Microsoft Office Word
بـه نرم افـزاری گفتـه میشـود کـه از آن به منظـور ایجـاد ،اصـالح ،صفحه آرایـی و تولیـد صفحـات متنـی
اسـتفاده میشـود کـه ممکـن اسـت حـاوی تصاویـر و اشـکال گرافیکـی نیـز باشـد.
پـس از کلیـک روی  word 2016برنامـه بـاز خواهـد شـد .سـپس روی گزینـه  Blank documentکلیـک
میکنیـم به طـور خـودکار سـند خالـی بـدون نـام ایجـاد میشـود.

اجزای پنجره Word
نـوار عنـوان) :(Title Barنـوار رنگـی کـه در بـاالی صفحـه قـرار دارد و نـام پرونـده بـاز شـده در آن
قسـمت دیـده میشـود.
ریبـون) :(Ribbonریبـون شـامل چنـد گـروه از ابزارهـای مرتبـط بـه هـم اسـت کـه بـه هـر گـروه سـربرگ
) (Tabگفتـه میشـود .در هنـگام کار بـا سـند بـا توجـه بـه نـوع کاری کـه انجـام میدهیـم ابزارهــای ســربرگ
مرتبــط به صــورت هوشــمند نمایــش داده میشــوند.
نوار منو :منوی نرم افزار شامل سربرگ های کاربردی وجود دارد.
خط کش) :(Rulerدو خط کــش افقــی و عمــودی در کناره هــای پنجــره اصلــی دیــده میشــود کــه
میــزان تورفتگــی ســند را نمایــش میدهــد.
نــوار وضعیــت) :(Bar Statusآخریــن نــوار موجــود در  wordاســت کــه اطالعــات ســند را از
قبیــل شــماره صفحــه ،زبــان و ...نمایــش میدهــد.
 : Zoomایــن ابــزار در قســمت پاییــن صفحــه در ســمت راســت دیــده میشــود .بــرای بزرگنمایــی
و کوچکنمایــی اســتفاده میشــود.
 : Viewدر کنــار زاویــه دیــد ،ابزارهایــی وجــود دارد کــه شــیوه های متفاوتــی از نمایــش صفحــه
اســت.
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در ابتدای کار باید برای نوشتن متن فارسی نوع نوشتار را به صورت راست چین تنظیم کنیم.
 Shift+Ctrlبا نگه داشتن سمت راست کیبورد راست چین میشود.
 Shift+Ctrlبا نگه داشتن سمت چپ کیبورد چپ چین میشود.
 Shift+Altزبان سیستم از انگلیسی به فارسی تغییر پیدا میکند.
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سربرگ View
این سربرگ شامل موارد زیر میباشد.

Information
اطالعات سیستمی ر ا نمایش میدهد که شامل سایز سند ،تعداد صفحات و کلمات تشکیل شده و آخرین زمان
ویرایش می باشد.
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New
برای درج صفحه جدید استفاده می شود .همچنین میتوان از کلید های کنترلی  Ctrl+Nاستفاده کرد.

Open
برای باز کردن فایل های ذخیره شده استفاده می شود .همچنین میتوان از کلید های کنترلی  Ctrl+Oاستفاده
کرد.

Print
برای چاپ فایل های نوشته شده استفاده می شود .همچنین میتوان از کلید های کنترلی  Ctrl+Pاستفاده کرد.
در این قسمت با تنظیمات زیر مواجه می شویم:
 :Copiesتعداد سری را برای چاپ مشخص میکند.
 :Printerاسم و نوع پرینتر را مشخص میکند.
 :Print All Pagesتمامی صفحات را چاپ میکند.
 :Print Selectionمحدوده خاصی را چاپ میکند .برای مثال برای چاپ تک صفحه  3و صفحات  5تا 10
به این صورت مینویسیم:

3,5-10

 :Print Current Pageصفحه جاری را چاپ میکنید.
در همین قسمت دو گزینه برای چاپ تنها صفحات فرد و زوج وجود دارد .با استفاده از این ویژگی میتوانیم
پشت و رو چاپ کنیم.
 :Only Print Odd Pageتنها صفحات فرد را چاپ می کند.
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 :Only Print Even Pageتنها صفحات زوج را چاپ می کند.
 :Collatedصفحات را پشت سر هم چاپ میکند.
 :Uncollatedاز هر صفحه به تعداد مشخص شده در قسمت  Copiesچاپ میکند.
 :1Page Per Sheetتعداد صفحات را در هر برگ کاغذ مشخص میکند.

