
در فهرست منابع بر اساس حروف الفبای نام منتقد یا اگر به فردی منتسب نباشد بر اساس « »Reviw ofبرای آثار
انگلیسی و «نقدی بر» برای آثار فارسی مرتب میشود.
مصاحبههای منتشر نشده :به مصاحبههای منتشر نشده بیشتر در متن استناد میشود .هرچند که این گونه مصاحبهها
گاهی در فهرست منابع نیز ارائه میشود .استنادها باید شامل این اقالم باشند :نام شخص مصاحبه شونده و مصاحبه
کننده؛ اطالعاتی مختصر برای شناسایی(اگر مناسب باشد)؛ مکان یا تاریخ مصاحبه یا هر دو (در صورت آگاهی از
آنها)؛ و اگر نوار صدا یا دست نوشتهای از مصاحبه موجود باشد ،جایی که بتوان آن را یافت.
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 -11ارتباطات شخصی :استناد به مکالمههای رو در رو یا تلفنی ،نامهها ،نامههای الکترونیکی ،و مانند آنها که
نویسندهای دریافت کرده است؛ معموالً در متن استناد میشود.
نوشتههای شخصی ،اطالعات منتشر نشده ،و مانند آنها :در استناد درون متنی به چنین آثاری پس از نام(های) شخص
(اشخاص) مربوط به اطالعات و عالمت ویرگول ،عبارتهای « ،»pers.comm« ،»personal communicationو
مانند آنها برای آثار انگلیسی و «نوشتههای شخصی» یا «اطالعات منتشر نشده» و مانند آنها برای آثار فارسی میآیند.
پایان نامهها و رسالهها :نوع پایان نامه و رساله و نام دانشگاه پس از عنوان ذکر میشوند .برای این نوع مدارک
افزودن واژه « »Unpublishedدر انگلیسی و عبارت «منتشر نشده» در فارسی ضرورتی ندارد.
سخنرانیها ،مقالههای ارائه شده در همایشها ،و مانند آنها :تاریخ ،موسسه برگزار کننده یا حمایت کننده ،و مکان
همایشی که در آن سخنرانی انجام یا مقاله ارائه شده است به دنبال عنوان میآیند .با مقالههایی ک در قالب مجموعه
مقاله همایشها منتشر میشوند ،مانند فصلی از یک کتاب رفتار میشود.
قراردادهای خصوصی ،وصیت نامهها ،و مانند آنها :به مدارک خصوصی به ندرت در فهرست منابع استناد میشود
و بهتر است در متن (مانند جرج ویلسن در وصیت نامهاش به تاریخ  20ژانویه  1976دستور داد )...به آنها اشاره
گردد.
نسخههای خطی و دست نویس :مناسبترین شیوه استناد به آرشیوها ،به روش به کار رفته برای مقالههای شخصی
و دیگر دست نوشتههای تاریخی شبیه است.
-12گونههای ویژه مراجع:
آثار مرجع :به کتابهای مرجع مشهور مانند واژه نامهها و دانش نامههای شناخته شده در متن استاد میشود .به این
معنا که ذکر اطالعات کتاب شناختی اثر در فهرست منابع ضروری نیست .برای استناد درون متنی به این گونه آثار
اطالعات مربوط به وضعیت نشر اغلب حذف میشود و تنها ویرایش اثر ،اگر نخستین ویرایش نباشد ،ذکر میشود.
به آثار مراجعی که محتوای آنها در قالب بخشهای مستقل و به ترتیب الفبایی عنوان بخشها مرتب شده است ،با
شاره به بخش ،و نه جلد یا شماره صفحه ،استناد میشود .قبل از اشاره به یک بخش ،اختصار « »s.v.برای یک مورد
و « »s.vv.برای چند مورد برای آثار انگلیسی و عبارت «زیر مدخل» و «زیر مدخلهای» به ترتیب برای یک یا چند
مورد برای آثار فارسی دنبال میشود.
آثار مراجع پیوسته :نسخههای پیوسته دانش نامهها ،دائماً در حال روزآمدسازی هستند و بنابراین باید به عنوان
پایگاههای اطالعات و نه آثار مرجع استاندارد با شماره ویرایشهای استناندارد در نظر گرفته شود .به همین دلیل
ذکر تاریخ دسترسی همرا با «یو.آر.ال» الزامی است.
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کاتالوگ نمایشگاه :در استناد مانند کتاب با آن رفتار میشود.
جزوهها ،گزارشها ،و مانند آنها :جزوهها ،گزارشهای سازمانی ،بروشورها ،و دیگر آثار مجزا و مستقل اساً مانند
کتاب قلمداد میشوند.
خدمات آزاد برگ :در استناد مانند کتاب با آن رفتار میشود.
قرآن و دیگر کتابهای مقدس:
قرآن :استناد به قرآن کریم ،اگر الزم نیست که به نسخه خاصی از آن اشاره شود ،تنها در درون متن و با استناد
درون متنی به شماره سورهها و آیهها و بدون ذکر شماره صفحه صورت میگیرد.
در صورتی که الزم است به نسخه خاصی از آن استناد شود ،ذکر مواردی مانند مترجم ،سال انتشار ،و در صورت
لزوم خط آن ضروری است.
مواد دیداری -شنیداری:
شکل استناد :استناد با آنها بیشتر در متن صورت میگیرد و فهرست آنها زیر عناوینی مانند «آثار صوتی» گروهبندی
میشوند.
مستندسازی یک اثر دیداری -شنیداری معموالً شامل این اقالم است :نام آهنگساز ،نویسنده ،خواننده ،یا فردی که
مسئولیت اصلی محتوا را عهده دار است؛ عنوان به شکل ایتالیک؛ نام شرکت ضبط کننده یا ناشر اثر؛ شماره شناسایی
اثر؛ و نوع رسانه(لوح فشرده ،نوار صدا ،فایل دیداری  -شنیداری ،و .)...تاریخ همراه با حقوق پدیدآورنده ،تاریخ
تولید ،یا هر دو ،تعداد لوحهای یک آلبوم«،یو.آر.ال» ،و اندازه فایل دیداری-شنیداری و دیگر اطالعات نیز ممکن
است ذکر شود.
 -13لوحهای فشرده:
تشابه با آثار چاپی :در استناد به آثار منتشر شده روی لوح فشرده مانند آثار چاپی رفتار میشود .محل انتشار و
تاریخ به جز در موارد مربوط حذف میشود.
اسالیدها و بریده فیلمها :با اسالیدها و بریده فیلمها بسیار شبیه به آثار صوتی رفتار میشود.
DVDها و نوارهای ویدئویی :با آثار ویدئویی مانند کتاب رفتار میشود .و نوع رسانه نیز به آنها افزوده میشود.
استناد برگرفته شده از منابع دیگر:
«نقل در» :استناد به اثری که از یک منبع دیگر برگرفته شده است ،معموالً توصیه نمیشود؛ چون از نویسندگان
انتظار میرود به آثاری استناد کنند که خود ،آنها را مطالعه و بررسی کردهاند .با این وجود ،اگر اصل منبعی موجود
یا در دسترس نویسنده نباشد یا به هر دلیلی نتوان به آن مراجعه کرد ،هم اثر اصلی و هم منبع دوم که به آن استناد
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کرده است باید در فهرست منابع ذکر شود .در استناد به چنین آثاری نویسنده و تاریخ اصلی در استناد درون متنی
استفاده میشود.
مدارک بخش عمومی :استناد به مدارک عمومی چاپی باید در برگیرنده عناصر مورد نیاز برای یافتن آنها در یک
فهرست کتابخانه ،از جمله تمام یا برخی موارد زیر باشد .ترتیب این عناصر ممکن است بر اساس محتوای موضعی
از اثری به اثر دیگر متفاوت باشد .احتیاط و عقل سلیم میزان اطالعات مورد نیاز خواننده را برای یافتن مواد
اطالعاتی تعیین میکند.
 .1کشور ،ایالت ،استان ،بخش ،یا دیگر قسمتهای دولتی ناشر مدرک؛
 .2تشکیالت قانونی ،بخش اجرایی ،اداره قضایی ،هیئت مدیره ،کمیسیون ،یا کمیته؛
 .3واحدهای تابع ،ادرات محلی ،و مانند آنها؛
 .4تاریخ؛
 .5عنوان مدرک یا مجموعه در صورت وجود؛
 .6نویسنده ،ویراستار ،یا گردآورنده فردی در صورتی که ارائه شده باشد؛
 .7شماره گزارش یا دیگر اطالعات شناسایی؛
 .8ناشر ،اگر از دستگاه منتشر کننده مجزا باشد؛
 .9صفحه ،در صورت مرتبط بودن؛
 -14در صورتی که یک یا چند نویسنده مشخص چند پژوهش مرتبط در یک سال داشته باشد در متن برای
ارجاعدهی از الف ،ب ،ج و ...استفاده میشود.
 -15در صورتی که دو نویسنده با نام خانوادگی مشابه در یک سال وجود داشته باشد در متن عالوه بر نام خانوادگی
از نام نیز استفاده میشود.
سبک رفرنسنویسی ونکوور ((براساس فایل و نوشتههای خانم پروانه مدیرامانی))
اولین بار در سال  1978گروه کوچکی از سردبیران مجالت پزشکی در ونکوور بریتیش کلمبیا برای تهیه راهنمای
نگارش مقاالت ارائه شده در مجالت پزشکی گرد هم جمع شدند .این گروه به نام گروه ونکوور شناخته شد .حاصل
این گردهمایی در سال  1979مشتمل بر راهنمای نگارش فهرست منابع توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ارائه
شد .با توسعه این گروه ،کمیته بین المللی سردبیران مجالت پزشکی شکل گرفت .این کمیته ویرایشهای متعددی
از «قوانین یکدست و هماهنگ جهت نوشته های ارائه شده به مجالت زیست پزشکی» تهیه و چاپ کرد که به طور
کامل در سال  1997تجدید نظر شد و ویرایش اصلی و نهایی آن در سال  2001به اتمام رسید.
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هم اکنون بیش از  500نشریه حوزه علوم پزشکی از این قوانین پیروی میکنند ،و در ایران نیز بسیاری از مجالت
علمی-پژوهشی این شیوه را به کار میبرند .عالیم و نقطهگذاریهای ارائه شده در سبک ونکوور بر اساس استاندارد
بین المللی  ANSI1است که توسط کتابخانه ملی پزشکی آمریکا برای تهیه کلیه پایگاههای اطالعاتی خود به کار
میرود.
اصول مربوط به شیوه ونکوور عبارتند از:
 فهرست منابع ،باید حاوی مشخصات منابعی باشد که درتهیه نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید ،مثل کتاب،مقاله چاپ شده در یک مجله ،جزوه آموزشی و یا حتی مطلبی در محیط وب (اینترنت).
 این مشخصات باید به صورتی نوشته شوند که خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را یافته وبه اصل آن رجوع نمایند.
 فهرست منابع تهیه شده را باید در پایان متن خود قرار دهید. ترتیب نوشتن منابع در این فهرست ،به ترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتزمشخص میشود به عبارتی دیگر به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص مییابد.
 وقتی که به هر منبع ،عددی اختصاص میدهید ،هربارکه در متن مجدداً میخواهید به آن منبع استناد کنید ،بایدهمان عدد را درج نمایید.
 به عنوان یک قاعده کلی ،این اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار میگیرند. عالئم نقطهگذاری بسیار مهم هستند چون هریک دارای مفهومی از نظر استانداردهای بین المللی هستند. وقتی در بخشی از متن به چند منبع (که شمارههای آنها ،متوالی و پشت سر هم است) استناد کنید ،از خط فاصله( )-برای توالی اولین عدد و آخرین عدد استفاده کنید .مثل (.)3-8
 وقتی در بخشی از متن ،به چند منبع (که شمارههای آنها پشت سرهم نیست) میخواهید استناد کنید ،بین هرشماره با شماره بعدی ،یک عالمت ویرگول و بدون فاصله قرار دهید .مثل )2 ،7 ،8( :یا ( ،7 ،10و .)2-5
چگونه مشخصات منابع مورد استفاده را در «فهرست منابع» درج کنید:
کتاب انگلیسی :مشخصات کتاب به شکل زیر نوشته میشود:
نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه)شماره ویرایش (نقطه)
محل نشر ( ):ناشر(;) سال انتشار (نقطه).

)- The American National Sta ndar ds Institut e (ANSI
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مثال:
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

لطفاً به نکات مهم زیر توجه کنید:
 -1اگر نویسندگان کتاب ،شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند ،باید نام همه آنان درج شود .در هنگام تایپ اسامی،
بین هر اسم ،یک ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید .پس از تایپ آخرین اسم ،به جای ویرگول ،نقطه بگذارید.
 -2اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد ،ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک
فاصله ،عبارت ‘ ”et alرا تایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید.
 -3اسامی افراد به همان ترتیب درج آنها در کتاب تایپ شوند.
 -4شماره ویرایش مثل2nd ed; 4th ed; 3rd ed; :

 -5ممکن است به جای نویسنده ،ویراستار یا سازمانی مسئول تهیه اثر باشد ،به مثالهای زیر توجه کنید.
Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 14th ed. New
York: McGraw Hill; 1998.

ویراستار/گردآورنده به عنوان نویسنده:
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.

سازمان به عنوان نویسنده و ناشر:
Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The
Institute; 1992.

مشخصات بخشی یا فصلی از کتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است:
نام خانوادگی نویسنده فصل (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام فصل (نقطه) ) (In) (:نام خانوادگی نویسنده
یا ویراستار کتاب (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه) شماره ویرایش (نقطه) محل نشر ():
ناشر(;) سال انتشار (نقطه) صفحه اول (خط تیره) صفحه آخر فصل (نقطه).
به مثالهای زیر توجه کنید:
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
;Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press
1995. p. 465-78.
Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and
inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78.

270

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

به برخی از نکات مهم زیر توجه کنید:
اولین حرف نام نویسنده ،ویراستار  ،عنوان و همچنین کلمات و نامهای خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.
محل نشر یعنی اولین شهری که در پایین صفحه عنوان کتاب نوشته شده است  .اگرنام بیش از یک شهر وجود
دارد ،فقظ نام اولین شهر را درج کنید .از به کار بردن کلماتی مانند  USAیا  Britaniaو نظایر آن خودداری کنید.
اسم ناشر را بطور کامل و خوانا بنویسید.
برای شماره صفحه نخست حرف ( Pنقطه) را تایپ کنید و سپس شماره صفحات منبع مورد استفاده را بنویسید.
مثل:
p. 122-9
p. 1129-57

زمانی که از صفحات مختلف یک منبع استفاده کردهاید و شماره صفحات هم پشت سرهم و متوالی نیست ،مشابه
مثال زیر عمل کنید:
p. 333,338,340-5

چنانچه کتاب مورد استفاده از چند جلد تشکیل شده  ،شماره جلد را پس از تاریخ انتشار و قبل از صفحات بنویسید.
به جای استفاده از کلمه ( Volumeجلد) ،از کوتاه شده آن یعنی  Volاستفاده کنید .مثل:
New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 134-48.

مقاله انگلیسی :مشخصات مقاله به شکل زیر نوشته میشود:
نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله) سال انتشار
(فاصله) ماه (;) جلد یا دوره انتشار (شماره) ( ):شماره صفحات.
مثال:

برخی از نکات مهم زیر توجه کنید:
اگر نویسندگان مقاله ،شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند ،باید نام همه آنان درج شود .در هنگام تایپ اسامی ،بین
هر اسم ،یک ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید .پس از تایپ آخرین اسم ،به جای ویرگول ،نقطه بگذارید.
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اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد ،ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک
فاصله ،عبارت « »et alرا تایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید.
اولین حرف نام نویسنده (ها) ،عنوان و همچنین کلمات و نامهای خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.
نوشتن جلد و شماره مجله ضروری است.
عنوان مجله را مطابق سبک مدالین  Medlineبه صورت مخفف بنویسید .در واقع شیوه نگارش مشخصات مقاله
در پایگاه اطالعاتی مدالین به سبک استاندارد ونکوور است.
نشانی اینترنتی پایگاه مدالین:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

به مثالهای زیر توجه کنید:
 Br J Urologyبه جای British Journal of Urology
 N Eng J Medبه جای New England Journal of Medicine
 Am J Hum Genetبه جای American Journal of Genetics

مروری بر چند مثال در این مورد:
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer.
Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin
Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes
mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing
patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.
منابع الکترونیکی عبارتند از :نرم افزار Software؛ صفحات وب Web Pages؛ مجالت الکترونیکی Electronic

Journals؛ کتابهای الکترونیکی  Electronic Booksو پایگاههای اطالعاتی .Databases
منابع اینترنتی ثابت نیستند .یعنی ماهیت اطالعات در اینترنت متغیر بوده و ممکن است هر لحظه نشانی یک سایت
تغییر کند و یا هر روز اطالعات جدیدی وارد صفحات سایتها شود که ممکن است کامالً متفاوت از اطالعات
پیشین باشد.
اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است مانند مثال زیر عمل کنید:
Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at:
URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.
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:نویسنده
Kilmartin M.
:)عنوان صفحه (مدرک
Women in GP: a strategy for women GPs

سال انتشار مطلب
2003
:عنوان وب سایت
RACGP Online.

“ و سپس نشانی اینترنتیAvailable at:” درج عبارت
:تاریخ مشاهده صفحه
Accessed Jul 30, 2003.

:یک مثال دیگر
McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. 2003. Available at:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed Sep16, 2004.

: ابتدا عنوان مطلب را درج کنید،اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد
High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002.

:ProQuest مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاه اطالعاتی تمام متن
.برای درج مشخصات مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاههای اطالعاتی مختلف مانند مثال زیر عمل کنید
.درج مشخصات مقاله مجله الکترونیکی مشابه مواردی است که برای درج مشخصات مقاله انگلیسی به کار میبرید
[ به معنای «نشریه الکترونیکی» و ذکر نام پایگاه اطالعاتی مانندserial online]  درج عبارت،تنها تفاوت
 و نظایر آن استproquest; Elsevier; ScienceDirect; Blackwell Synergy
Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients
treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507.
Available from: Proquest , Accessed Dec 19, 2003.

:کتاب الکترونیکی
: مانند مثالهای زیر عمل کنید، استCD اگر از متن کتابی استفاده میکنید که به شکل
The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press;
1998.
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;Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: Micromedex
1999. Based on: Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference. London:
Pharmaceutical Press; 1999.

اگر از متن کتابی استفاده میکنید که در محیط اینترنت است ،مشابه مثالهای باال بنویسید یعنی به جای عبارت
] ،[book on CD-ROMعبارت ] [book onlineرا جایگزین کنید.
مکاتبات با پست الکترونیکی:
Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart
(mh@hospital.wa.gov.au) Feb 5, 2000.

ذکر منابع مورد استفاده عالوه بر یک تکلیف ،فواید دیگری نیز دارد از جمله:
موجب افزایش اعتبار علمی نویسنده و نیز نوشته او میشود.
اخالق نگارش (رعایت امانت در استفاده از نوشته دیگران ) نیز رعایت میشود.
اطالعات و منابع بیشتری را در اختیار خوانندگان و پژوهشگران بعدی قرار میدهد.
اطمینانی در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ایجاد میکند.

کتاب فارسی :مشخصات کتاب فارسی به شکل زیر نوشته میشود:
نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه) شماره ویرایش (نقطه)
محل نشر ( ):ناشر(;) سال انتشار (نقطه)
مثال( :با یک نویسنده)
حسینی ،ابوالقاسم .اصول بهداشت روانی .مشهد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1371 ،
فرید حسینی ،رضا .پاتوفیزیولوژی بیماریهای رماتیسمی و خود ایمنی .مشهد :آستان قدس رضوی.1365 ،
با دو نویسنده:

امتیازی ،گیتی; کریمی ،محسن .مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک .ویرایش  . 2اصفهان :مانی.1375 ،
بیش از سه نویسنده:

فرهودی ،ابوالحسن و همکاران .بیماریهای نقص ایمنی ،تشخیص و درمان .تهران :علمی.1365 ،
ترجمه یک اثر:
النگمن ،جان .رویان شناسی پزشکی النگمن .ترجمه کورش عظیمی ،مهدی صرافی .تهران :اندیشه روشن.1379 ،
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گلیک ،برنارد; پاسترناک ،جک .بیوتکنولوژی مولکولی :اصول و کاربرد  DNAنوترکیب .ترجمه جواد بهروان.
مشهد :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد.1382 ،
کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهای خاص هر جلد:

هاریسون ،تنسلی راندولف .اصول طب داخلی .ج  :3بیماریهای دستگاه گوارش .ترجمه محمد ناظم .تهران :چهر
. 1365

چنانچه جلدها عنوان جداگانه نداشته باشد ،ج  2یا ج  3را پس از تاریخ نشر قرار دهید و سپس شماره صفحات را
بنویسید.
فصلی یا بخشی از یک کتاب که دارای نویسنده است:

فرهنگ ،مهرداد .بیماریهای آلرژیک کودکان .در مسایل روزمره طب اطفال .گردآورنده محمد توکلی .تهران:
دانشجو.1364 ،
مقاله فارسی:

حاجی ترخانی ،امیرحسن .جامعه پزشکی و استفاده از اطالعات علمی .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سال اول،
ش ( 2تابستان 72-76 : )1372
پایان نامه:
گلعلی پور ،محمد جعفر« .سیر تکامل طبیعی و غیر طبیعی مشتقات قوس اول برونشیال در جنین ».پایان نامه دکترای
تخصصی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1374 ،
رفرنسنویسی در نرم افزار Word

همانگونه که میدانید به منظور رعایت حق نشر مطالب سایر نویسندگان و نیز به منظور ارائه مطالب علمی ،هنگام
نگارش پایان نامه ،مقاله ،کتاب یا ...در صورت استفاده از مطالب دیگران ،میبایست حتماً در نوشتهی خود ،به منبع
مورد استفاده به صورت دقیق اشاره کرد .علی القاعده عالوه بر ذکر منبع در متن ،در انتهای مطالب نیز فهرست
منابع با توجه به استانداردهای ارائه شده ،لیست میشود .در این قسمت نحوه ایجاد فهرست منابع را در نرم افزار
 Wordبررسی میشود.
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برای این منظور ابتدا در انتهای قسمتی از متن که از یک منبع ،استفاده شده است کلیک نموده ،سپس همانند تصویر
زیر ،از منوی  Referenceدر قسمت  Citations & Bibliographyبر روی گزینه  Insert Citationکلیک کنید،
و بعد گزینه  Add new sourceرا کلیک کنید.

تصویر 6-46

تصویر 6-47

تصویر 6-48

پنجره  Create Sourceمطابق تصویر  6-48باز میشود.
 :Type of Sourceدر این قسمت قادر به انتخاب نوع منبع (از قبیل کتاب ،مقاله ،وب سایت ،گزارش و  )...میباشید
که به صورت پیش فرض بر روی  Bookتنظیم شده است.

 :Authorدر این قسمت مشخصات نویسنده مطلب از قبیل نام و نام خانوادگی درج میگردد .البته برای درج صحیح
و مرتب در این قسمت بهتر است از گزینه  Editاستفاده نمائید:
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تصویر 6-49

 :Lastنام خانوادگی نویسنده
 :Firstنام نویسنده
 :Middleنیازی به پر کردن این قسمت نیست اما در مواردی به عنوان نام پدر و در مواردی به عنوان پسوندی از
نام نویسنده مورد استفاده قرار میگیرد.

تصویر 6-50

در ضمن در صورتی که کتاب مورد نظر دارای چند نویسنده است ،پس از اضافه کردن مشخصات نویسنده اول،
مشخصات نویسنده دیگر را درج کرده و  Addنمائید.
 :Title:در این قسمت عنوان کتاب را درج کنید
 :Yearسال انتشار کتاب را وارد نمائید.
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 :Cityمحل انتشار (مثالً تهران) را وارد کنید.
 :Publisherدر این قسمت نام ناشر را درج نمائید.

تصویر 6-51

اطالعات وارد شده در فیلدهای باال ،الزامی میباشد اما شما میتوانید با انتخاب گزینه Show All Bibliography

 ،Fieldsاطالعات بیشتری را در خصوص منبع وارد نمائید .مثالٌ همانند تصویر زیر اگر نام مترجم نیاز بود میتوانید
در قسمت در  Translatorمشخصات آن را درج نمائید:

تصویر 6-52

با  OKنمودن پنجره باال ،به صورت  APAبه منبع مورد استفاده در متن اشاره میشود.
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تصویر 6-53

به صورت پیشفرض استاندارد  APAبرای نحوه یا  Styleنمایش انتخاب شده است که میتوانید با توجه به
استاندارهای ذکر شده برای نگارش رفرنسنویسی که در بخشهای گذشته اشاره شد در متن خود آن را تغییر دهید.

تصویر 6-54

پس از اینکه تمامی منابع مورد استفاده در متن را به ترتیب باال ذخیره کردید ،برای ایجاد فهرست منابع در انتهای
مقاله یا کتاب خود کافی است مکاننمای ماوس را در قسمت مورد نظر قرار داده و طبق تصویر زیر ،پس از انتخاب
 Styleمناسب ،از قسمت ،Bibliographyگزینه  Insert Bibliographyرا انتخاب کنید:
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تصویر 6-55

همانگونه که در تصویر فوق مالحظه میکنید منابع موارد استفاده به راحتی برای شما لیست میشود و شما میتوانید
با انتخاب کل لیست نسبت به تغییر فونت و اندازه آنها اقدام کنید.

تصویر 6-56

همانطور که در تصویر  6-56مشاهده میکنید از لحاظ نگارش کلمات به هم ریخته است .از پانل  Homeو قسمت
 Paragraphمیتوانید عمل راست چین را تنظیم کنید تا حل شود .و عبارت  Bibliographyرا به هر عبارت مثل
فهرست مراجع یا منابع تغییر دهید.
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تصویر 6-57

همانطور که در تصویر  ،6-57مشاهده میکنید بعد از راست چین کردن به حالت فارسی ،فهرست منابع در شکل
و ساختار مناسبی قرار گرفته است.
ایجاد اعالم یا نمایه در سند
اکثر کتابهای رسمی بخشی به نام نمایه دارند که در پایان کتاب درج شده است .نمایه فهرستی از کلمههای
کلیدی کتاب است که در جلوی هر لغت شماره صفحههایی که این لغت در آنها به کار رفته ،درج شده است.
نمایه به خوانندگان کتاب کمک میکند تا یک لغت را به راحتی در کل متن کتاب پیدا کنند .در حقیقت نمایه
راهنمای سریع برای دسترسی به کلمههای به کار رفته در صفحههای مختلف سند میباشد .نرم افزار  ،Wordبرای
ایجاد نمایه در سند قابلیت  Indexرا قرار داده است.
برای ایجاد یک فهرست از کلمهها ) (Indexابتدا باید کلمههایی که میخواهید در فهرست قرار گیرند را مشخص
کنید .هر کلمه در فهرست ،یک ورودی یا  Index Entryمیباشد .در ابتدا واژگانی که نشان دهنده مطالب اصلی
یک کتاب یا مقاله هستند را به حالت انتخاب درآورید .برای عالمت زدن یا مشخص کردن ورودیهای فهرست یا
همان Index Entryها ،از پانل ،Referencesبخش ،Indexروی گزینه  Mark Entryکلیک کنید.

تصویر 6-58

توجه کنید که قبل از کلیک روی  ،Mark Entryواژه مورد نظر خود را انتخاب کنید .و سپس روی این گزینه
کلیک کنید.
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تصویر 6-59

همانطور که در تصویر  ،6-59مشاهده میکنید .پنجره  ،Mark Index Entryاز چندین قسمت تشکیل شده است.
در بخش  ،Indexدر  ،Main entryورودی اصلی ،یعنی لغتی که انتخاب کردهاید قرار میگیرد و در بخش
 ،Subentryتوضیح مربوط به آن قرار میگیرد .بخش  ،Subentryدر مواقعی که لغت مورد نظر شما التین است و
میخواهید برای آن معنی فارسی بنویسید قرار دهید .از بخش  ،Optionsگزینه  Page rangeرا انتخاب کنید.
در صورتی که گزینه  Markرا انتخاب کنید فقط لغت انتخاب شده در فهرست نمایهها قرار میگیرد .اما در صورت
انتخاب  ،Mark Allتمام کلمات مشابه آن در فهرست نمایهها قرار خواهد گرفت.
به عنوان مثال ،در متن زیر ،قرار است واژههای «مغز ،پردازنده و هوش مصنوعی» به فهرست نمایهها اضافه شود.

تصویر 6-60

282

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده میکنید واژه «مغز»« ،پردازنده» و «هوش مصنوعی» در پنجره Mark Index

 ،Entryدر حالت انتخاب شده قرار گرفتهاند.

تصویر 6-61

تصویر 6-63

تصویر 6-62

کلمه انتخاب شده در سند به عنوان ورودی در نظر گرفته میشود و کلمهای که در کادر  Main entryظاهر می-
شود به عنوان مرجع .یعنی  Wordکلمه انتخاب شده را در کل سند عالمت میزند و در فهرست کلمهای که در
کادر  Main entryقرار دارد را نمایش میدهد.

در اکثر حالتها نیازی به تغییر کلمه کادر  Main entryنیست ،ولی در صورت نیاز میتوانید کلمه داخل کادر را
ویرایش کنید ،مثالً اگر کلمه «قالببندی» به عنوان ورودی در سند انتخاب شده اما میخواهید در فهرست کلمه
«قالببندی» ) (Formattingدیده شود ،میتوانید کادر  Main entryرا ویرایش کرده و عبارت «قالببندی»
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)(Formattingرا در آن قرار دهید.
حاال روی دکمه  Mark Allکلیک کنید تا تمام کلمههای از این نوع در سند عالمتدار شود .اگر با دکمه Mark

کلمه را عالمتدار کنید ،فقط همان کلمهای که انتخاب کردهاید در فهرست شرکت داده خواهد شد ولی با استفاده
از  Mark Allتمام کلمههای مشابه از نوع انتخاب شده در کل سند عالمت خورده و در فهرست قرار داده میشود.

برای مثال اگر کلمه «قالببندی» را در صفحه اول عالمت بزنید ،بعد از ایجاد فهرست فقط شماره صفحه همان
کلمه در فهرست قرار میگیرد ،ولی با استفاده از دکمه  Mark Allتمام کلمههای «قالببندی» به کار رفته در کل
سند عالمت خورده و در فهرست ،شماره صفحه آنها دیده خواهد شد.

تصویر 6-64

همانطور که در تصویر  ،6-64مشاهده میکنید تمام متون سند به حالت انتخاب درآمده است .از پانل  Homeو
سپس بخش  ،Paragraphگزینه  Show/Hideرا کلیک کنید تا از حالت انتخاب خارج شود.
نکته:

اگر میخواهید از یک سمبل مثل @ در  Main entryاستفاده کنید ،عالمت «; »#را بالفاصله بعد از سمبل تایپ
کنید.

نرم افزار  ،Wordبه صورت خودکار با درج یک فیلد ) XE(Index Entryکلمه را عالمتدار میکند و با فعال
کردن قابلیت  ¶Show/ Hideاین فیلد را نمایش میدهد.
به همین روش تمام کلمههایی که قرار است در فهرست قرار گیرند را یک به یک انتخاب کرده و عالمت بزنید.

با راست کلیک در کادر  Main entryو فعال کردن گزینه  Fontمیتوانید متن داخل کادر  Main entryرا قالب-
بندی کنید .قالببندی انجام شده روی کلمه در فهرستی که ایجاد میکنید دیده خواهد شد.
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با انتخاب گزینههای  Boldو  Italicمیتوانید شماره صفحهها را توپر یا کج کنید.
بعد از عالمت زدن تمام ورودیها روی دکمه  closeکلیک کنید.

بعد از عالمت زدن تمام کلمههای مورد نیاز اشارهگر را در ابتدای یک صفحه خالی در انتهای سند قرار دهید و
روی دکمه ¶ Show/ Hideدر نوار ابزار استاندارد کلیک کنید تا عالمتهای پاراگراف مخفی شود.
نمایهها ساخته شدند حاال باید در انتهای سند اضافه شوند .برای اضافه کردن نمایهها از پانل  ،Referencesو بخش
 Indexروی گزینه  Insert Indexکلیک کنید تا پنجره  Indexباز شود.

تصویر 6-65

پنجره  Indexباز میشود .همانطور که در تصویر  ،6-65مشاهده میکنید این بخش نیز دارای تنظیمات مختلفی
است که مروری کوتاه بر هر یک از آنها انداخته میشود:
با عالمت زدن گزینه  Right align page numbersشماره صفحهها در روبروی کلمه قرار میگیرد و در غیر این
صورت در جلوی کلمه درج خواهد شد.
در کادر  Columnمیتوانید تعداد ستونبندی فهرست کلمهها را بین  1تا  4انتخاب کنید.

در صورت عالمت زدن گزینه  Right align page numbersکادر  Tab leaderهم اجازه میدهد یک عالمت برای
درج بین کلمه و شمارههای آن در نظر بگیرید.
کادر  Formatsتعدادی طرح برای قالببندی فهرست کلمهها دارد که میتوانید یکی را انتخاب کنید.
برای انتخاب زبان فهرست کلمهها از کادر  Languageاستفاده کنید.
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بعد از تنظیم گزینههای مورد نیاز روی دکمه  Okکلیک کنید تا فهرست راهنمای کلمهها در محلی که انتخاب
کردهاید ایجاد شود.

 Wordبه صورت خودکار کلمههای عالمت خورده را جمعآوری و آنها را بر اساس حروف الفبا مرتب میکند،
سپس شماره صفحههای مربوط به هر کلمه را به آنها ارجاع میدهد و بعد از حذف ورودیهای تکراری ،فهرست
را در صفحه نمایش میدهد.
بعد از تنظیمات مورد نظر روی دکمه  OKکلیک کنید.

تصویر 6-66

نکته:

اگر به هر دلیلی کلماتی از سند حذف شد یا به آن اضافه گردید ،برای بروز شدن نمایه روی آن راست کلیک کنید
و از گزینه  Update fieldاستفاده کنید یا از پانل  Referenceقسمت  Indexروی گزینه  Update Indexکلیک
کنید.

تصویر 6-67
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آشنایی با جداول اعتباری
جدول اعتباری در یک سند قانونی برای خالصه کردن منابع مشترک طوالنی است .یک جدول اعتباری مانند یک
فهرست مطالب است که اشاره به منابع اصلی قانونی دارد .برای ایجاد جداول اعتباری بایستی ،مراجع در سند ذکر
شود .پس از آن ،از طریق ویژگیهای نشانهگذاری روی منابع عالمت گذاشته میشود.
هنگامی که از شما خواسته شود یک استناد را انتخاب کنید ،تمام بخشهای استناد زیر خطدار را انتخاب کنید دقت
شود که پرانتز یا عالمت کروشه هم بخشی از استناد است.
برای انجام عملیات در ابتدا استناد را انتخاب کرده و از منوی  Referencesو بخش  Table of Authoritiesگزینه
 Mark Citationرا کلیک کنید.

تصویر 6-68

تصویر 6-69

همانطور که در پنجره تصویر  6-69مشاهده میکنید در بخش  Select textمنبع و در بخش  Short citationکوتاه
شده منبع قرار گرفته است .روی دکمه  Markکلیک کنید یک فیلد در داخل سند قرار میگیرد .پس از بررسی فیلد
ارائه شده روی دکمه  Closeکلیک کنید.
با فعال بودن گزینه  ،Show/Hideکاراکترهای غیر چاپی ،عالمات استاندارد و سایر کاراکترها در متن ظاهر شده
است .بر روی دکمه  Show/Hideدر پانل  Homeو بخش  Paragraphکلیک کنید تا سند در حالت استاندارد
قرار گیرد.
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تصویر 6-70

استناد دوم در سند را از منوی  Referencesبا کلیک روی  Mark Citationانتخاب کنید.