 Saveو Save As
هر دو گزینه برای ذخیره سند در هارد استفاده میشود .از گزینه  Saveو یا همان  Ctrl+Sبـرای ذخیـره یـک
پرونـده میتـوان استفاده کرد .برای اینکار روی منـوی  fileکلیـک کـرده سـپس گزینـه  saveرا انتخـاب
میکنیـم .در فضـای بـاز شـده روی گزینـه  browseکلیـک کـرده پنجـرهای بـاز خواهـد شـد .در قسـمت
پاییـن  File Nameیـک نـام بـرای سـند تایـپ میکنیــم و در قســمت  Type as Saveنــوع فرمــت
فایــل را انتخــاب(به طور مثال برای ذخیره کردن به صورت  )PDFو در نهایــت  Saveرا انتخــاب میکنیــم.
پرونــده ذخیــره میشــود.
اگـر بخواهیـم یـک پرونـده کـه قبـالً ذخیـره شـده اسـت را بـا نـام یـا فرمـت دیگـری ذخیـره کنیـم میتوانیـم
روی منـوی  fileکلیـک کـرده سـپس گزینـه  Save asرا انتخـاب کنیـم(یـا کلیـد  F12را میزنیـم) .در
فضـای بـاز شـده روی  browseکلیـک کـرده سـپس در پنجـره بعـدی نـام میدهیـم و قالـب تعییـن میکنیـم
و در نهایـت پرونـده را  Saveمیکنیـم.
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غلط یابی
در هنــگام تایــپ ،زیــر بعضــی از کلمــات خــط قرمــز کشــیده میشــود کــه نشــان دهنده غلــط بــودن
آن کلمــه اســت .بــرای غلط گیــری ایــن کلمــات میتــوان از کلیــد  F7اســتفاده نمــود .پنجــره ای
بــاز خواهــد شــد کلمــه غلــط بــا رنــگ قرمــز نمایــش داده شــده و کلماتــی در کادر Suggestions
به عنــوان پیشــنهاد بــرای شــما نمایــش داده میشــود .یکــی از پیشــنهادها را انتخــاب میکنیــم و
ســپس گزینــه  Changeرا میزنیــم .اگــر  Change Allرا انتخــاب کنیــم داخــل همیـن پرونـده هـر
چنـد بـار کـه ایـن کلمـه تکـرار شـده بـود بـا کلمـه پیشـنهادی کـه انتخـاب کردیـم جایگزیــن خواهــد
شــد.
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اگـر بخواهیـم پیشـنهادها را نپذیریـم از گزینـه  Ignoreاسـتفاده میکنیـم .ایـن گزینـه بـه ایـن معناسـت کـه
فقـط همیـن کلمـه در ایـن نقطـه از سـند نادیـده گرفتـه خواهـد شـد .اگـر گزینـه  Ignore Allرا انتخـاب
کنیـم ،تمامـی مـوارد نادیـده گرفتـه میشـود( .در کل پرونـده ،غلـط بـودن ایـن کلمـه نادیـده گرفتـه میشـود(
 :Add to Dictionaryاضافه کردن این کلمه غلط به دیکشنری سیستم را انجام میدهد.

سربرگ Home
 : Fontاین قسمت نوع نوشتار را مشخص میکند(.فونت هایی که با حروف  Z ، IR ، Bو  Wشروع میشوند،
معموالً فونت های زبان فارسی هستند)

7

 :Font Sizeبرای تغییر اندازه قلم می باشد .دقت کنید که برای سایز هایی که در آن وجود ندارد ،میتوانید روی
همان قسمت کلیک کرده و عدد مورد نظر خود را وارد کنید.
*نکته :برای نصب فونت جدید کافیست فونت مورد نظر را دانلود و از حالت  Zipخارج کنید .و در آن جا به دنبال
فایلی با پسوند  ttfبگردید .سپس روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Installرا انتخاب کیند
) :Bold(Bحروف و کارا کترها را به صورت توپر یا ضخیم نشان میدهد( .کلید کمکی )Ctrl+B
) :Italic(Iحروف و کاراکترها را به صورت مایل و کج نشان میدهد( .کلید کمکی )Ctrl+I
) : Underline(Uحـروف و کارا کترهـا به صـورت زیرخطدار مشـاهده میشـود کـه اگـر روی فلــش کنــار
آن کلیــک کنیــم لیســتی از مدل هــای زیرخـطدار و رنــگ زیرخــط را نیــز میتــوان مشـاهده کـرد( .کلید
کمکی )Ctrl+U
 :Strikethroughیک خط افقی بر روی متن ایجاد میکند.