تصویر 6-71

در پنجره  Mark Citationو از بخش  Categoryحالت  Statusرا انتخاب کرده و روی دکمه  Markکلیک کنید.
دوباره با فعال بودن گزینه  ،Show/Hideکاراکترهای غیر چاپی ،عالمات استاندارد و سایر کاراکترها در متن ظاهر
شده است .بر روی دکمه  Show/Hideدر پانل  Homeو بخش  Paragraphکلیک کنید تا این قابلیت غیر فعال
شده و سند در حالت استاندارد قرار گیرد.
یک صفحه جدید در انتهای سند ایجاد کنید و در آن با  ،Style1عبارت ( )Table of Authoritiesرا تایپ کنید.
دوباره از پانل  Referencesو بخش  Table of Authoritiesروی گزینه  Insert Table of Authoritiesکلیک
کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود.
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تصویر 6-72

با قبول تنظیمات پیشفرض روی دکمه  OKکلیک کنید.

فرمولنویسی استاندارد
معموالً در مقاله یا پایان نامههایی که شما نگارش میکنید از شما خواسته میشود که معادله شما کامالً در وسط
صفحه و شماره معادله هم در گوشه راست قرار بگیرد.
چه طور میتوان این کار را انجام داد؟ معموالً یکی از روشهایی که اکثراً از آن استفاده میکنند تایپ دستی شماره
معادله است .اولین مشکلی که این روش ایجاد میکند این است که شماره معادله با خود معادله هم سطح نیستند.
از طرفی قرار دادن شماره در سمت راست کاری زمان بر هست .و وقتی شماره صفحه به این ترتیب تایپ میشود
وقتی شما معادلهای را از سند خود حذف کنید این شماره معادالت به همان صورت باقی میماند و شما مجبور
میشوید از ابتدا تا انتها شماره معادالت را تغییر دهید .راهی که برای این کار پیشنهاد میشود استفاده از Table

است.
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از پانل  Insertو بخش  Tableیک جدول  3*1ایجادک کنید.

تصویر 6-73

جدول را انتخاب کرده و روی آن کلیک راست کرده و گزینه  Table Propertiesرا انتخاب کنید .تا پنجره Table

 Propertiesباز شود.

تصویر 6-74

در پنجره  Table Propertiesو از تب  Tableبخش  Sizeگزینه  Preferred widthرا انتخاب کنید و سپس در
بخش  Measure inروی گزینه  Percentکلیک کنید و  100%را تایپ کنید .به تب  Columnکلیک کنید همانطور
که میبینید  1 ،Columnتا  3انتخاب شده است .با کلیک روی  Next Columnدر  ،Column1بخش  ،Sizeتیک
گزینه  Preferred widthرا فعال کرده و از بخش  Measure inگزینه  Percentرا انتخاب کرده و مقدار  20%را
وارد کنید.
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تصویر 6-75

با کلیک روی  Next Columnبه  Column2,3رفته همین مراحل را دنبال کنید فقط مقدار  60%برای Colunm2

و مقدار  20%را برای  Column3وارد کنید.
بعد از انجام این تنظیمات به تب  Cellمراجعه کنید در تب  Cellباید  Alignmentتک تک ستونها را Center

قرار دهید.

تصویر 6-76
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برای ستون اول  Centerرا انتخاب کنید سپس به تب  Columnبرگشته و روی  Next Columnکلیک کنید و
 Centerرا از تب  Cellروی تک تک این ستونها تنظیم کنید و در نهایت  OKرا کلیک کنید.
جدول مورد نظر مطابق تصویر زیر تولید شده است:

تصویر 6-77

دوباره جدول را در حالت انتخاب قرار دهید و از پانل  Designدر گوشه سمت راست و از بخش  Bordersگزینه
 No Borderرا انتخاب کنید تا جدول بدون  Borderو به صورت تصویر  6-79شود.

تصویر 6-78

تصویر 6-79

معادله مورد نظر خود را در ستون وسط بنویسید .برای شمارهگذاری معادله از گزینه  ،Numberingدر بخش
 Paragraphو پانل  Homeمیتوانید استفاده کنید.
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تصویر 6-80

اگر به معادله نگاه کنید میبینید که معادله در وسط صفحه است و شماره معادله هم دقیقاً در گوشه سمت راست
قرار گرفته است.
حاال برای سایر معادالت که در پایان نامه مینویسید نیازی به این تنظیمات نیست و کافی است که این  Tableرا
کپی کنید و در مکانهای مورد نظر از آن استفاده کنید .میبینید که شماره معادله همگی به صورت خودکار بروز
رسانی میشود و شما نیازی نیست تک تک شماره معادالت را تایپ کنید و از طرفی اگر به  ،Alignmentمعادالتی
که نوشتید خواهید دید که تمامی معادالت در وسط صفحه قرار دارند .حاال اگر شما معادلهای را حذف کنید
شمارهها به صورت خودکار بروز رسانی میشوند.

فـصل هفتم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل Mailings
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آشنایی با بخش Create
از پانل  ،Mailingsجهت طراحی پاکت نامه ،برجسب ،ادغام پستی و غیره میتوان استفاده کرد .در مورد طراحی
پاکت نامه و برجسب ذکر این نکته الزم است که میتوان آنها را با جداول هم ایجاد کرد و برجسبهای مورد نظر
را داخل آن قرار داد .با استفاده از امکاناتی که نرم افزار  Wordدر اختیار کاربران قرار میدهد میتوان برچسبهایی
را به شکل مناسبتر طراحی کرد.

تصویر 7-1

همانطور که در تصویر  7-1مشاهده میکنید پانل  Mailingsبه نمایش گذاشته شده است.
برای ساخت یک پاکت نامه ،باید از زبانه  Mailingو از بخش  Createگزینه  Envelopesرا انتخاب کنید .در این
صورت ،پنجرهای باز میشود که از شما آدرس فرستنده و گیرنده را میخواهد .در بخش ،Delivery Address
آدرس دریافت کننده و در بخش  ،Return Addressآدرس فرستنده را وارد کنید.

تصویر 7-2

با کلیک راست در بخش  Delivery addressو  Return addressو انتخاب قلم و متنی را در آن بازنشانی کرد.
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تصویر 7-3

با کلیک روی آیکنهای دفترچه که در تصویر  7-3نیز مشخص شده است اگر نرم افزار  Outlookرا پیکربندی و
استفاده میکنید میتوانید از لیست آدرسها به این قسمت نیز ،آدرس مخاطبان را اضافه کنید.
با کلیک بر روی قسمت  Feedنیز میتوانید محل قرارگیری طرح پاکت روی کاغذ را مشخص کنید.

تصویر 7-4
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برای تغییر اندازه پاکت کافی است بر روی کلید  Optionsکلیک کرده و از طریق صفحه  Envelope sizeاندازه
پاکت را تغییر بدهید.

تصویر 7-5

پنجره  Envelope Optionsبا استفاده از دکمه  Fontمیتوان فونت و با تنظیمات  From leftو  From topمیتوان
فاصله و کادری که بعد از ایجاد پاکت نامه ایجاد میشود را از سمت چپ و باال تعیین کرد .بعد از انجام تنظیمات
الزم روی دکمه  OKکلیک کنید تا به پنجره  Envelopes and Labelsبرگردید.

تصویر 7-6

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

297

با استفاده از گزینه  E-Postage Propertiesمیتوان به تمبر الکترونیکی دسترسی پیدا کرد .با استفاده از دکمه
 Add to Documentمیتوان اطالعاتی را که در بخش  Return , Delivery Addressثبت کرده اید را وارد سند
کنید.
هنگام چاپ پاکت ،مطمئن شوید که پاکت را بدرستی در پرینتر قرار داده باشید .بسته به تنظیمات چاپگر ،قسمت
 Feedدر کادر محاورهای به شما خواهد گفت که چگونه پاکت را در چاپگر وارد کنید .پس از انجام تنظیمات
الزم روی دکمه  Printکلیک کنید.
برای ایجاد  Labelدوباره از پانل  Mailingsو بخش  Createروی گزینه  Labelsکلیک کنید.

تصویر 7-7

در این تب هم در بخش  ،Addressآدرس و یا متنی را که مدنظرتان است برای  Labelدرج کنید تایپ کنید .با
کلیک راست در داخل این جعبه متن هم میتوانید فونت و تنظیمات الزم را روی پاراگراف انجام دهید .روی دکمه
… Optionsکلیک کنید تا پنجره  Label Optionsباز شود.
همانطور که در پنجره  6-88مشاهده میکنید پنجره  Label Optionsدارای چند بخش مختلف است که به معرفی
هر یک از تنظیمات آن پرداخته میشود.
روی دکمه  Optionsکلیک کنید تا تنظیمات مربوط به این پنجره باز شود.
 :Printer informationتنظیمات مربوط به اطالعات چاپگر از طریق این پنجره قابل تنظیم است.
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تصویر 7-8

 :Continuous-feed printersبرای چاپگرهای قدیمی و سوزنی است و چاپگرهایی که کاغذها در آن به صورت
پیوسته قرار میگیرد .از بخش  Trayمیتوانید در صورتی که چاپگر سینیهای مختلف دارد را تعیین کنید .از بخش
 Label vendorsمیتوانید شرکتهای مختلف تامین کننده قالب برچسب و از طریق  Product numberنیز
تنظیمات و اندازههای آن را تعیین کنید.
 :Page printersبرای چاپگرهای جوهرافشان و لیزری این گزینه را انتخاب کنید .برای تنظیمات بیشتر روی
 Deatailsو یا ساخت  Labelجدید میتوانید روی دکمه  New Labelکلیک کنید .بعد از انجام تنظیمات الزم
روی دکمه  OKکلیک کنید.
در نهایت در پنجره  Envelopes and Labelsروی دکمه  Printکلیک کنید تا نتیجه کار خود را ببینید.
ایجاد کارت ویزیت با نرم افزار Word

برای ساخت کارت ویزیت از پانل  Mailingsو بخش  Createروی گزینه  Labelsکلیک کنید.

تصویر 7-9

پنجره  Envelopes and Labelsمطابق تصویر  6-81نمایش داده میشود.
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تصویر 7-10

در پنجره  Envelopes and Labelsروی دکمه … Optionsکلیک کنید تا پنجره … Labels Optionsباز شود.

تصویر 7-11

در پنجره  Label Optionsهر کدام از کارت ویزیتهایی که میخواهید را از داخل لیست Product Number

انتخاب کرده و سپس روی  OKکلیک کنید.
در پنجره  Envelopes and Labelsو در بخش  Addressتوضیحات الزم را یادداشت کنید .میتوانید با کلیک
راست در جعبه متن اندازه ،نوع قلم و پاراگراف را قالببندی کنید.
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تصویر 7-12

بعد از درج اطالعات مورد نظر در بخش  Addressروی دکمه  New Documentکلیک کنید.
شکل و قالببندیکارت را به دلخواه خود بسازید .با گرفتن همزمان دکمههای ترکیبی  Ctrlو  ،Aکل صفحه را
انتخاب کنید .نوع فونت ،چینش و دیگر ویژگیهای تصویری را به دلخواه تغییر دهید .میتوانید با کلیک کردن در
قسمت داخلی کارت اول ،یک تصویر گرافیکی نیز به کارت خود اضافه کنید .تصویر دلخواه را وارد کنید و
حاشیههای آن را بکشید تا تصویر به اندازه دلخواه درآید .میتوانید از تصویر کپی بگیرید و آن را در قسمتهای
دیگر کارت ویزیت بچسبانید.

کارتی که طراحی کردید را روی برگههای مخصوص چاپ کنید و آن را به اندازه دلخواه برش دهید .سند را ذخیره
کنید تا در صورت نیاز بتوانید از آن دوباره چاپ کنید.
استفاده از Mail Merge

نرم افزار  Wordدر دفاتر اداری و تقریباً در تمامی شرکتهای دولتی و خصوصی استفاده میشود .نامهها ،فرمها،
گزارشها و اسناد دیگر با این برنامه آماده شده و برای مخاطبان ارسال میشوند .نرم افزار  ،Wordامکان آمادهسازی
ارسال برای چنین اسنادی را هم در نظر گرفته است .و یکی از بهترین ابزارها  Mail Mergeاست که با استفاده از
آن در طی چند مرحله ساده نامه میتوانید از آن استفاده کنید.
از پانل  Mailingsو بخش  Start Mail Mergeروی گزینه  Start Mail Mergeکلیک کنید تا آیتمهای مربوط به
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آن نمایش داده شود.

تصویر 7-13

یکی از امکانات  word 2007به بعد ( Mail Mergeمیل مرج) میباشد .این ابزار در واقع امکانی برای نوشتن
اطالعیهها و دعوت نامهها و  ...میباشد .شما به کمک این ابزار میتوانید یک نامه را یک بار تایپ کنید و به کمک
پایگاه دادهای از دادههایی که خودتان ایجاد میکنید با تغییر قسمتهای متغیر نامهی خود را چاپ کنید.

همانطور که در تصویر  7-13مشاهده میکنید این بخش دارای چندین ابزار مختلف است که به ترتیب عبارتند از:
 :Lettersجهت ارسال نامه از این ابزار استفاده میشود.
 :E-mail Messagesبرای ارسال سند از طریق پست الکترونیکی استفاده میشود.
 :Envelopesبرای چاپ پاکتهای نامه استفاده میشود.
… :Labelsبرای چاپ برچسب استفاده میشود.
 :Directoryبرای ایجاد فهرست مثل فهرست دانش آموزان ،فهرست کتابخانه و غیره استفاده میشود.
 :Normal Word Documentباعث نمایش سند در حالت عادی و استاندارد میشود.
… :Step-by-Step Mail Merge Wizardبا استفاده از این گزینه میتوانید تمام کارهای باال را قدم به قدم انجام
دهید.
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وقتی روی پانل … Step-by-Step Mail Merge Wizardکلیک کنید پانل  Mail Mergeمطابق تصویر  7-14باز
میشود.

تصویر 7-14

همانطور که در تصویر  7-14مشاهده میکنید پانل  Mail Mergeباز شده است .از بخش Select document

 typeمیتوانید نوع سند خود را انتخاب کنید در صفحه قبل راجب هر کدام توضیحات کوتاهی داده شد .گزینه
( Lettersنامهها) را انتخاب کرده و روی گزینه  Nextکلیک کنید تا به مرحله  2بروید.
در مرحله  ،2میتوانید تعیین کنید که آیا قصد دارید  Meil Mergeرا در همین سند انجام دهید یا در اسناد دیگر.
همانطور که در تصویر  7-15مشاهده میکنید بخش  Select start documentدارای چندین گزینه است:
 :Use the current documentاستفاده از سند جاری
 :Start from a templateاستفاده از یک الگو
 :Start from existing documentساخت یک سند
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تصویر 7-16
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تصویر 7-15

در تصویر  ،7-15گزینه اول یعنی  Use the current documentرا انتخاب کرده و روی دکمه  Nextکلیک کنید
تا به مرحله  3حرکت کنید.
در مرحله  ،3همانطور که در تصویر  7-16مشاهده میکنید در بخش  ،Select recipientsباید لیست داده را انتخاب
کنید:
 :Use an existing listاستفاده از لیستهای از قبل ساخته
 :Select from outlook contactsاستفاده از ارتباطات موجود در لیست نرم افزار Outlokk

 :Type a new listدرج یک لیست جدید
چون هنوز دادهای ندارید گزینهی سوم یعنی  Type a new listرا انتخاب کنید .پس از انتخاب مورد سوم یعنی
گزینهی  Create...ظاهر میشود روی آن کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود:
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تصویر 7-17

در این پنجره با کلیک روی دکمهی  customize Columnsمیتوانید فیلدهای جدول خود را تغییر دهید و یا حذف
کنید .و سپس دادههای خود را وارد جدول کرده و جدول را با پسوند  mdbذخیره کنید پس از تنظیمات و ذخیرهی
جدول میتوانید جداول و دادههای خود را مشاهده کنید مرتب کرده و فیلتر کنید .همانطور که در عکس زیر
میبینید:

تصویر 7-18

تا اینجا ایجاد و ساخت لیست و ورود دادهها رو یاد گرفتید.
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برای رفتن به مرحله  4روی دکمه  Nextکلیک کنید.

تصویر 7-19

باید نحوهی استفاده از پایگاه داده و دادهها را مشخص کنید .گزینهی آخر یعنی  More Itemرا انتخاب کنید تا
پنجره  Insert Merge Fieldباز شود در پنجرهی باز شده فیلدها را در مکانهای مورد نظر در تقدیرنامه Insert

کنید به فیلدهای  First Nameو  Last Nameنیاز است .که در نهایت که به شکل زیر در میآید:

حال پس از  Nextکردن میتوانید ببینید که این متغیرها چگونه کار میکنند و آنها را با زدن Preview Results
در بخش  Preview Resultدر پانل  Mailingsاز حالت نمایشی خارج کنید.
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تصویر 7-20

حال تمامی  6مرحله به پایان رسیده و شما با کمک  Recipientهمان طور که در تصویر  7-20مشاهده میکنید
دادهها را در جای خود قرار داده و تقدیر نامه را چاپ کنید.
ارسال سند از طریق ایمیل
نرم افزار  ،Word 2016قابلیتی و ابزاری را در اختیار کاربران قرار داده است که کاربران بتوانند از طریق آن سند
خود را به سایرین منتقل کنند .این ویژگیها در  Word 2016در دسترس نیست ،بلکه باید به روبان یا نوار ابزار
دسترسی داشته باشید .در این بخش چگونگی ارسال ایمیل از طرق قابلیتهای موجود در نوار ابزار دسترسی در
Wordو نحوه استفاده از آن برای ارسال ایمیل آموزش داده خواهد شد.
از پانل  Fileروی دکمه  Optionsکلیک کنید تا پنجره  Word Optionsباز شود .سپس در پنجره Word Options

در سمت چپ منوی لیست  Quick Access Toolbarرا کلیک کنید .در  Quick Access Toolbarسمت راست
منو کشویی  Commands Not in the Ribbonرا انتخاب کنید .در لیست پایین منوی کشویی Send to Mail
 Recipientرا انتخاب و دکمه  Addرا کلیک کنید تا در سمت راست منوی کشویی اضافه شود.
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تصویر 7-21

همانطور که در تصویر  7-21مشاهده میکنید بعد از انتخاب گزینه مورد نظر روی دکمه  OKکلیک کنید تا ابزار
 Send to Mail Recipientدر نوار دسترسی سریع قرار گیرد.

تصویر 7-22

برای ارسال سند از طریق ایمیل روی این گزینه کلیک کنید .پانل ایمیل با یک فیلد  ،Toقسمت  ،Ccیک بخش
 ،Subjectو یک  Introductionباز میشود .آدرس ایمیل گیرنده در Toو موضوع ایمیل در زمینه  Subjectرا وارد
کنید .آدرس  CCو  Introductionرا وارد کنید.

تصویر 7-23

اگر شما میخواهید آدرس ایمیل خود به نمایش داده شود هنگامی که ایمیل دریافت میکنید در قسمت Options

منوی کشویی  Fromرا کلیک کنید.
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تصویر 7-24

در قسمت  Fromآدرس ایمیل خود را برای نمایش دادن وارد کنید .پس از وارد کردن ایمیل گیرنده برای ارسال
ایمیل روی  send the email messageرا کلیک کنید و همچنین میتوانید  Alt + Sبرای ارسال ایمیل فشار دهید.

فقط این نکته را مد نظر قرار داشته باشید که برای استفاده از این امکان باید نرم افزار  Outlookخود را پیکربندی
کرده باشید.

فـصل هشتم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل Review
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آشنایی با ابزارهای بخش Proofing

تصویر 8-1

همانطور که در تصویر  ،8-1مشاهده میکنید در این بخش ابزارهای کاربردی جهت «کنترل درستی واژهها و گرامر،
پیدا کردن معنی واژهها از فرهنگ جامع ،شمارنده واژهها و وضعیت سند» به کار میرود .از آنجا که نرم افزار
 ،Wordبه طور پیش فرض برای انگلیسی زبانها تهیه شده ،این برنامه قابلیتهای خاصی برای زبان انگلیسی دارد.
شرکت  Microsoftدر نسخههای جدید  Packمناسب برای سایر زبانها از جمله زبان فارسی را تهیه کرده است
که میتوانید از سایت شرکت مایکروسافت دانلود کنید.
برای دسترسی به این ابزارها عبارت ) (Language Interface Pack Wordرا در گوگل جستجو کرده و پس
از پیدا کردن لینک ابزار آن را دانلود و نصب کنید.
البته برخی از برنامهنویسان و شرکتهای ایرانی بیکار ننشستهاند و افزونه غلط یاب فارسی را ارائه کردهاند .این
افزونه توسط «دبیرخانهی شورای عالی اطالع رسانی» تهیه شده و در قالب یک افزونه برای نرم افزار مایکروسافت
 ،Wordارائه شده است.
ابزار :Spelling & Grammer
در صورتی که نگران اشتباهات احتمالی در هنگام تایپ هستید؟ نرم افزار  ،Wordویژگیهایی برای ایجاد یک
صفحه حرفهای دارد که اشتباهات شما را اصالح میکند و به شما کمک خواهد کرد .در این بخش شما درباره
بعضی ویژگیهای اخطاری شامل اشتباهات گرامری و امالیی خواهید آموخت.

تصویر 8-2

پس از تایپ متن خود روی ابزار  Spelling & Grammerکلیک کنید تا در صورت وجود خطا پنجره Spelling
نمایش داده شود.

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

311

تصویر 8-3

همانطور که در پنجره  Spellingدر تصویر  ،8-3مشاهده میکنید واژه  facilatyخطا تشخیص داده شده
است و حالت نوشتاری صحیح آن یعنی  facilityنیز ارائه شده است.
 :Ignoreبا کلیک روی این گزینه ،غلط امالیی در پاراگراف جاری نادیده گرفته میشود.
 :Ignore Allبا کلیک روی این گزینه ،غلط امالیی در کل سند نادیده گرفته میشود.
 :Addبا کلیک روی این گزینه واژه  facilatyبه دایره لغات و فرهنگ واژگان نرمافزار  Wordاضافه میشود
و پس از آن غلط به حساب نمیآید.
 :Changeبا کلیک روی این گزینه ،واژه  facilityجایگزین واژه  facilityدر پاراگراف جاری میشود.
 :Change Allبا کلیک روی این گزینه ،واژه  facilityجایگزین تمام واژههای  facilatyدر کل سند جاری
میشود.
با کلیک روی آیکن بلندگو واژه  facilityتلفظ میشود.
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بطور پیشفرض ،نرم افزار  ،Wordبه صورت اتوماتیک سند شما را از لحاظ امالیی و گرامری ،باهم خطایابی
میکند و نیازی نیست که به صورت جدا بررسی شود و خطاها را با نشانههایی مانند خطوط موجدار و
رنگی نشان میدهد.
 خط قرمز :نشانگر غلط امالیی است. -خط سبز :نشانگر غلط گرامری است.

 خط آبی :نوعی خاص از اشتباه است که به صورت پیش فرض خاموش است .این خطا زمانی رخ میدهدکه کلمه درستی باشد اما با توجه به جمله امالی آن درست نباشد .برای مثال در ابتدای متن نوشته باشید
 ،Deer Mr Amirianدر اینجا  Deerکلمه درستی است ،اما با توجه به معنی جمله باید نوشته شودDear :

.Mr Amirian

تصویر 8-4

میتوانید از حالت اتوماتیک هم برای خطایابی استفاده کنید:
 -1اگر در متن کلمهای بود که زیر آن خطوط موجدار قرمز ظاهر شد ،روی آن راست کلیک کنید .منویی
ظاهر میشود.
 -2در منو ،پیشنهاد درست آن کلمه را انتخاب کنید.
 -3کلمه درست انتخاب شده و در متن شما ظاهر می شود.
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تصویر 8-5

شما میتوانید در منوی ظاهر شده از گزینه  Ignoreبرای رد کردن خطا و یا از گزینه Add to Dictionary

برای اضافه کردن به دیکشنری اضافه کنید.
اگر در سند شما کلمه یا متنی بود که خطوط موجدار سبز زیر آن بود ،روی آن کلیک راست کنید .منویی
ظاهر میشود .عبارت درست را از میان گزینههای پیشنهادی انتخاب کنید .گزینه انتخاب شده در سند شما
ظاهر میشود.
برای تغییر دادن تنظیمات ویژگی خطایابی باید به روش زیر عمل کنید:

منوی  Fileرا باز کنید و روی گزینه  Optionsکلیک کنید تا پنجره  Word Optionsباز شود.

تصویر 8-6
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از پانل سمت راست گزینه  Proofingرا کلیک کنید .پنجره باز شده امکاناتی را برای تغییر در اختیارتان قرار
میدهد .اگر نمیخواهید خطایابی در سند شما باشد تیک گزینه  Check spelling as you typeرا بردارید.
اگر نمیخواهید خطایابی گرامری در سند شما باشد تیک گزینه  Mark grammar errors as you typeرا بردارید.
اگر نمیخواهید خطایابی امالیی در سند شما باشد تیک گزینه  Use contextual spellingرا بردارید.
برای اینکه خطاهای امالیی و انشایی در همه جا پنهان باشد باید به روش زیر عمل کنید:

تصویر 8-7

باید از بخش  Exception forدو گزینه  Hide spelling errors in this document onlyو Hide grammar

 errors in this document onlyرا فعال کنید.
ابزار :Thesaurus
یکی از قابلیتهای کاربردی که در نرم افزار  Microsoft Wordبر روی کلیه نسخهها وجود دارد لغت نامه انگلیسی
است که تقریباً بسیاری از کاربران از آن استفاده نمیکنند .توسط این لغت نامه شما میتوانید به کلمات مترادف و
یا متضاد هر واژه انگلیسی که تایپ میکنید پی ببرید و در صورت نیاز واژه معادل را جایگزین آن کنید.
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تصویر 8-8

با استفاده از این گزینه میتوان معنی واژهها و همچنین واژههای مترادف کلمه انتخاب شده را از فرهنگهای جامع
انگلیسی پیدا کرد .به طور مثال ،در تصویر زیر معادل واژه  soonو همچنین واژههای پیشنهادی به جای آن در ستون
سمت راست نوشته شده است.

تصویر 8-9

یا واژه مورد نظر خود را توسط ماوس انتخاب نمایید .حال بر روی آن راست کلیک کرده و  Synonymsرا
انتخاب کنید .در صورتی که واژه شما معادلی داشته باشد در منوی باز شده در جلوی  Synonymsمیتوانید آن را
انتخاب نمایید .متضادهای واژه نیز در صورت وجود با عبارت ) (Antonymsمشخص شده است .همچنین برای
فراخوانی واژه های مرتبط دیگر به واژه انگلیسی شما کافی است پس از راست کلیک و ورود به ،Synonyms
گزینه آخر یعنی  Thesaurusرا انتخاب کنید .خواهید دید که پانل جدید در سمت راست برنامه باز میشود و
لیست کلیه واژههای مرتبط نمایش داده میشود.
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تصویر 8-10

همچنین در نرمافزار  Wordمیتوان متون انگلیسی را به بیش از  20زبان ترجمه کرد .این کار برای واژهها هم شدنی
است.
کافی است واژه یا متن مورد نظر را انتخاب و سپس کلیک راست کرده و گزینه  Translateرا کلیک کنید.
از پانل سمت راست زبان مورد نظر را انتخاب و از بخش پایین انتخاب زبان ،گزینه  Insertرا کلیک کنید .متن
ترجمه شده ،در زیر متن انتخابی شما درج خواهد شد.

ابزار :Word Count

تصویر 8-11

اگر از کابران برنامه  Microsoft Wordباشید و پروژههای متعددی را انجام داده باشید .شاید با این سوال مواجه
شدهاید که آیا  ،Wordاین امکان را دارد که آماری از تعداد صفحه ،کلمات ،پاراگرافها ،کاراکترها ،خطوط و...
رو برای شما تهیه کند؟ بله چنین امکانی در برنامه  Wordوجود دارد .روی ابزار  Word Countکلیک کنید.
کادر کوچکی نمایان داده میشود که شما میتوانید شاهد آمارهایی نظیر تعداد صفحه ،کلمات ،پاراگرافها،
کارکترها ،خطوط و ...باشید.
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تصویر 8-12

همچنین شما در هنگام تایپ متن مورد نظر خود در کادر پایین صفحه میتوانید خالصهای از آمار یعنی تعداد
صفحه و کلمات را مشاهده کنید.
آشنایی با Insights

تصویر 8-13

قبل از ارائه  Microsoft Office 2016شایعه شده بود که  Microsoft Officeدارای مرورگر اختصاصی خود
خواهد بود .شاید ابتدا تصور میشد که مرورگری مانند  IEیا  Edgeدر مجموعه  Office 2016قرار گرفته است
ولی این طور نبود .بلکه  Microsoft Office 2016خود را برای جستجو و نمایش اطالعات بهینهسازی کرده است.
به عبارتی درون برنامههای  Office 2016با اینترنت تعامل بیشتری خواهید داشت .اگر از نسخههای قبلی Office

استفاده کرده باشید احتماالً با ابزار  Lookupکار کردهاید .در نسخه  Microsoft Office 2016دیگر این گزینه
وجود ندارد بلکه جای خود را به  Smart Lookupسپرده است.
 Insightsبه معنای بینش و آگاهی میباشد .در واقع بینش و آگاهیهای الزم را برای شما از طریق جستجو در
موتور  Bingبرای فراهم میآورد .کاربرد آن دسترسی سریع و تحقیق درفضای اینترنت و کسب اطالعات و تعاریف
و مقاالت در مورد واژههای (های الیت) انتخاب شده و نمایش در خود نرم افزار  Wordمیباشد .شما با استفاده
از این گزینه میتوانید ضمن کسب اطالعات دقیق در مورد واژه انتخاب شده میتوانید اطالعات مورد نظر را به
سرعت کپی و به سند کاری خود منتقل کنید.

برای دسترسی به این ابزار کافی است که روی واژه مود نظر کلیک راست کنید یا از پانل  Reviewو بخش
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 Insightsروی گزینه  Smart Lookupکلیک کنید .با کلیک بر روی این گزینه یک پنجره در سمت راست سند
کاری شما با عنوان  Insightsایجاد میشود که میتوانید اطالعات الزم را از آن دریافت کنید.
آشنایی با ابزارهای بخش Language

تصویر 8-14

همانطور که در تصویر  8-14مشاهده میکنید بخش  Languageدارای دو بخش  Translateو  Languageاست.
بخش  Translateبرای ترجمه و بخش  Languageبرای تنظیمات زبان فارسی به کار میرود.
ابزار :Translate
در برخی از موارد ممکن است کاربران متنهایی را به زبانهای مختلف در اختیار داشته باشند که برای درک معنای
این متون ناچار به ترجمه آنها میباشند .این متونها ممکن است به زبانهای مختلفی به خصوص انگلیسی موجود
باشند و کاربران قصد ترجمه آنها به زبان فارسی را داشته باشند .برای اسنتفاده از امکانات این بخش و ترجمه نیاز
به اتصال اینترنتی میباشد.

با کلیک بر روی ابزار  ،Translateکادر آبشاری زیر مجموعههای آن باز خواهد شد .این گزینهها و کاربردهای آنها
عبارتند از:

تصویر 8-15

 :Translate Documentاین گزینه برای ترجمه کل متن موجود در سند کاربرد دارد و نیازی به انتخاب متن نیست.
با انتخاب این گزینه پیغامی مانند تصویر  ،8-16نمایش داده خواهد شد.
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تصویر 8-16

با کلیک بر روی دکمه  Sendنرم افزار  ،Wordبه صورت کامالً خودکار مرورگر  IE1را باز خواهد کرد و وارد
سایت  Translateشرکت مایکروسافت خواهید شد و در محیط پنجره  IEباز شده متن ترجمه شده برای شما
نمایش داده خواهد شد.

 :Translate Selected Textبرای این کار کافی است ابتدا قسمتی از متن را که قصد ترجمه آن را دارید انتخاب
کنید .سپس با کلیک بر روی گزینه  Translateدر کادر گروه  Languageو باز شدن کادر زیر مجموعهها اقدام به
انتخاب گزینه  Translate Select textنمایید .با انتخاب این گزینه کادر محاورهای  Researchباز خواهد شد.
همانطور که قبالً گفته شده است ترجمه متون در این روش نیاز به اتصال اینترنتی دارد.

تصویر 8-17
- Internet Explorer

1
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 :Mini Translatorدر صورتی که روی این گزینه کلیک کنید و این گزینه در حالت انتخاب و اجرا قرار داشته
باشد در هر کجای سند که کلیک کنید معنی آن متن یا جمله به زبان های مورد ترجمه می شود.

تصویر 8-18

 :Choose Translation Languageبرای تغییر زبان متن ترجمه شونده و ترجمه شده روی این گزینه کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه پنجره  Translation Language Optionsباز خواهد شد.

تصویر 8-19

با کلیک بر روی فلش کناری گزینه  Translate Fromمیتوانید زبان متن سند را که قصد ترجمه کردن آن دارید
را انتخاب نمایید در این تصویر زبان ترجمه شونده انگلیسی در نظر گرفته شده است.

با کلیک بر روی فلش کناری کادر  Translate toمیتوانید زبان ترجمه را انتخاب نمایید .در این آموزش زبان
فارسی در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب و با انجام تغییرات و تنظیمات الزم قادر خواهید بود تا متن موجود در سند  Wordرا از یک زبان به
زبان دیگر ترجمه نمایید .البته این نکته قابل به ذکر است که در صورت ترجمه متون شاید از لحاظ دستوری و
گاهی ترجمهای اشتباهاتی وجود داشته باشد که این به دلیل عدم تطابق دستور زبان فارسی با انگلیسی میباشد.
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ابزار :Language

تصویر 8-20

همانطور که در تصویر  8-20مشاهده میکنید این ابزار دارای دو گزینه به شرح زیر است:
 :Set Proofing Languageبا استفاده از این گزینه میتوان تعیین کرد که برنامه زبان چه نوع غلطهای امالیی و
انشایی را اصالح کند.

تصویر 8-21

 :Do not check spelling or grammarباعث میشود که دستورات غلط امالیی و گرامری روی سند ما بررسی
نشود.
 :Detect language automaticallyباعث میشود تشخیص زبان نوشتاری در نرم افزار  Wordبه صورت خودکار
انجام گیرد .وقتی کلید  Shift + Altروی کیبورد فشار داده میشود و جهت زبان تغییر مییابد با فعال بودن این
گزینه در نرم افزار  ،Wordعمل تشخیص خودکار انجام میشود.
… :Language Preferencesبا استفاده از این گزینه میتوان تعیین کرد که محیط برنامه به چه زبانی نمایش داده
شود.
همانطور که گفته شد برای استفاده از این قابلیتها برای زبان فارسی بایستی بسته مخصوص این کار را دانلود و
نصب کنید.
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یادداشت نویسی
بسیاری از کاربران نرم افزار  ،Wordاز این برنامه برای نوشتن پروژه های تحصیلی ،مطالب آموزشی و… استفاده
می کنند که در همه این موارد یادداشت نویسی در کنار بعضی کلمات می تواند مفهوم بخش مورد نظر را بیشتر
برای مخاطب روشن کند و یا حتی نویسنده می تواند برای یادآوری به خود ،کنار مطالبش کامنت بگذارد.

تصویر 8-22

برای درج یادداشت ،توضیح و یا شرح در این برنامه واژه پرداز ،باید از دستور  Commentاستفاده کنید .برای این
کار ابتدا به زبانه  Reviewبروید و سپس از بخش  Commentsروی گزینه  New Commentکلیک کنید .حال
کلمه انتخابی به رنگ صورتی درآمده است و با یک خط در حاشیه به یک بالون صورتی قابل تایپ متصل میشود
که میتوان یادداشت را در محدوده آن نوشت.

تصویر 8-23

در صورتی که کلمه انتخاب نشود به جای آن خط تیره کشیده میشود و در حاشیه امکان درج یادداشت فراهم
خواهد شد .همچنین با قرار گرفتن نشانگر ماوس روی  Commentنام کاربر ،ساعت و تاریخ یادداشت نیز نشان
داده میشود .این کامنتها در چاپ هم میآید والبته اگر تصمیم به حذف آنها گرفتید ،میتوانید با تنظیمات زیر،
کامنتهای مورد نظر را پاک کنید.