 :Subscript X2برای نوشتن متن با اندیس پایین استفاده میشود.
 :SuperscriptX2برای نوشتن متن با اندیس باال استفاده میشود.
اب
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 :ایــن دو ابــزار بــرای کاهــش و افزایــش انــدازه قلــم اســت( .کلید کنترلی >Ctrl+Shift+
برای بزرگ تر کردن نوشته و کلید کنترلی < Ctrl+Shift+برای کوچک کردن نوشته استفاده می شود).
 :این گزینه همراه یک خط رنگی زیر آن می باشد .برای تغییر رنگ نوشته استفاده می شود.
 :نوشته را هایالیت می کند.

 :برای افکت نوشته استفاده می شود.که شامل گزینه های زیر است:
 :Outlineقاب بیرونی را تغییر می دهد.
 :Shadowکنار متن سایه ایجاد می کند.
 :Reflectionانعکاس ایجاد می کند.
 :Glowاطراف نوشته شفافیت ایجاد می کند.
 :برای متون انگلیسی کاربرد دارد که شامل گزینه های زیر است:
 :Sentence Caseاول هر جمله را بزرگ میکند.
 :Lowercaseتمامی حروف را کوچک میکند.
 :Uppercaseتمامی حروف را بزرگ میکند.
 :Capitalize Each Wordاول هر کلمه را بزرگ میکند.
 :Toggle Caseاول هر کلمه را کوچک و مابقی را بزرگ میکند.

Clipboard
شامل گزینه های  Copy ، Cutو از همه مهتر  Format painterمی باشد.
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 :Copyمیتوانیم نوشته را  Copyو در جای دیگری  Pasteکنیم .سه حالت برای  Pasteوجود دارد:
 :Keep Source Formattingفرمت حالت قبل را نگه میدارد و در جای مورد نظر  pasteمیکند.
 :Merge Formattingفرمت قبلی با فرمت جدید ادغام میشود.
 :Keep Text Onlyفرمت را همان فرمت درحال حاضر در نظر میگیرد و فقط متن را  Pasteمیکند.
 :Cutمتن را میبرد و در جای دیگر  Pasteمیکند.
*نکته :اگر کلید فلش کنار  Clipboardرا فشار دهیم ،مشاهده میکنیم تمامی موارد  copyشده را در حافظه
نگه داری میکند و شما میتوانید هر چند بار که احتیاج دارید  Pasteکنید .برای پاک کردن تمامی موارد گزینه
 Clear allو برای  pasteکردن تمام موارد از گزینه  Paste allاستفاده میکنیم.

Format Painter
ا گــر بخواهیــم قالــب یــک ســلول را در ســلول دیگــر کپــی کنیــم ابتــدا روی ســلول الگــو کلیــک
کـرده سـپس از سـربرگ  Homeگـروه  Clipboardگزینـه  Format Painterرا انتخـاب کـرده سـپس در
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نهایــت روی ســلول های مقصــد درگ میکنیــم.

*نکته :میتوانید روی متن مورد نظر رفته و با کلید کنترلی  Ctrl+Shift+Cآن را کپی کرده و فرمت آن را در
حافظه نگه دارید ،سپس در هرکجای دیگر با کلید کنترلی  paste Ctrl+Shift+Vنمایید.
*نکته :برای پاک کردن تمامی موارد از گزینه Clear all Formattingدر قسمت  Fontاستفاده میکنیم.

کلید های کنترلی
Undo
Redo
Copy
Paste
Cut
Select All
آخر خط آخرین خط

Ctrl+Z
Ctrl+Y
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X
Ctrl+A
Ctrl+End

اول خط اولین خط
Find
Replace

Ctrl+Home
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Ctrl+F
Ctrl+H

Paragraph
برای ترازبندی یک خط یا پارا گراف میتوان از سربرگ  Homeگروه  paragraphاستفاده کرد:
 :Right-to-leftراست چین
 :Left-to-rightچپ چین
 :Align Text Rightراست چین کردن متن.
 :Centerوسط چین کردن متن.
 :Align Text Leftچپ چین کردن متن.
 :Justifyترازشدگی از دو طرف متن که شامل گزینه های زیر است : Low Justify
 :Low Justifyتراز از دو طرف کم
 :Mediumمتوسط
 :Highتراز شدگی زیاد