بخش کامنت  3گزینه دارد؛  Previousارجاع به کامنت قبل Next ،ارجاع به کامنت بعد و در آخر  Deleteبرای
پاک کردن کامنت که خود  2گزینه دارد؛  Delete All Comments Shownبرای پاک کردن آنچه دیده میشود و
مخفی نیست و  Delete All Comments in Documentبرای پاک کردن توضیحات درتمام متن .با کلیک روی
کامنت مورد نظر و انتخاب  Deleteمیتوانید آن را به راحتی از متن حذف کنید.
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آشنایی با ابزارهای Tracking

ممکن است شما سند Wordای را تایپ کرده باشید و حتماً این مسئله را درک نمودهاید که اشتباهات دستوری و
تایپی و ...در متن امری اجتناب ناپذیر است و ممکن است این متن را کسی بخواند و اشکاالت آن را بیابد و بخواهد
پیشنهاداتی برای بهتر شدن متن به شما ارایه دهد و یا حتی متن ممکن است متن نوشتاری خود را به یک ویراستار
دهید تا با جمالتی بهتر و کلماتی رساتر آن را ویرایش کند .اما این فرد ویا افراد باید نظر خود را درباره متن و
جمالت و کلمات آن پیشنهاد کنند تا متن اصلی نوشته شده توسط نویسنده تغییر معنایی پیدا نکند و یا جابجا نشود.

تصویر 8-24

برای این کار از قابلیت ویراستاری نرم افزار  Wordاستفاده خواهد شد .ویراستاری یکی بزرگترین مزیتها و
قابلیتهای برنامه  Wordمیباشد .این گزینه در سربرگ  Reviewدر نوار ابزار اصلی جای گرفته است .نکته قابل
توجه این قابلیت این است که از یک تا چند ویراستار میتوانند متن موجود را ویرایش کنند و برنامه پیشنهادات
ویراستاری آن را به صورت جداگانه ذخیره کرده و برای شما (کاربر) نمایش دهد.
برای شروع و دسترسی به این قابلیت برنامه  Wordاز سربرگ  Reviewبه کادر گروه  Trackingمراجعه کرده و
از این کادر گروه گزینه  Track Changesرا انتخاب نمایید .در این حالت کلمات و یا جمالتی را که ویراستار،
ویرایش خواهد کرد حذف نمیشوند بلکه به رنگ قرمز تغییر رنگ خواهند داد و خطی قرمز از وسط کلمات و یا
جمالت کشیده خواهد شد و سپس کلمه و یا جمله جایگزین کنار آن نوشته و خطی قرمز زیر آنها کشیده میشود
که نشانگر جمله و یا کلمه پیشنهادی ویراستار میباشد .حال پس از کامل شدن عملیات ویراستاری متن ،دوباره بر
روی گزینه  Track Changesکلیک کنید تا از حالت هایالیت خارج شده و ویراستاری متن توسط شما نیز پایان
پذیرد.
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به طور مثال در متن صفحه قبل قرار است چند تغییر انجام شود:
همانطور که در تصویر باال مشاهده میکنید متن مذکور به چه نحوی تغییر یافته است .در این متن کلمه (واقع است)
به (قرار دارد) و (گفت) به (ذکر کرد) و ( )4به (چهار) تغییر یافته است .در پانل سمت راست میتوانید عنوان
کاربر و حالت تغییر را مشاهده کنید.
برای انتخاب نوع نمایش متن ویراستاری شده ،از کادر گروه  Tracking Changeباید به گزینه Display to

 Reviewمراجعه کرده و با کلیک بر روی فلش کوچک کناری آن و باز شدن کادر نوع نمایشها یکی از چهار
روش نمایش سند را انتخاب کنید که قابلیت هرکدام از این گزینههای نمایش متن ،در ادامه توضیح داده خواهند
شد.

تصویر 8-24

انواع نمایش سندهای ویراستاری شده به شکل زیر میباشند:

 :All Markupتغییرات اعمال شده روی سند نمایش داده میشود و در پانل سمت راست نیز جزئیات تغییرات
نمایش داده میشود.
 :Simple Markupتمامی تغییرات پیشنهاد شده برای کلمات و جمالت را در متن اعمال کرده و نوشته و جمالت
اولیه را حذف خواهد کرد سپس متن به نمایش گذاشته خواهد شد.

 :No Markupدر صورتی که این گزینه را انتخاب کنید هیچ گونه Markupای روی سند نمایش داده نمیشود.
 :Originalبا انتخاب این گزینه تمامی تغییرات پیشنهاد شده برای متن رد میشوند و متن در حالت اولیه و بدون
تغییرات نمایش داده خواهد شد.

جهت نحوه نمایش  Markupها میتوانید تنظیمات مورد نظر را از قسمت  Show Markupانجام دهید .روی آن
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کلیک کنید تا تنظیمات مربوط به آن باز شود:

تصویر 8-25

از طریق تنظیمات این گزینه میتوانید انتخاب کنید که چه تغییرات ایجاد شدهای در سند نمایش داده شوند وچه
تغییراتی نمایش داده نشوند .همچنین اگر چند فرد مختلف این متن را ویراستاری کرده باشند با انتخاب گزینه
 Reviewersمیتوانید نام فرد تغییر دهنده را انتخاب کنید تا تغییراتی که توسط این شخص بر روی متن انجام
گرفته نمایش داده شود.

 :Commentsموجب نمایش توضیحات و جزئیات عبارت ویراستار شده در سند میشود.
 :Inkمربوط به قلمهای دیجیتال است .وقتی در سند از آنها استفاده میکنید و ویرایش را انجام میدهید در صورت
فعال بودن این گزینه نمایش داده خواهد شد.
 :Insertaions and Deletionsمربوط به متونی که درج و حذف میشوند است .در صورت عدم فعال بودن این
گزینه فقط قالب بندی نمایش داده میشود.
 :Balloonsنحوه نمایش توضیحات پانل سمت راست را میتوان از این بخش تعیین کرد.
 :Specific Peopleافرادی که سند را مرور و بازبینی کردند را میتوان از این طریق مشاهده کرد.
از طریق گزینه  Reviewing Paneمیتوان چارچوب و حالت قاببندی برای نمایش ویراستاری را نمایش داد.

تصویر 8-26

… :Reviewing Pane Verticalموجب نمایش پانل تغییرات مروری به صورت عمودی میشود.
… :Reviewing Pane Horizontalموجب نمایش پانل تغییرات مروری به صورت افقی میشود.
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تنها ابزار باقیمانده از این بخش ابزار  Lock Trackingاست.

تصویر 8-27

فرض کنید قرار است فایل خود را به استاد یا ویراستار تحویل دهید تا تغییرات الزم را روی آن انجام دهد و حالت
 Tack Changesروی حالت  ONاست .ولی آن را غیر فعال میکند و تغییراتی که میخواهد را اعمال میکند .در
نهایت شما متوجه نخواهید شد چون  Tack Changesدر حالت غیرفعال است .برای اینکه این دسترسی را محدود
کنید و فردی نتواند  Track Changesرا غیر فعال کند باید از  Lock Trackingاستفاده کنید .این کار از ردیابی
تغییر سایر نویسندگان جلوگیری میکند .روی  Lock Trackingکلیک کنید تا پنجره  Lock Trackingباز شود.

تصویر 8-28

در پنجره  ،Lock Trackingدر قسمت  Passwordو  Confirmپسورد را وارد کرده و در نهایت روی  OKکلیک
کنید .البته توجه داشته باشید که این عملیات امنیتی نیست.
اگر در پانل  Rewviewبه دکمه  Track Changesو بخش  Changesدقت کنید غیر فعال است.

تصویر 8-29

برای فعال کردن باید از حالت  Lock Trackingخارج شود تا دو بخش  Changesو  Track Changesنیز از
حالت غیر فعال خارج شود.
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آشنایی با ابزارهای بخش Changes

زمانی که تغییراتی در متن توسط ویراستار پیشنهاد میشود ،این قابلیت در اختیار شما قرار خواهد داشت که
تغییرات پیشنهادی در متن را قبول کرده ویا رد نمایید.

تصویر 8-30

برای این کار در کادر گروه  Changesدر پانل  Reviewچهار گزینه گنجانده شده است که به شما برای دیدن
تغییرات پیشنهادی و یا رد کردن و یا قبول کردن آنها به صورت یکجا و یا تک به تک کمک خواهند کرد.
معنای کلی چهار گزینه موجود در کادر گروه  Changesو زیر مجموعههای آنها به صورت زیر میباشد:

دو گزینه اصلی موجود در این کادر گروه که به تایید و یا رد ویرایش انجام شده توسط ویراستار ،به شما کمک
خواهند کرد گزینههای  Acceptو  Rejectهستند هرکدام شامل گزینههای بیشتر برای رد و یا قبول کردن تغییرات
پیشنهادی توسط ویراستار(ها) میباشد و تایید کننده نهایی متن باید بنا به نیاز خود از این گزینهها استفاده نماید.

تصویر 8-31

گزینه  :Acceptقابلیت قبول کردن تغییرات پیشنهادی توسط ویراستار .با کلیک بر روی فلش زیرین این گزینه،
کادر زیر مجموعههای همانند تصویر  8-31آن باز خواهد شد که گزینههای زیر مجموعه قبول تغییرات )(Accept
بدین صورت میباشند:

 :Accept and Move to Nextبا انتخاب این گزینه ویرایش پیشنهادی توسط ویراستار تایید شده و به ویرایش
پیشنهادی بعد خواهید رفت.

 :Accept changeبا انتخاب این گزینه فقط ویرایش کلمهای که انتخاب کردهاید (بصورت هایالیت کردهاید) تایید
خواهد شد.
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 :Accept All Change Shownبا انتخاب این گزینه تمامی ویرایشها تایید خواهند شد.

 :Accept All Change in Documentاین گزینه تمامی ویرایشهای پیشنهاد شده در سند  ،Wordجاری را تایید
خواهد کرد و متن به صورت ویرایشهای پیشنهادی ویراستار تغییر میکند.

 :Rejectقابلیت رد کردن تغییرات پیشنهادی توسط ویراستار .گزینههای رد تغییرات ) (Rejectبه صورت زیر
میباشند:

تصویر 8-32

 :Reject and Move to Nextبا انتخاب این گزینه ویرایش پیشنهادی توسط ویراستار رد شده و به ویرایش
پیشنهادی بعد خواهید رفت.

 :Reject changeبا انتخاب این گزینه فقط ویرایش کلمهای که انتخاب کردهاید (به صورت هایالیت کردهاید) رد
خواهد شد.
 :Reject All Change Shownبا انتخاب این گزینه تمامی ویرایشها رد خواهند شد.

 :Reject All Change in Documentاین گزینه تمامی ویرایشهای پیشنهاد شده در سند  Wordجاری را رد
خواهد کرد و متن بصورت اولیه باقی خواهد ماند.

دو گزینه دیگر موجود در این کادر گروه گزینههای  Previousو  Nextمیباشند که تنها برای نمایش کلمات و یا
جمالتی که توسط ویراستار پیشنهاد ویرایش دارند کاربرد دارد.

 :Previousبا کلیک بر روی این گزینه به کلمه و یا جمله ویرایش شده قبل (در صورت موجود بودن در سند)
خواهید رفت.
 :Nextبا کلیک بر روی این گزینه به کلمه و یا جمله ویرایش شده بعدی که در سند موجود می باشد خواهید رفت.
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آشنایی با ابزارهای بخش Compare

وقتی بیش از یک نسخه از یک سند را در نرم افزار  Wordدارید ،ممکن است بخواهید بررسی کنید که بین هر
نسخه چه تغییراتی وجود دارد و در صورت نیاز ،همه تغییرات را در قالب یک سند اعمال کنید .خوشبختانه ابزار
مقایسه مایکروسافت که درون نرم افزار  Wordنیز وجود دارد امکان ترکیب و مقایسه نسخههای مختلف یک سند
را میدهد.

برای مثال ،شاید دو یا بیش از دو نسخه از روزمه خود در اختیار دارید و میخواهید ببینید میان این نسخهها چه
تفاوتهایی وجود دارد .میتوانید برای ترکیب و مقایسه اسنادتان از بخش  Compareدر پانل  Reviewاستفاده
کنید .در صورتی که روی این بخش کلیک کنید دو گزینه  Compareو  Combineدر اختیار شما قرار خواهد
گرفت.

تصویر 8-33

روی گزینه  Compareکلیک کنید تا پنجره  Compare Documentsظاهر شود.

تصویر 8-34

همانطور که در تصویر  8-34مشاهده میکنید دو بخش اصلی در اختیار شما قرار میگیرد .که میتوانید درون آنها
به ترتیب از چپ به راست یعنی گزینه ( Original documentسند اصلی) و ) Revised documentسند اصالح
شده( را قرار دهید.

حال میتوانید روی گزینه  Moreکلیک کنید و با ظاهر شدن انتخابهای بیشتر دقیقاً تغییرات مدنظرتان را انتخاب
کنید.
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تصویر 8-35

بخش  :Comparison settingsتنظیمات کلی که باید در مقایسه انجام پذیرد در این بخش صورت میگیرد.
 :Movesمقایسه جابجایی پاراگرافها
 :Commentsمقایسه کامنتها
 :Formattingمقایسه قالببندیها
 :Case changesتغییر اندازه حروف
 :With spaceمقایسه فضای خالی
 :Tablesمقایسه جداول
 :Headers and footersمقایسه براساس سرصفحه و پاصفحه
 :Footnotes and endnoteمقایسه براساس پاورقیها
 :Textboxesمقایسه براساس جعبههای متن
 :Fieldsمقایسه براساس فیلدها
بخش  :Show changes atتعیین میکند که مقایسه براساس کاراکتر یا کلمه صورت پذیرد.
 Character levelو  :Word levelاگر تغییری در یک نوشته داده شود و بخواهید تغییرات را در سطح کلمه بررسی
کند گزینه  Word levelرا انتخاب کنید .و اگر تغییری در یک کاراکتر داده شود و بخواهید تغییرات در سطح
کاراکتر بررسی کنید گزینه  Character levelرا انتخاب کنید.
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بخش  :Show changes inمیتوان نحوه نمایش تغییرات را تعیین کرد.
 :Original documentدر همان سند اصلی تغییرات را نشان میدهد.
 :Revised documentدر سند اصالح شده تغییرات را نشان میدهد.
 :New documentدر یک سند جدید تغییرات را نشان میدهد.
پس از انجام تنظیمات مورد نظر روی گزینه  OKکلیک کنید .حال میتوانید تغییرات و تفاوتهای دو سند را
مالحظه کنید.

تصویر 8-36

به همین شکل و دقیقاً با همین فرآیند میتوانید از گزینه  Combineهم استفاده کنید تا این بار تمام تغییرات در
یک سند ترکیب شود.
آشنایی با ابزارهای بخش Protect

واژه پرداز  ،Wordاز یک امکان ویژه برخوردار است که کاربران میتوانند با آن مستند خود را با یک گذرواژه
محافظت کرده و از ایجاد هر گونه تغییر در آن فایل جلوگیری کنند.
محافظت به این معنی است که کاربران قادر به دیدن متن بوده اما از امکان ایجاد تغییر در آن محروم خواهند بود.
برای شروع بعد از باز کردن فایل مستند مورد نظر خود ،از پانل  ،Reviewبخش  Protectروی گزینه Restrict

 Editingکلیک کنید.
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تصویر 8-37

پانل  Restrict Editingمطابق تصویر  8-38باز میشود.

تصویر 8-38

همانطور که در تصویر  8-38مشاهده میکنید قسمتهای مختلفی برای انجام تنظیمات در اختیار کاربر قرار داده
شده است.
گزینه  :Formatting restrictionsمحدودیتهایی که برای قالببندی میخواهید در نظر بگیرید میتوانید با فعال
کردن گزینه  ،Limit formatting to a selection of styleو انتخاب گزینههای مورد نظرتان محدودیت ایجاد
کنید .روی گزینه … settingsکلیک کنید تا پنجره  Formatting Restrictionsباز شود.
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تصویر 8-39

در پنجرهای که باز میشود ،در صورتی که تیک گزینه  Limit formatting to a selection of stylesفعال نشده
بود ،آن را فعال کنید .گزینه  Recommended Minimumبه طور پیش مواردی را که نیاز است انتخاب میکند از
جمله Styleهایی که به طور پیش فرض  Wordاست .ولی برای جلوگیری از بهم ریختگی سند روی دکمه None
کلیک کنید تا مطمئن شوید هیچ تغییری در فرمت و شکل و شمایل فایل مستند شما پدید نخواهد آمد.

تصویر 8-40

بر روی گزینه  Yesکلیک کنید .سپس از بخش سوم یعنی  Start enforcementبر روی گزینه Yes, Start

 Enforcing Protectionکلیک کنید تا پنجره  Start Enforcing Protectionباز شود؛ در این پنجره پسورد مورد
نظر را وارد کنید و روی  OKکلیک کنید.
حال اگر به تمام قسمتهای سند مراجعه کنید غیر فعال است و امکان انجام عملیاتی وجود ندارد .برای انجام
عملیات باید از پانل  Restrict Editingروی گزینه  Stop Protectionکلیک کنید و سپس از پنجره Unprotected

 ،Documentپسوردی که قبالً تعیین کردید را تایپ کنید تا غیر فعال شود.
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گزینه  :Edit restrictionبا استفاده از این بخش میتوانید محدودیتهای ویرایشی را اعمال کنید .تیک گزینه
 Allow only this type of editing in the documentرا فعال کنید .با فعال شدن این گزینه نوع محدودیت
تغییراتی که میتواند در سند تعیین شود را تعیین میکنید.

تصویر 8-40

از منوی کشویی فعال شده گزینه ) No changes (read onlyرا انتخاب کنید و از بخش  Groupsگزینه Everyone

را فعال کنید تا امکان ویرایش سند برای همه غیرفعال شود.
دوباره از بخش سوم یعنی  Start enforcementبر روی گزینه  Yes, Start Enforcing Protectionکلیک کنید
تا پنجره  Start Enforcing Protectionباز شود؛ در این پنجره پسورد مورد نظر را وارد کنید و روی  OKکلیک
کنید.
حال اگر به تمام قسمتهای سند مراجعه کنید غیر فعال است و امکان انجام عملیاتی وجود ندارد .برای انجام
عملیات باید از پانل  Restrict Editingروی گزینه  Stop Protectionکلیک کنید و سپس از پنجره Unprotected

 ،Documentپسوردی که قبالً تعیین کردید را تایپ کنید تا غیر فعال شود.
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آشنایی با ویژگی Auto Correct

نرم افزار  ،Wordدارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشد که هیچ برنامه دیگری را نمیتوان پیدا کرد که دارای
این قابلیتها باشد .به عنوان مثال ویژگی  ،Auto Correctتا به حال شده بخواهید متنی را تایپ کنید و در آن متن
یک عبارت نسبتاً طوالنی را به طور مداوم تکرار کنید .خوب این کار یک مقدار وقتگیر است .اما راه حل چیست؟
شما میتوانید از عمل تصحیح خودکار ) (Auto Correctاستفاده کنید و میتوانید برای  Auto Correctتعیین کنید
که چند حرف را با یک کلمه جایگزین کنید .برای استفاده از این قابلیت مراحل زیر را انجام دهید.

از منوی  Fileروی گزینه  Optionsکلیک کنید تا پنجره  Word Optionsباز شود.

تصویر 8-41

از پانل سمت راست و بخش  ،Profingدر قسمت … AutoCorrect optionsروی دکمه AutoCorrect options

کلیک کنید تا پنجره  AutoCorrectباز شود.
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تصویر 8-42

در پنجره ) (Auto Correctمانند تصویر زیر تنظیم خود را انجام دهید .در اینجا به طور مثال گفته شده هر گاه
حروف  Micرا تایپ کردید این حروف با  Microsoftجایگزین شود.

تصویر8-43
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روی دکمه  Addکلیک کنید و در نهایت روی  OKکلیک کنید .از این به بعد هر گاه واژه  Micرا تایپ کردید
عبارت  Microsoftدرج خواهد شد.

فـصل نهم
آشنایی و کار با ابزارهای پانل View
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آشنایی با ابزارهای بخش Views

تصویر9-1

گزینه  :Read Modeاگر میخواهید فقط به خواندن سند بپردازید این امکان را با حذف تمامی سربرگها،
نوارها ،و ابزارها برای شما فراهم میکند .برای بازگشت به حالت اولیه در این گزینه باید به سربرگ نمایش
Viewرفته و روی گزینه  Edit Documentکلیک کنید.
گزینه  :Print Layoutدومین گزینه این که رایجترین حالت نمایش صفحه را برای شما فراهم میکند.

گزینه  :Web Layoutدر این بخش صفحات را بدون فاصله و به صورت صفحات  Webبه شما نمایش
میدهد.
گزینه  :Outlineمیتوانید قالب کار خود را مشخص کنید .برای خارج شدن از این حالت بر روی Close
کلیک کنید.
گزینه  :Draftصفحات را بدون فاصله و تنها با نقطه چین به شما نمایش میدهد.
آشنایی با ابزارهای بخش Show

تصویر9-2

گزینه  :Rulerبا فعال کردن آن خط کش واژ پرداز  Wordرا فعال خواهد کرد.

گزینه  :Gridlinesیا به عبارتی همان خطوط شبکهای زمانی کاربرد دارد که بخواهید Objectها و تصاویر
موجود در متن خود را تنظیم کنید.

گزینه  :Navigation Paneآخرین گزینه بخش  Showمیباشد که یک پانل در سمت چپ محیط کاری
شما ایجاد میکند .این پانل زمانی به کار شما میآید که جستجوی سریع بر روی یک سند با صفحات زیاد
الزم داشته باشید.
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آشنایی با ابزارهای بخش Zoom

تصویر9-3

زمانی که شما دید مناسبی نسبت به صفحات ندارید این بخش پزشک شما خواهد بود.

گزینه  :Zoomبا کلیک بر روی این گزینه کادر  Zoomبرای شما نمایش داده خواهد شد.
در بخش  Percentمیتوانید به صورت دستی میزان بزرگنمایی خود را وارد کنید.

گزینه  :Page Widthبا کلیک بر روی این گزینه میتوانید محبوبترین و رایجترین نوع بزرگنمایی خود
را در دست بگیرید.

گزینه  :Text Widthاگر مایلید تا متن در سرتاسر صفحه به نمایش در بیاید این گزینه را انتخاب کنید.
گزینه  :Whole Pageصفحه را به صورت کامل برای شما به نمایش در میآورد تا بتوانید دید کلی بر
روی متن و صفحه داشته باشید.
گزینه  :Many Pagesآخرین گزینه در این کادر است که به شما امکان تماشای چندین صفحه را در آن
واحد میدهد.
آشنایی با ابزارهای بخش Window

تصویر9-4

گزینه : New Windowیک پنجره دیگر باز میکند و سند شما را در هر دو پنجره به نمایش در میآورد.

گزینه  :Arrange Allوقتی روی گزینه فوق کلیک کنید در این زمان با کلیک بر روی این گزینه تمامی پنجرههای
ایجاد شده با هم نمایش داده میشود.
گزینه  :Splitدو کپی یکسان از یک سند را برای شما در صفحه به نمایش میگذارد و برای کارهایی مثل Cut
و  Copyمناسب است (برای بازگشتن به حالت اولیه روی همین گزینه کلیک کنید(.
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گزینه  :View Side by Sideزمانی که شما دو سند  Wordرا باز کنید و بخواهید آنها را با هم مقایسه کنید و به
صورت پهلو به پهلو در کنار هم داشته باشید ،این گزینه را فعال کنید.
گزینه  :Synchronous Scrollingاین گزینه امکان مرور یکسان اسنادتان را به شما میدهد.

گزینه  :Reset Window Optionهمچنین اگر در همین حالت تنظمیات پنجره یکی از سندها را تغییر دهید برای
مثال پنجره یکی از سندها را با  Drag&Dropکردن ماوس بکشید و بزرگتر کنید .این گزینه تنظیمات پنجرهها را
به همان حالت پهلو به پهلو بر میگرداند.

گزینه  :Switch Wndowsآخرین گزینه این بخش میباشد که به شما این امکان را میدهد که هرکدام از سندهای
جاری خود را که در حال اجرا است به نمایش دربیاید.
آشنایی با Master Page

 MS Wordمدتهاست که به منظور مدیریت اسناد به کار میرود .مهمترین پایان نامهها از همین جا شکل گرفتهاند
و تحقیقات رسمی و حرفهای نیز ،درست از همین برنامه برای طی فرآیند تنظیم استفاده کردهاند .حاال با این وجود،
طی بروز رسانیهایی که شرکت مایکروسافت سالها برای این برنامه داشته امکانی ایجاد کرده که کاربران بتوانند
استاد خیلی طوالنی که دارای بخشهای مجزایی هستند را به خوبی مدیریت کنند .این ویژگی در پانل  Viewقرار
گرفته است.
در این قابلیت یک سند و فایل اولیه وجود دارد که به  subdocumentsاسناد تقسیم میشود .هر subdocuments

به راحتی ،قابل دسترسی است و میتوان برای آن هم  subdocumentsساخت و متن به آن اضافه کرد و تمام
کارها را به راحتی انجام داد.

ابتدا وارد منوی  Viewشوید و از آن جا گزینه  Outlineرا پیدا کنید و روی آن کلیک کنید .اگر در حال حاضر
شما در حال کار کردن روی یک سند باشید ،تمام بخشهای سند شما در حالت  Outlineباز میشود و نمایش
داده میشود در غیر این صورت با صفحهای جدید روبرو میشوید.

تصویر9-5
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چیزی که بخشهای سند شما را از هم جدا میکند در واقع HEADINGها هستند .اگر در سند خود از هدینگها
استفاده کرده باشید میتوانید لیستی از این هدینگها را در سمت چپ صفحه مشاهده کنید.
اگر عنوانهایی در سند شما نوشته شده که در حالت هدینگ نیست ،میتوانید به بخش  HOMEبروید و افکتهای
هدینگ را بر آنها اعمال کنید .بدین طریق سکشنهای خود را ایجاد میکنید.

در بخش  Outlineشما یک جعبه ابزار در دسترس دارید که با نام  Master Documentمشخص شده است .وقتی
که میتوانید این جعبه ابزار را ببیند ،گزینه  Show Documentرا در آن پیدا کنید و آن را کلیک کنید.

تصویر9-6

در این حالت سند شما در حالت جدیدی نمایش داده میشود .میتوانید هر عنوان را به طور جداگانه مشاهده کنید
و برای هر عنوان و هدینگ یک سری جدید از هدینگها را داشته باشید و به آنها اضافه کنید.

برای این کار کافی است که روی هدینگ مورد نظر یک کلیک کنید و عالمت  plusرا بزنید .اینجا میتوانید یک
 subdocumentsو هدینگ جدید ایجاد کنید .وقتی این کار را کردید روی دکمه  Createکلیک کنید.

تصویر9-10

نکته جالب اینجاست که شما با استفاده از یک دکمه  insertمیتوانید اسناد دیگری که برای  Wordدارید را به
سند مورد نظر اضافه کنید و بخش ویژه آن را راه اندازی کنید.

برای اینکه یک  Subdocumentرا به بخشهای مختلف تقسیم کنید ،آن را انتخاب کنید و گزینه  Splitرا بزنید.
بدین صورت خروجی کار با جزییات تمام نمایش داده میشود .بدین صورت میتوانید فایلهای درهم ایجاد کنید.
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این فایل تو در تو ،در محل ذخیرهسازی فایل مادر ذخیره میشود و از آن جا تمام زیر  subdocumentقابل
دسترسی هستند.

برای اینکه چند  Subdocumentرا با هم ادغام کنید کافی است که آن ها را با هم انتخاب کنید و گزینه ادغام یا
 Mergeرا کلیک کنید .اگر شماره  Headlineو Sectionهایی که میخواهید با هم ادغام کنید کافی است دکمه
شیفت را بگیرید و هدینگها را انتخاب کنید.

حاال وقتی که خواستید خروجی کار خود را مشاهده کنید به بخش  Printرفته و از آنجا خروجی کار خود را
مشاهده کنید .بدین طریق بیشتر متوجه خواهید شد که قضیه از چه قرار است.

استفاده از این امکان به شما اجازه میدهد که به راحتی فایلهای خیلی بزرگ را با هم مدیریت کنید و از سر در
گم شدن نجات پیدا کنید.
آشنایی با ماکروها
شما میتوانید برای انجام تعدادی از عملیات تکراری ،یک ماکرو تعریف کنید .ماکرو مجموعهای از دستورات
هستند که تحت عنوان یک نام ذخیره میشود و با اجرای آن ،دستورات موجود به طور خودکار اجرا خواهند شد.
به عنوان مثال شما میتوانید یک ماکرو تعریف کنید که با اجرای آن جدولی به طور خودکار با تعداد سطرها و
ستونها ،حاشیهها و اندازه مورد نظر ایجاد کند.

برای ضبط مجموعه دستورات از  Macro recorderاستفاده میشود .برای دسترسی به امکانات این مجموعه از
پانل Viewو بخش  Macrosاستفاده میشود.

تصویر9-11

تصویر9-12

 :View Macrosمیتوان ماکروها را مشاهده کرد.
… :Record Macrosجهت ضبط ماکرو استفاده میشود.
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روی دکمه  Record Macrosکلیک کنید تا پنجره  Record Macroباز شود.

تصویر9-13

همانطور که مشاهده میکنید پنجره  Macro nameاز چند بخش اصلی تشکیل شده است:
 :Macro nameمیتوان عنوان ماکروی مورد نظر را تعیین کرد.
 :Keyboardمیتوان کلید میانبری برای ماکروی خودتان تعیین کنید .روی این ابزار کلیک کنید تا پنجره
 Customize keyboardباز شود.

تصویر9-14

در بخش  ،Press new shortcut keyدکمه  Ctrlرا نگه داشته و یک حرف را تعیین کنید تا کلید میانبر برای این
ماکرو باشد .کلید  Ctr + Eبرای این ماکرو در نظر گرفته شده است؛ روی  Assignکلیک کنید تا تغییرات ثبت
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شود.
بخش  ،Store macro inدر صورتی که روی این گزینه کلیک کنید دو گزینه باز میشود:

تصویر9-15

 :All Documentsماکروی ضبط شده برای تمام اسناد ذخیره شود.
 :Documentsماکرو برای سند جاری در نظر گرفته شود.
بخش  :Descriptionتوضیحات الزم را میتوانید بر روی  Macroمورد نظر بنویسید.
پس از انجام تنظیمات مورد نظر ،روی  OKکلیک کنید .کنار اشارهگر ماوس آیکن نوار کاست مشاهده خواهید
کرد .به مفهوم آن است ماکرو در حال ضبط اطالعات است.
برای مثال در این بخش امضایی ساخته شده است .امضا میتواند شامل نام و نام خانوادگی ،ایمیل ،آدرس سایت،
تصویر باشد.

امضا تکمیل شده است؛ برای توقف و ضبط ماکرو دوباره به پانل  Viewرفته و گزینه  Stop Recordingرا کلیک
کنید تا کار ضبط ماکرو تمام شود.
حاال در هر کجای سند کلید  Ctrl + Eرا فشار دهید امضا ثبت خواهد شد.
شاید پیش خودتان بپرسید که این کار را  Copy/Pasteهم میتواند انجام دهد .پس چه تفاوتی بین  Macroو
عملیات  Copy/Pasteاست؟ اطالعات مربوط به عملیات  Copy/Pasteدر حافظه موقت قرار گرفته و با عملیات
خاموش کردن سیستم و بستن برنامه خاتمه مییابد .در حالی که در عملیات  ،Macroیک فایل در حافظه ذخیره
میشود.
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در این بخش با مثال دیگر یک ماکروی جدید ضبط میشود .هدف این است که برچسبی طراحی و چاپ شود و
پس از چاپ با قیچی بریده شده و در محل مورد دلخواه قرار گیرد.
از پانل  Viewو از بخش  Macroروی گزینه  Record Macroکلیک کنید تا پنجره  Record Macroباز شود.
برای این ماکرو کلید ترکیبی  Ctrl + Sرا تعریف کنید.
در سند جدید به پانل  Mailingsرفته و از بخش  Createروی گزینه  Labelsکلیک کنید تا پنجره Envelopes

 and Labelsچاپ شود.

تصویر9-16

تصویر9-17

در پنجره  Envelopes and Labelsروی دکمه … Optionsکلیک کنید تا پنجره  Label Optionsباز شود.
در پنجره  ،Label Optionsاز بخش  Label vendorsگزینه  Avery Us Letterرا انتخاب کنید و از بخش
 Product numberگزینه  5060 Peel Address Labelsرا انتخاب کنید و روی دکمه  OKکلیک کنید.
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تصویر9-18

در پنجره  ،Envelopes and Labelsروی دکمه  New Documentکلیک کنید تا تنظیمات را مشاهده کنید.

تصویر9-19

همانطور که در تصویر  ،9-19مشاهده می کنید برچسب ها چاپ شده است .میتوانید امضایی که در در مرحله قبل
ساختید با زدن کلیدهای  Ctrl + Qدرون برچسب ها قرار دهید .و در نهایت چاپ بگیرید.
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آموزش طراحی Form
Formها در دریافت اطالعات دقیق و نیز در سرعت کسب اطالعات با خطای کمتر بسیار پرکابرد میباشند .در
این بخش روش ایجاد  Formدر نرم افزار پرکاربرد  Wordبیان میشود ،برای این منظور دور روش پیش روی
شما قرار دارد:
روش اوّل :استفاده از Templateها در این روش که بسیار سریع انجام میپذیرد ،کافیست همانند تصویر زیر ،از
 Fileو سپس از قسمت  ،Newکلمه  Formرا جستجو کنید ،همانگونه که مالحظه مینمائید بیش از صد نوع فرم
متفاوت ،که هر کدام در حوزه خاصی میباشد ،نمایان میشود:

تصویر9-20

حال کافی است بر روی  Formمورد نظر خود کلیک نموده ،تا همانند تصویر  ،9-21امکان ایجاد و دانلود آن
برای شما میسر شود ،در ضمن در همین قسمت با کلیک بر روی دکمههای  Nextو  Previousقادر به جابجائی
بین فرمها خواهید بود:

تصویر9-21
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با انتخاب گزینه  Form ،Createمورد نظر در قالب  Templateدانلود شده و برای شما باز میشود ،هم اکنون
همانند تصویر زیر قادر به ویرایش و تغییرات  Formخواهید بود ،البته برای بکار بردن کنترلها در  Formمی
بایست از منوی  Developerاستقاده کنید که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
روش دوم :ایجاد  Formبا استفاده از امکانات منوی  Developerاست .در روش اوّل ممکن است  Formدلخواه
یافت نشود ،اما خودتان براحتی میتوانید اقدام به ایجاد  Formکنید .برای این منظور ،ابتدا از منوی  ،Fileدر
قسمت  ،Newمورد  Blank Documentرا انتخاب کنید تا سندی جدید برای شما ایجاد گردد .سپس برای
استفاده از امکانات منوی  Developerابتدا میبایست آن را در نوار منو یا همان  Ribbonاضافه نمود .بدین منظور
مجدداً وارد منوی  Fileشده ،و گزینه  Optionsرا انتخاب کنید ،سپس در  Wizardباز شده )(Word Options
همانند تصویر زیر ،از منوی سمت چپ ،گزینه  Customize Ribbonرا انتخاب و سپس در قسمت Customize
 ،the Ribbonگزینهی  Developerرا انتخاب و بر روی  Okکلیک کنید:

تصویر9-22

با انجام این کار ،منوی  Developerبا ابزارهای زیرمجموعهی آن ،در نوار منو ) (Ribbonبه صورت زیر قرار
میگیرد:

تصویر9-23
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برای تفهیم موضوع ،فرمی با مشخصات زیر ایجاد شده است:
نام و نام خانوادگی )(Plain Text Response
سن )(Drop-Down List
جنسیت )(Check Box
آخرین مدرک تحصیلی )(Combo Box
توضیحی کوتاه در خصوص تخصصها و توانمندیها )(Rich Text Response
در قالب مثال باال به توضیح برخی از کنترلهای ذکر شده پرداخته میشود:
 :Text Content Controlsدر هر قسمتی از فرم که در پاسخ سواالت ،نیاز به (تایپ) درج متن دارد از این کنترل
میبایست استفاده گردد که از دو طریق زیر میسر میباشد:

 :Rich Text Content Controlاین کنترل به کاربر اجازه درج متنهای طوالنی حتی در قالب چند پاراگراف را
میدهد.