 :Line Spacingتنظیم فاصله بین خطوط
 :Shadingرنگ بندی پاراگراف
 :Bordersدور پاراگراف را خط می اندازد .گزینه  Outside Bordersدور متن یک قاب درست میکند.
هنگامی که بر روی فلش کنار این گزینه کلیک کنیم و گزینه  Borders and Shadingرا انتخاب کنیم با
تنظیمات بیشتری رو به رو میشویم .در اینجا میتوانیم مدل ،رنگ و عرض قاب را مشخص کنیم.
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 :Noneهیچی اضافه نمیکند.
 :Boxتنها قاب می اندازد.
 :Shadowیک سایه می اندازد.
 :Customمیتوانیم تنظیمات دلخواه را تعیین کنیم.
 :3Dقاب سه بعدی می اندازد.

 :برای فهرست مناسب می باشد .متن را  sortمیکند.
 Marker:ها را برای شما نمایش میدهد .به این صورت که در چه جاهایی از  Enterو یا  Spaceاستفاده
کرده اید.
*نکته Enter :را با همین شکل و  Spaceرا به صورت نقطه نمایش میدهد.
 :Paragraph Settingتنظیمات پاراگراف می باشد که شامل موارد زیر است:
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در اینجا تمامی تنظیمات باال وجود دارد همچنین از قسمت  Spacingمیتوانید مشخص کنید فاصله بین پاراگراف
ها را چقدر باشد.
 :Indentationاگـر بخواهیـم یـک پارا گـراف از چـپ یـا راسـت به یک مقدار خاص تورفتگی داشـته باشـد
از این گزینه استفاده میکنیم .حاالت زیر ایجاد میشود:
 :Before Textمیتوان فاصله پاراگراف مارکشده را از سمت راست تغییر داد
 :After Textمیتوان فاصله پاراگراف مارکشده را از سمت چپ تغییر داد .
داخل همین پنجره در قسمت  Specialدو گزینه وجود دارد. line First
 :Hangingمقدار تورفتگی خط اول یک پاراگراف را میتوان تعیین کرد .مقــدار تورفتگــی همــه خطــوط به
جــز خــط اول پاراگــراف کــه در قســمت  Byعــدد میدهیـم .داخـل همیـن پنجـره گزینـه Before
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مقـدار فاصلـه پاراگـراف جـاری از پاراگـراف قبلـی اسـت و گزینـه  Afterمقـدار فاصلـه پاراگـراف جـاری از
پاراگـراف بعـدی اسـت.

Options
تنظیمات اصلی  wordرا تشکیل میدهد.

General
تنظیمات کلی مانند رنگ  Themeرا مشخص میکند.

Save
تنظیمات ذخیره سازی شامل فرمت فایل ذخیره شده و زمان تکرار ذخیره سازی در برنامه را مشخص میکند .در
اینجا می توان مسیر پیش فرض برای ذخیره فایل را تعریف کرد همچنین میتوان تنظیم نمود که چه زمانی برنامه
به صورت خودکار ذخیره کند .به طور مثال هر  10دقیقه به طور خودکار ذخیره سازی میکند.
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Advanced
 :Use the insert key to control overtype modeاگر این گزینه فعال باشد ،در هنگام تصحیح کلمات
دیگر احتیاجی به پاک کردن و یا  Backspaceنمیباشد و به طور خودکار تصحیح میکند .الزم به ذکر است این
روش مشکالتی را به همراه می آورد.
 :Show Document Contentدر این بخش در قسمت  Numeralمیتوانیم در حالت زبان فارسی ،اعداد
فارسی داشته باشیم .همچنین در قسمت  Document Viewراست چین و چپ چین بودن متن را مشخص
کنیم.

 :Displayدر این بخش و در قسمت  Show this number of recent documentsتعداد فایل هایی که
آخرین بار مشاهده کرده اید را در قسمت  openنشان میدهد .همچنین در بخش show measurements
 in units ofمی توانیم واحد سیستم را مشخص کنیم به طور مثال اینچ و یا سانتی متر.
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Bullets
آگـر بخواهیـم در ابتـدای پاراگـراف یـک  Bulletsدرج شـود میتـوان از Bullets and Numbering
اسـتفاده کـرد .بـرای ایـن کار از سـربرگ  Homeدر گـروه  paragraphروی