 :Plain Text Content Controlاین کنترل به کاربر اجازه درج متنهای ساده و کوتاه را در قالب یک پاراگراف
میدهد.
در مثال باال ،مورد ( 1نام و نام خانوادگی) را با  Plain Text Content Controlو مورد ( 5توضیحات) را با Rich

 Text Content Controlایجاد کنید .در ضمن برای درج هر یک از کنترلها بهتر است ابتدا مکان نمای ماوس را
در قسمت مورد نظر قرار داده ،سپس اقدام به انتخاب کنترل کنید:

تصویر9-24

در خصوص کنترلها ،تنظیمات بیشتری از طریق راست کلیک نمودن و انتخاب گزینه  Propertiesدر دسترس
شما خواهد بود.
برای مشاهده نتیجه میبایست حالت  Design Modeدر گروه  Controlsرا غیر فعال نمائید.

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

351

 :Drop-Down Listیکی از موارد پرکاربرد در فرمها لیست کشوئی یا همان  Drop-Down Listمیباشد که
به واسطه آن قادر به انتخاب مقداری مشخص از لیست از پیش تعیین شده خواهید بود .به عنوان نمونه در مثال باال
میتوانید در خصوص سن از  Drop-Down Listاستفاده کرد ،برای این منظور ابتدا در مقابل آیتم سن کلیک
کرده ،سپس از گروه  ،Controlsگزینه  Drop-Down Listرا انتخاب کنید .سپس همانند تصویر  ،9-25بر روی
آیتم اضافه شده راست کلیک نموده و گزینه  propertiesرا انتخاب کنید .در  Wizardتنظیمات ،با استفاده از
گزینه  ،Addمحتوای دلخواه (در مثال باال رنج سنی) را وارد نمائید .نتیجه کار با غیر فعال کردن حالت Design
Modeبه صورت زیر میباشد:

تصویر9-25

تصویر9-26

 :Check Boxesاگر در فرم خود از مواردی چند گزینهای برخوردارید همانند تستها و ،...بهتر است که از کنترل
 Check Boxesبهره ببرید .در مثال فوق ،جهت تعیین جنسیت ،ابتدا کلمات مرد و زن را تایپ کرده و در مقابل
هر کدام ،یک کنترل  Check Boxesقرار دهید:
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تصویر9-27

 :Combo boxاین کنترل نیز مشابه با  ،Drop-Down Listبه شما امکان ایجاد لیست را میدهد .البته با این
تفاوت که شما قادر به تایپ در  Boxمربوطه نیز میباشید ،همانند تصویر زیر که در مثال مذکور برای آخرین
مدرک تحصیلی از  combo boxاستفاده گردیده است:

تصویر9-28

 :Date Pickerاز این کنترل جهت درج تاریخ در  Formمیتوانید استفاده نمائید برای مواردی همچون تاریخ
تولد.
به همین ترتیب میتوانید موارد بسیاری را با استفاده از کنترلهای مذکور به  Formخود اضافه نمائید درضمن
برای اضافه نمودن تصویر افراد در  ،Formاز کنترل  Picture Contentاستفاده کنید.
میتوانید امکان تغییر ( Formتغییر سواالت و طراحی) را از کاربران بگیرید تا آنها صرفاً مجاز به وارد کردن
اطالعات مورد نظر در قالب تعیین شده باشند .بدین منظور از پانل  Reviewو بخش  ،Protectبر روی گزینه
 Restrict Editingکلیک کنید تا پنجره  Restrict Editingو سپس گزینه  Filling in Formsرا از قسمت
 Editing Restrictionsرا انتخاب کنید .بعد بر روی گزینه  Yes, Start Enforcing Protectionکلیک کنید.

نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار Microsoft Office 2016

353

با انجام این کار ویزاردی جهت وارد نمودن پسورد باز میشود که میبایست ،رمز مورد نظر خود را دو بار وارد
نمائید.

تصویر9-29

تصویر9-30

در آخر بهتر است که این است که این  Formرا قالب  Templateذخیره نمائید تا همیشه بدان دسترسی داشته
باشید .برای این منظور نیز کافی است از منوی ،Fileگزینه  Save Asرا انتخاب کنید با انتخاب نام مناسب و گزینه
 ،Word Templateفایل را ذخیره نمائید.
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عدم پذیرش تغییرات
گاه الزم است یک فایل مستند  Wordرا در اختیار همکاران یا دوستان خود یا هر شخص دیگری قرار دهید تا
تغییرات و ویرایشهایی در آن صورت بگیرد؛ اما الزم است بخشهایی از این متن به هیچ وجه قابل تغییر نباشد و
افراد دیگر جز شما قادر به ویرایش آنها نباشند .برای این موضوع راهکاری در  Wordوجود دارد که موضوع
امروز ماست.
فایلهای مستند  Wordشما گاهی واجد بخشهایی است که از اهمیت اساسی برخوردارند و به هیچ وجه نباید در
آنها تغییراتی اعمال شود .حال اگر فایل مستند خود که مثالً حاوی پایان نامه شماست؛ در اختیار شخصی برای
ویرایش قرار بگیرد ،چگونه از عدم اعمال تغییرات در این بخشها اطمینان حاصل میکنید؟ برای این موضوع
نرمافزار  ،Wordیک ابزار ذاتی دارد که بخشهایی از متن را که شما تعیین میکنید ،به گونهای مشخص میسازد
که به جز شما شخص دیگری قادر به ویرایش آن نخواهد بود .این راهکار در زمانی که فایل مستند خود را برای
ویرایش یا همکاری در اختیار دیگران میگذارید ،بسیار مفید خواهد بود.
اما پیش از شروع باید یادآور شد که این روش ،تفاوت اساسی با  Document Protectionدارد که یک فایل
مستند را کامالً قفل و غیر قابل ویرایش میکند.
در صورتی که هنوز پانل  Developerفعال نیست آن را به نرم افزار  Wordاضافه کنید .اکنون برای مشخص
کردن بخشی از متن که میخواهید غیر قابل ویرایش باشد ،آن بخش مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از پانل
 Developerدکمه  Rich Text Content Controlرا از بخش  Controlsکلیک کنید .این کار متن شما را در
داخل یک کادر ویژه قرار میدهد.

تصویر9-31
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سپس روی گزینه  Propertiesکلیک کنید این کار پنجره  Content Control Propertiesرا باز میکند که در
این قسمت ،باید عنوان بخش تعیین شده را نوشته و تیک هر دو گزینه Content Control cannot be deleted
و  Contents cannot be editedرا در ذیل بخش  Lockingبزنید .همچنین میتوانید ،گزینههای دیگر برای
تغییر رنگ ،حاشیهها و مانند آن را نیز در همین پنجره تعیین کنید .در نهایت بر دکمه OKکلیک کنید تا تغییرات
ذخیره شود.

تصویر9-32

به این ترتیب ،بخش مشخص شده قابل ویرایش و تغییر نخواهد بود تا زمانی که از بخش  Propertiesمجدداً
محدودیت اعمال شده برداشته شود.
این اقدام نه تنها در مورد متن که در خصوص سایر محتوایی که در فایل مستند شما قرار میگیرد نیز قابل انجام
است و روند کار کامالً مشابه آن چیزی است که پیشتر توضیح داده شد .به این ترتیب به سادگی خواهید توانست
تا بخشهای مهم فایل مستند خود را از هرگونه تغییر ناخواسته نجات دهید.

بخش دوم «پیوست»
آموزش نرم افزار EndNote X7
و
کار با scholar.google.com
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مرور کلی بر نرم افزار EndNote
 EndNoteمحصولی از شرکت تامسون رویترز ) (Thomson Reutersبرنامهای کامپیوتری جهت ذخیره و
سازماندهی منابع مورد استفاده در روند پژوهش است .این برنامه امکان جستجوی مقاالت در پایگاهها و ذخیره
کردن اطالعات مورد نیاز آنها را فراهم میکند .با این برنامه میتوان منابعی که برای نوشتن پروپوزال تحقیقاتی،
«پایان نامه»« ،مقاله»« ،کتاب» و هر نوشته تحقیقاتی دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاست را مدیریت و آنها را در یک
فرمت نوشتاری استاندارد ذخیره نمود EndNote .دارای فرمت مجالت مختلف است ،بنابراین با کمک آن میتوانید
منابع مقاله خود را مطابق آن مجله به طور خودکار و سریع تغییر دهید.
برخی از کاربردهای نرم افزار  EndNoteعبارتند از:
 انجام کاملترین بررسی منابع ) (Literature Reviewرا برای پروپوزال تحقیقاتی ،پایاننامه ،مقاله ،و کتاب انجام بهترین طبقهبندی برای دسترسی به منابع و مطالعه آنها جستجوی آسان منابع پژوهشی مورد استفاده پیدا کردن متن کامل ) (Full Textمقاالت نوشتن یا ویرایش منابع پروپوزال تحقیقاتی ،پایان نامه ،مقاله و کتاب با دقت و سرعت باال وارد کردن منبع به متن پروپوزال تحقیقاتی ،پایاننامه ،مقاله و کتاب و همچنین اضافه شدن خودکار آن به فهرستمنابع در انتهای فصل یا انتهای سند با یک کلیک
 تغییر فرمت منابع مقاله بر اساس مجالت مختلف با یک کلیک طبقهبندی اشکال ،جداول و سایر فایلها جستجو آنالین منابع وارد کردن اطالعات منابع تنها از طریق وارد کردن فایل  PDFمقاالت (فایلهای  DOIدار)،نسخههای مختلف نرم افزار  EndNoteعبارتند از:
 -1نسخه رومیزی )(EndNote Desktop
نسخهای از  EndNoteاست که میتوانید روی رایانه خود نصب نموده و از آن استفاده نمایید.
 -2نسخه تحت وب ()EndNote Web
نسخه تحت وب این برنامه با عنوان  EndNote Webاز طریق پایگاه اطالعاتی ISIبه صورت رایگان در دسترس
کاربران قرار گرفته است .مهمترین قابلیت این نسخه این است که شما در هر کجا که باشید بدون نیاز به ابزارهای
ذخیرهای که کتابخانه خود را در آن ذخیره کردهاید ،به راحتی با اتصال به اینترنت به کتابخانه خود دسترسی داشته
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باشید ،از منابع آن استفاده نمایید و منابع جدید اضافه کنید .به راحتی میتوان دادههای هر دو کتابخانه را به اشتراک
گذاشت و منابع را به همدیگر منتقل کرد.
 EndNote -3برای  Windows MobileوPocket PC
نسخه ساده شده  ،EndNoteرومیزی برای ویندوزهای گوشیهای تلفن همراه و کامپیوترهای جیبی است .در واقع
فایل مورد نیاز نصب برای  EndNoteساده شده برای ویندوزهای گوشیهای تلفن همراه و کامپیوترهای جیبی در
زمان نصب برنامه  EndNoteاصلی روی رایانه معمولی باز شده و روی سیستم تان ذخیره میشود کار با آن مشابه
 EndNoteرومیزی است ،با این تفاوت که نمایی سادهتر داشته و برخی از امکانات پیشرفته  EndNoteدر آن
وجود نخواهد داشت .اما به عنوان کتابخانهای که همراه شما باشد ،همه منابع شما را شامل خواهد شد.

تصویر1-1

تصویر  ،1-1مراحل کار با نرم افزار  EndNoteرا نشان میدهد.
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اصطالحات رایج در نرم افزار EndNote
مستندات  :Citationبه منابع استناد شده در متن پروپوزال ،مقاله و غیره گفته میشود.
فهرست  :Bibliographyدر پایان متن پژوهشی یا مقاله ذکر میگردد.
سبک  :Styleدر مجالت مختلف برای نوشتن منابع از آنها استفاده میکنند.
در بخش اول کتاب راجب مفاهیم مذکور به طور کامل صحبت و بررسی شد.
اجرای نرم افزار EndNote
وقتی برای اولین بار نرم افزار  EndNoteرا اجرا کردید پنجره زیر برای شما باز میشود.

تصویر1-2

وقتی برای اولین بار نرم افزار  EndNoteرا اجرا میکنید صفحه  Getting Started with EndNoteبرای شما
باز میشود .سه گزینه در این بخش برای کار در اختیار کاربر قرار دارد:
 :Learn about EndNoteدر صورتی که تمایل داشته باشید راجب نرم افزار  EndNoteمطالبی را یاد بگیرید
این گزینه برای شما کاربرد دارد.
 :Create a new libraryبرای ساخت یک کتابخانه جدید به کار میرود.
 :Open an existing libraryباز کردن کتابخانهای که از قبل ایجاد ایجاد کردهاید.
برای ایجاد کتابخانه عالوه بر گزینه  Create a new libraryمیتوان از منوی  Fileو گزینه  Newهم استفاده
کرد .وقتی روی این گزینه کلیک کنید پنجره  New Reference Libraryمطابق تصویر  1-3باز میشود.
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تصویر1-3

در بخش  ،File nameعنوان کتابخانه را تایپ کرده و فایل خود را در محلی که دوست دارید ذخیره کنید .روی
گزینه  Saveکلیک کنید.

تصویر1-4

نمای کلی کتابخانه را میتوانید در تصویر  1-4مشاهده کنید .کتابخانه مورد نظر شما با عنوانی که تعیین کردهاید
ایجاد میشود.
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ورود منابع و مآخذ
برای ورود اطالعات به نرم افزار  EndNoteچند روش وجود دارد:
 -1روش دستی
 -2روش آنالین
 -3جستجو
روش دستی
از منوی  Referenceگزینه  New Referenceیا از طریق ابزار  ،New Referenceبرای ورود منابع کلیک
کنید.

تصویر1-5

تصویر1-6

پنجره تایپ  Referenceمطابق تصویر  1-7باز میشود.
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تصویر1-7

با باز نمودن منوی کشویی قرار داده شده در روبروی  Reference typeو مشاهده لیست ظاهر شده میتوانید نوع
منبع مورد نظر خود را انتخاب کنید .به طور مثال مقاله ،کتاب و ....براساس نوع منبع انتخاب شده فیلدهای مختلفی
برای ورود اطالعات خواهید داشت .گزینه  Journal Articleبه طور پیش فرض انتخاب شده است.

تصویر1-8
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هنگام ورود اطالعات مربوط به نویسنده یکی از فرمتهای زیر را استفاده کنید:
Perer William Hamilton
Hamilton, Peter William
Hamilton, P.W.
در صورت وجود چند نویسنده ،نام هر نویسنده را در یک خط وارد کنید.

تصویر1-9

عنوان را با حروف درشت بدون نقطه یا هر نوع عالمتی در پایان آن وارد کنید.

شماره صفحههای  Referenceرا به صورت زیر وارد کنید:

تاریخ رفرنس را به همانگونه که میخواهید بعداً در مقاله ظاهر شود وارد کنید.

زمانی که وارد نمودن مشخصات منابع و مآخذ شما پایان یافت با کلیک روی عالمت × در گوشه سمت راست،
پنجره رفرنس شما به طور ذخیره خودکار میگردد .در پانل سمت راست و صفحه وسط برنامه آن را مشاهده کنید.

تصویر1-10
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از طریق ابزار  Attach Figureدر جعبه ابزار همین قسمت میتوانید مقاله مزبور را به کتابخانه الحاق کنید.

تصویر1-11

با کلیک روی این ابزار پنجره  Attach Figureباز میشود .میتوانید غیر از مقاله ،عکس ،جدول و سایر فایلها
را هم اضافه کنید.
جهت ویرایش یک رفرنس ،رفرنس مورد نظر را انتخاب نمایید با دوبار کلیک کردن روی آن رفرنس ،جزئیات دیده
میشود و شما میتوانید تغییرات الزم را روی آن انجام دهید .با انتخاب عالمت × در گوشه سمت راست پنجره
بسته شده و رفرنس با تغییرات داده شده ذخیره میگردد.
حاال با کلیک روی آیکون  New Referenceو انتخاب  Reference Typeمورد نظر ،شما میتوانید رفرنسهای
بیشتری را با همان روش دستی گفته شده به کتابخانه خود اضافه کنید.
روش آنالین
در این روش جستجوی آنالین در محیط وب است .روی گزینه  Online Search Modeدر جعبه ابزارکلیک
کنید.

تصویر1-12

این بخش همانطور که در تصویر باال و پایین مشاهده میکنید یکسری پایگاههای اطالعاتی را در اختیار شما قرار
میدهد.

تصویر1-13
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 Web of Science Collectionو  ،PubMedاز مهمترین و اصلیترین منابع و پایگاههای اطالعاتی هستند.
گزینه  PubMedرا انتخاب کرده و از کادر جستجو ،منوی کشویی اول را باز کرده و گزینه  Titleرا انتخاب کنید
و عبارت  RFIDرا تایپ کنید.

تصویر1-14

شروع به جستجوی کلمه  RFIDدر پایگاه اطالعاتی  PubMedمیکند و نتایج را نشان میدهد.

تصویر1-15

تعداد رکوردهای پیدا شده  373مورد است در کادر  throughمیتوانید تعداد مورد نظر را کاهش دهید .در صورتی
که روی  OKکلیک کنید تعداد  373رکورد پیدا شده نمایش داده میشود .در اینجا تعداد  30مقاله انتخاب شده
است.

تصویر1-16
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برای حذف منبعی کافی است که روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Move To Trashرا کلیک کنید.
با نگه داشتن دکمه  Ctrlکیبورد منابع مورد نظر خود را انتخاب کنید کلیک راست کرده و گزینه Show Selected
 Referenceرا انتخاب کنید .منابعی که انتخاب کردهاید برای شما نمایش داده میشود.
البته میتوانید برای جستجوی خود از چند فیلتر هم استفاده کنید مثل سال ،اسم نویسنده و...

تصویر1-17

از طریق این فیلترگذاری میتوانید به نتایج بهتری هم دست پیدا کنید.
روش سوم جستجو در اینترنت
در این روش از طریق جستجو در اینترنت منبع مورد نظر را پیدا کرده و داخل نرم افزار Import ،EndNote
میشود .برای این کار به سایت  scholar.google.comرفته و عبارت  RFIDرا جستجو کنید .صفحه جستجو
برای شما نشان داده میشود.

تصویر1-18

همانطور که در تصویر  1-18مشاهده میکنید در اولین گزینهای که در جستجو پیدا شد در بخش  ،Cited byتعداد
 300نفر به این مقاله رفرنس دادهاند .شما هم میخواهید از این مقاله در پایان نامه و مقاله خود استفاده کنید .روی
گزینه  Citeکلیک کرده تا پنجره  Citeباز شود.
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تصویر1-19

روی گزینه  EndNoteکلیک کنید تا پنجره ذخیره منبع برای  EndNoteباز شود .روی  OKکلیک کنید تا به
محیط نرم افزار  Importشود.

تصویر 1-20

منابعی که در جستجوی سایت  scholar.google.comبرای کاربران به نمایش در میآید ممکن است دارای
ساختار و قالبهای مختلفی باشند و شما فقط ساختار نرم افزار  EndNoteرا بخواهید پیدا کنید .در سایت
 scholar.google.comبه گزینه  Settingمراجعه کرده و در قسمت  Bibliography managerبخش Show
 links to import citations intoگزینه  EndNoteرا انتخاب کرده و گزینه  Saveرا کلیک کنید.
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تصویر 1-20

حاال دوباره عبارت  RFIDرا جستجو کنید در پایین تمام منابع ،گزینه  Import to EndNoteنمایش داده میشود.

تصویر 1-21

با کلیک بر روی گزینه  ،Import into EndNoteمیتوانید منبع مورد نظر خود را به داخل نرم افزار ،EndNote
 Importکنید.
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روش بعدی که برای جستجوی منابع و  Importآنها به  EndNoteوجود دارد مراجعه به پایگاههای اطالعاتی مثل
 www.sciencedirect.comاست .وارد این سایت شده و در کادر جستجو عبارت  RFIDرا تایپ کرده و کلید
 Enterرا فشار دهید .در باالی نتایج جستجو ،بخشی به نام  Exportوجود دارد .روی این گزینه کلیک کنید تا
زیر منوهای مربوط به آن باز شود .در بخش  Export fileگزینه  RISرا انتخاب و روی  Exportدر پایین کلیک
کنید .پس از این دیگر منبع مورد نظر به داخل نرم افزار  Import ،EndNoteخواهد شد.

تصویر 1-22

در سایر پایگاههای اطالعاتی مثل  IEEEهم به این نحو و با اندکی تغییرات ،تنظیمات مورد نظر خود را انجام
دهید.
حاال منابع مورد نظر خود را به نرم افزار اضافه کردهاید نیاز است که آنها را مدیریت کنید .در صورتی که تعداد
منابع زیاد باشد پیدا کردن منبع مورد نظر کار سختی هست .از جعبه ابزار گزینه Integrated Library & Online
 Search Modeرا کلیک کنید

تصویر 1-23
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منابع مورد نظر خود را با نگه داشتن کلید  Ctrlاز کیبورد انتخاب کرده سپس کلیک راست کرده و گزینه Add
 Reference Toرا کلیک کنید و گزینه  Create Custom Groupرا انتخاب کنید.

تصویر 1-24

در پانل سمت راست و بخش  ،My Groupsعنوان گروه را  RFIDقرار دهید.

تصویر 1-25

میتوانید دوباره به رفرنسها برگشته و گروه دیگری را برای کار دیگری درست کنید.
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تصویر 1-26

میتوانید از طریق ابزاری به نام … ،Attach Fileفایل  PDFمنبع را هم به سند اضافه کنید و در داخل نرم افزار
آن را بررسی و مشاهده کنید.

تصویر 1-27
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انتقال منابع به نرم افزار Word
وقتی که برای اولین بار نرم افزار  EndNoteرا بر روی سیستم خود نصب میکنید؛ به طور خودکار پانل EndNote
در نرم افزار  Wordایجاد میشود.

تصویر 1-28

برای اضافه کردن یک منبع به محلی که میخواهید منبع را اضافه کنید مراجعه کنید و مکاننما را در مکان مناسب
قرار دهید .در بخش  ،Citationگزینه  Insert Citationرا باز کنید .چندین گزینه برای انجام رفرنسدهی در
اختیار کاربر قرار میگیرد.
… :Insert Citationبا کلیک روی این گزینه پنجره  EndNote X7 Find & Insertباز میشود.

تصویر 1-29

برای مثال کلمه  RFIDرا تایپ کنید تا نتایج جستجو برای شما به نمایش درآید .فقط دقت کنید که نرم افزار
 EndNoteو کتابخانهای که ایجاد کردید فعال باشد .پس از مشاهده نتیجه منبع مورد نظر خود را به محلی که از
قبل تعیین کردهاید  Insertکنید.
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 :Insert Selected Citationsمنبع مورد نظر خود را در نرم افزار  EndNoteرا انتخاب کرده سپس روی این
گزینه کلیک کنید تا منبع مورد نظر اضافه شود.

تصویر 1-30

تصویر 1-31

تصویر 1-32

حاال در انتهای سند و صفحه آخر لیست جزئیات منبع مورد نظر قرار میگیرد .که در پایان نامه ،کتاب و مقاله به
عنوان منابع یا رفرنسها ثبت میشود.
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میتوانید به صورت شکیلتر هم منابع را بنویسید در ابتدای صفحه بنویسید منابع و مآخذ و اگر مشکل راست چین
و چپ چین داشت حل کنید.
در این تمرین و مثال از سبک رفرنسدهی  IEEEکه مخصوصاً متون مهندسی است استفاده شده است .در نرم
افزار  ،EndNoteچندین سبک مختلف پشتیبانی میشود که از بخش  Bibliographyو گزینه  Styleمیتوانید
مشاهده کنید .در تصویر زیر میتوانید این سبکها را مشاهده کنید:

تصویر 1-33

در مورد انواع سبکهای نگارش متون علمی در بخش اول کتاب صحبت شده است .در صورتی که سبک رفرنس-
نویسی مورد نظر شما در لیست نبود روی گزینه … Select Another Styleکلیک کنید تا پنجره EndNote
 X7 Styleباز شود.

تصویر 1-34
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در پنجره  EndNote X7 Styleمیتوانید در قسمت  ،Nameنام سبک رفرنسدهی و در قسمت ،Category
نوع کاربرد آن را مشاهده کنید.
سبک رفرنسنویسی از نوع  IEEEبه نوع سبک رفرنسنویسی  APA 6thتغییر داده میشود.

همانطور که در باال هم مشاهده میکنید مدل نوشتاری منبع نیز تغییر یافته است.
برخی از گزینهها و بخش موجود در پانل  ،EndNote X7که در زمان کار به آنها نیاز خواهید داشت به صورت
زیر است:
بخش :Citation

تصویر 1-35

 :Go to EndNoteامکان رفتن به نرم افزار  EndNoteرا فراهم میآورد.
) :Edit & Manage Citation(sامکان مدیریت و ویرایش Citationها را برای کاربران فراهم میآورد.
) :Edit Library Reference(sامکان مدیریت و ویرایش منابع کتابخانه را فراهم میکند.
بخش :Bibliography

تصویر 1-35

 :Update Citations and Bibliographyتغییرات انجام شده را بروز میکند.
 :Convert Citations and Bibliographyمنابع را در قالبهای مختلف مثل بدون فرمت یا متنی تبدیل میکند.
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در برخی از مجالت علمی و پژوهشی گاهی سبک رفرنسنویسی خاصی را تعیین میکنند .به این خاطر نویسنده
مجبور است  Styleجدیدی تعریف کند و از آن در کار علمی خود استفاده کند .در نرم افزار  ،EndNoteاز منوی
 Editو بخش  Output Styleگزینه  New Styleرا انتخاب کنید و  Styleمورد نظر را طراحی کنید.
آشنایی با Google Scholar
در این بخش در مورد موتور کاوش  Google Scholarو نحوه جستجو و کار با آن صحبت میشود .در زبان
فارسی به  ،Google Scholarمحقق یا پژوهشگر گوگل هم میگویند ،Google Scholar .پایگاه اطالعاتی
مخصوص منابع پژوهشی و دانشگاهی مثل مقاالت ،مجالت ،کتابها ،پایان نامهها ،پروانههای ثبت اختراع و امثالهم
است.
تفاوت  Googleبا  Google Scholarدر این است که شما وقتی در گوگل جستجو میکنید اطالعات را از تمام
وب میآورد .ولی در صورتی که در  Google Scholarنتایج جستجو فقط منابع پژوهشی ،مقاالت مجالت،
مقاالت کنفرانسها ،پایان نامهها خواهد بود.
اگر شما در حال انجام یک کار پژوهشی و پایان نامه هستید نیاز به منابع معتبر علمی دارید جستجو در Google
شما را در انبوه مطالب نامعتبر و نامرتبط سرگردان میکند .البته گوگل برای مسائل روزمره زندگی خیلی جوابگوست.
مثالً اگر دنبال اطالعات هواشناسی ،یا دنبال تورهای مسافرتی هستید گوگل منبع خوبی است .اما برای منابع پژوهشی
و علمی شما حتماً به  Google Scholarمراجعه کنید.
جهت دسترسی به  ،Google Scholarچندین روش وجود دارد .تایپ عبارت  ،sholar.google.comجستجوی
 ،google scholarانتخاب گزینه  Google Scholarاز لیست برنامههای گوگل.

تصویر 1-36
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همانطور که در تصویر  1-36مشاهده میکنید  Google Scholarهم مثل  ،Googleیک صفحه چشم نواز و ساده
دارد .اگر دنبال ثبت اثر هستید گزینه  include patentsرا فعال کنید .اگر به دنبال مسائل حقوقی منبع علمی مورد
نظر هستید گزینه  Case lawرا فعال کنید .با فعال کردن  ،Articleجستجوگر دنبال مقاالت علمی خواهد بود.
هر موتور جستجو یک امکان جستجوی ساده و امکان جستجوی پیشرفته را برای کاربران خود فراهم میآورد .برای
دسترسی به جستجوی پیشرفته روی فلش رو به پایین کلیک کرده تا گزینههای آن باز شود.

تصویر 1-37

 :with all of the wordsجستجو در بین تمام کلمات را برای شما فراهم میکند.
 :with the exact phraseمعادل همان گیومه است که در عبارات جستجو در کلمات و اطراف آن استفاده میشود.
 :with at least one of the wordsحداقل یکی از این کلماتی که در کادر تایپ می شود در منبع بازیابی شود.

378

پیوست ((آموزش نرم افزار  EndNoteو کار با ))sholar.google.com

مواقعی که لغات مترادف دارید مثل واژگان  Persainو Iranian؛ در زمان جستجو برای اینکه هیچ یک از واژگان
را از دست ندهید از این بخش استفاده میشود.
 :without the wordsوقتی که تمایل دارید یک واژه در بین جستجوها نباشد از این گزینه استفاده میشود .به
طور مثال قصد دارید در مورد کامپیوترهای هوشمند جستجو انجام دهید ولی میخواهید هوشمند در جستجو نباشد.
واژه «هوشمند» را در این کادر تایپ کنید.
 :where my words occurتعیین میکند که جستجو در عنوان انجام گیرد یا خیر.
 :Return articles authored byاگر دنبال مطلبی از یک نویسنده خاص باشید میتوانید نام خانوادگی آن را
تایپ کنید.
 :Return articles published byاگر دنبال این هستید که مقاله در ژورنال خاصی چاپ شده باشد اسم این
ژورنال را تایپ کنید.
 :Return article dated betweenمیتوانید تعیین کنید جستجو در چه بازهای انجام گیرد .مثالً از سال  2010تا
 2017را میتوانید وارد کنید تا جستجو در بین این سالها انجام گیرد.
پس از انجام تنظیمات مورد نظر روی دکمه  Searchکلیک کنید تا نتایج را مشاهده کنید.
واژه  Image Processingرا در بین سالهای  2011تا  ،2017نتیجه زیر را در برداشته است:

تصویر 1-38

همانطور که در تصویر  ،1-38مشاهده میکنید؛ تعداد جستجوها  1560000بوده است.
همانطور که در تصویر  1-38و  1-39مشاهده میکنید صفحه نتایج جستجو شامل دو بخش است:

پیوست ((آموزش نرم افزار  EndNoteو کار با ))sholar.google.com

379

تصویر 1-39

در پانل سمت چپ ریز نتایج جستجو بیان شده است و در بخش سمت راست لینک دسترسی به فایل قرار دارد.
در گوشه پایین و سمت چپ ،گزینهای به نام  Create alertقرار دارد که با کلیک بر روی آن میتوانید از مقاالت
بروزی که در نزدیکترین زمان در مورد موضوع جستجوی شما ارائه میشود از طریق پست الکترونیکی اطالع داده
شود .برای استفاده از این امکان حتماً بایستی حساب کاربری  Googleداشته باشید.
ممکن است بعضی از رکوردها که در جستجو بدست میآیند دارای  Hyperlingنیستند و نمیتوانید روی آنها
کلیک کنید .یعنی از منابعی است که در فهرست منابع گوگل وجود داشته ولی دسترسی به متن آن امکانپذیر نیست.
سیاست سایت  Google Scholarبر این نیست که  Full textمنابع را در اختیار کاربران قرار دهد و این امکان
هم برای این مجموعه میسر نیست .معموالً تا چکیده اطالعات را در اختیار کاربران خود قرار میدهد .ولی در
مواقعی که مقاله به صورت  Open accessو رایگان است و امکان دسترسی به تمام متن مقاله باشد لینک آن در
اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.
حتی میتوانید مشخصات نویسنده نیز دسترسی داشته باشید .در صورتی که نویسنده مقاله مورد نظر شما ،دارای
صفحه پروفایل پژوهشی باشد میتوانید با کلیک کردن روی اسم نویسنده به ریز کارهای علمی نویسنده آگاه باشید.

تصویر 1-40

اطالعاتی که در پایین هر مقاله ارائه میشود به صورت زیر است:
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 :Cited byچند نفر تا به حال به این مقاله استناد کردهاند .یعنی این مقاله را در فهرست منابع خود آوردهاند .این
استناد کیفیت و معتبر بودن منبع را نشان میدهد .با کلیک کردن روی این گزینه به صفحهای خواهید رفت که
مقاالت مرتبط به این مقاله استناد کردهاند.
 :Related articlesمقاالتی که مرتبط با موضوع هستند را نشان میدهد .از این طریق هم میتوان به مقاالت مرتبط
بیشتری دست پیدا کرد.
 :All…versionsنسخههای مختلف مقاله که در مکانهای علمی و عمومی چاپ شده را اعالم میکند.
 :Citeاستناددهی را به ما نشان میدهد .در مورد این گزینه و نحوه تنظیم آن روی نرم افزار  EndNoteتوضیح
داده شده است.
 :Saveفرض کنید که شما جستجویی را انجام دادهاید ولی االن فرصت ندارید تک تک آنهایی که بازیابی شدهاند
را بررسی کنید .این  Saveبه شما امکان میدهد که اطالعات را در پروفایل خودتان ذخیره کنید و هر زمان که
نیاز داشتید برگردید و بررسی کنید .روی  Saveکلیک کنید اگر به پانل سمت چپ و بخش  My libraryکلیک
کنید نتیجه را میتوانید مشاهده کنید.
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ایجاد پروفایل پژوهشی در Google Scholar
برای ایجاد پروفایل در  ،google scholarشما ابتدا نیاز به یک حساب کاربری گوگل (جیمیل) و یک ایمیل
آکادمیک )( دارید .برای ایجاد پروفایل ابتدا وارد آدرس  scholar.google.comشوید و بر روی My Citations
کلیک نمایید.

پیوست ((آموزش نرم افزار  EndNoteو کار با ))sholar.google.com
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با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود (مربوط به جیمیل) وارد سایت شوید.
در صفحه باز شده در قسمت  ،Nameنام و نام خانوادگی خود را به زبان انگلیسی و به همان شکلی که در مقاالت
مینویسید وارد نمایید.
در قسمت  Affiliationوابستگی سازمانی Fasa University of Medical Sciences ،را بنویسید.
در قسمت  ،Email for verificationایمیل آکادمیک خود را وارد نمایید.
در قسمت  ،Areas of interestزمینههای پژوهشی خود را وارد نمایید.
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پیوست ((آموزش نرم افزار  EndNoteو کار با ))sholar.google.com

برای ادامه کار روی  Nextکلیک کنید.
در این قسمت شما باید مقاالت خود را به لیست  addنمایید .برای این کار بر روی ( see all articlesتصویر
 )1-44کلیک نمایید تا لیست کامل مقاالت شما نشان داده شود.
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سپس لیست را چک نمایید و مطمئن شوید که مقاالت مربوط به شما میباشد .میتوانید تیک مقاالتی که مربوط به
شما نیست را بردارید و سپس کلید  Addو بعد از اضافه شدن مقاالت کلید  Next Stepرا بزنید.
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در صفحه جدید (تصویر  )1-46گزینه اول را انتخاب نموده و کلید  Go to my profileرا کلیک کنید.
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حال پروفایل شما ایجاد شده است و یک ایمیل تایید به ایمیل آکادمیک شما فرستاده میشود که باید آن را تایید
نمایید .از صفحه پروفایل خود  Make it publicرا کلیک کنید تا پروفایل شما به طور عمومی قابل دسترسی
باشد و از گوگل اسکالر قابل سرچ باشد .دقت کنید که اگر ایمیل آکادمیک خود را تایید نکنید ،پروفایل شما قابل
دسترسی برای عموم نخواهد بود .همچنین در صفحه پروفایل خود همیشه میتوانید جزئیات مربوط به خود مانند
ایمیل آکادمیک ،افیلیشن ،و تصویر پروفایل خود را ویرایش نمایید.
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