کلیک میکنیم .سـپس

از پنجـره بـاز شـده یکـی از Bulletsهـا را انتخـاب نمـوده و اگـر بخواهیـم از کاراکترهـای دیگـر اسـتفاده
کنیـم میتوانیـم روی گزینـه  Define New Bulletکلیـک کـرده پنجـرهای بـاز خواهـد شـد کـه از قسـمت
Symbolمیتـوان کاراکتـر دلخـواه را انتخـاب کـرد.
اگـر بخواهیـم به جـای کاراکتـر از تصاویـر کوچـک اسـتفاده کنیـم میتوانیـم روی  pictureکلیـک کنیـم و از
پنجـره بـاز شـده یکـی از مدل هـا را انتخـاب نماییـم .بـرای تغییـر انـدازه قلـم ، Bulletsروی Fontکلیـک
کـرده و انـدازه قلـم ال تیـن را تغییـر میدهیـم .بعـد از تنظیـم تمامـی مـوارد بـه دلخـواه ،پنجـره را OK
میکنیـم .ابتـدای خـط ،یـک  Bulletsدرج خواهـد شـد .متـن را مینویسـیم و  Enterمیزنیـم .بـا هـر بـار بـا
فشـردن کلیـد ، Enterکاراکتـر در ابتـدای خـط درج میشـود .اگر بخواهیم در هر خط  Bulletمتفاوت داشته
باشیم ،باید در هر خط جداگانه ایجاد کنیم.
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 :Numberingدر ابتـدای خـط ،شـماره درج میکند.

Tab
قبل از شروع از سربرگ  Viewگزینه  Rulerرا تیک میزنیم تا خط کش عمودی و افقی ظاهر شود.
بـرای ایجـاد فاصلـه خالـی بیـن متـون میتـوان از کلیـد  spaceبـه تعـداد زیـاد اسـتفاده کـرد امـا ایــن روش،
روش مناســبی نیســت .بــه ایــن منظــور میتــوان از امکانــات  Tabاســتفاده کــرد .در صفحـه کلیـد،
کلیـدی بـه نـام  Tabوجـود دارد کـه بـا هـر بـار بـا فشـردن ایـن کلیـد ،مکاننمـا بـه انــدازه  1/27ســانتیمتر
بــه جلــو حرکــت میکنــد.
امـا اگـر بخواهیـم  Tabرا روی اعـداد دیگـر تعریـف کنیـم یـا مقـدار پیشفـرض آن را تغییـر دهیـم ،از روش
زیــر اســتفاده میکنیــم .بــرای بــاز شــدن پنجــره  Tabsمیتــوان از ســربرگ  Homeاز گــروه
paragraphفلـش کنـار آن را کلیـک کـرده پنجـره ای بـاز خواهـد شـد کـه روی  Tabsاز قسـمت پاییـن
کلیـک میکنیـم.
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در پنجــره بــاز شــده در قســمت  Default tab stopsمیتــوان مقــدار پیش فــرض پــرش تــب را
تغییــر داد .ا گــر بخواهیــم  Tabروی اعــداد خاصــی پــرش کنــد از قســمت Tab Stop position
مثالً عـدد  5را تایپ میکنیم و  setمیزنیم سپس مجدداً عدد  10را تایپ میکنیم و  Setمیزنیـم و در نهایـت
پنجـره را  OKمیکنیـم .اکنـون ا گـر نگاهـی بـه خطکـش سـند بیندازیـم مشاهده میکنیم دقیقاً روی عــدد
 5و  10خطکــش یــک عالمــت ســیاه رنگ درج شــده و اگـر کلیـد  Tabرا از صفحـه کلیـد بزنیـم مکان
نمـا روی موقعیـت  5سـانتیمتر و  10سـانتیمتر قـرار میگیــرد .داخــل همیــن پنجــره در قســمت
Alignmentحالت هــای مختلــف تــب وجــود دارد .
 : Rightتب راست
 :Leftتب چپ
 :Decimalاعشاری
 :Centerتب وسط
کـه میتـوان جهـت ترازشـدگی متـن را در آن نقطـه مشـخص نمـود .مثـالً اگر تبی را روی یک عـدد ،بـا تـراز
راسـت تعریـف کـرده باشـیم اعـدادی کـه در خطهـای بعـدی در همـان نقطـه نوشـته میشـود همگـی از سـمت
راسـت تـراز خواهنـد بـود .در قسمت Leaderمدل های مختلف تب وجود دارد.
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سربرگ Editing
 :Findاگـر در یـک سـند بـه دنبـال کلمـه خاصـی هسـتیم از این گزینه استفاده میکنیم همچنین میتوان از
کلید کنترلی  Ctrl+Fاستفاده کرد.
 :Replaceبـرای جایگزیـن کـردن یـک کلمـه استفاده می شود .همچنین میتوان از کلید کنترلی Ctrl+H
استفاده کرد .در پنجــره بــاز شــده در قســمت بــاال ،کلمــه مــورد جســتجو را تایــپ میکنیــم و در
قسـمت پاییـن ،عبـارت جایگزینـی را تایـپ میکنیـم .ســپس از کلیــد  Replaceبــرای جایگزینــی تک
تــک کلمــه استفــــاده مــــیکنیم .اگــر گزینــه All Replaceرا انتخــاب کنیــم ،تمــام عبــارت بــه
یکبــاره جایگزیــن میشــود.

سربرگ Insert
گروه Pages
 :Blank Pageیک صفحه خالی ایجاد میکند.
 :Page Breakصفحه را از جای مشخص شده می شکند ولی صفحه خالی مابین آن ها ایجاد نمیکند.
 :Cover Pageیک صفحه در ابتدا به عنوان کاور ایجاد میکند وتمامی صفحات بعد از آن را یک صفحه به
عقب می برد.
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Tables
برای رسم یک جدول ،روی سربرگ  Insertکلیک میکنیم و درگــــــروه  Tablesدکمــه  Tableرا میزنیــم.
سـپس از پنجـره بـاز شـده تعـداد سـطر و سـتون را بـا درگ کـردن انتخـاب میکنیـم .
بالفاصلــه پــس از ترســیم جــدول ،ســربرگ وابســته  Table Toolsفعــال خواهــد شــد کــه خــود
شــامل دو ســربرگ  Design , Layoutاســت.
*نکته :پس از رسم جدول دستگیره ای در کنار آن ایجاد میشود که با استفاده از آن میتوان جدول را جا به جا
کرد .همچنین با کشیدن فلش به وجود آمده بر روی خطوط جدول میتوانیم آن را بزرگ و کوچک کنیم.
سربرگ Design
بعد از کشـیدن جدول ،سـربرگ  Designقابل مشـاهده اسـت .توسـط گزینه های این سـربرگ ،جـدول را
طراحـی میکنیـم.مثالً جدول رنگـی باشـد یـا نباشـد ،یـا کادرهـای داخلـی جـدول نمایـش داده شـود یـا نشـود.

 :Table stylesسـبک ها و طرحهـای مختلـف جـدول را مشخص میکند.
 : Shadingبرای تعیین رنگ پس زمینه جدول است .ابتدا بایستی محدوده را مارک نمود.
 : Bordersبرای تعیین کادر دور تا دور جدول و کادرهای داخلی است.
در ایــن قســمت میتوانیــم مــدادی را فعــال کنیــم تــا توســط آن خط هــای جــدول را مــدل دار کنیـم
کـه شـامل گزینه هـای زیـر اسـت :
 :Line styleانواع مختلف کادر جدول است .
 :Line Weightبرای تغییر ضخامت خطوط جدول است.
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 :Pen Colorبرای انتخاب و تغییر رنگ ترسیم خطوط است .
 :Border Painterفعال و غیرفعال کردن مداد است.

سربرگ layout
گروه Draw
: Draw Tableرا انتخــاب کــرده و توســط مــداد فعال شــده هــر قســمت کــه میخواهیــم درگ
میکنیــم .
 : Eraserتوسط این گزینه میتوان خطوط جدول را پاک کرد.

گروه Rows & Columns
با استفاده از این قسمت میتوانیم در جهات باال و پایین سطر ،و جهات چپ و راست ستون اضافه کنیم.
*نکته :اگر یک سلول را انتخاب کنیم ،یک سطر و یک ستون باهم اضافه میکند.
*نکته :اگر دو سلول را انتخاب کنیم ،دو سطر و ستون اضافه میکند.
همچنین گزینه  Deleteبرای پاک کردن جدول استفاده میشود که شامل گزینه های زیر میباشد:
 :Delete cellsسلول را پاک میکند.
 :Delete Columnsستون را پاک میکند.
 :Delete Rowsسطر را پاک میکند.
 :Delete Tableکل جدول را پاک میکند.
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گروه Merge
 :Merge cellsبرای ادغام کردن سلول ها مجاور هم استفاده میشود.
 :Split cellsاگر بخواهیم یک خانه از جدول را به چند قسمت تقسیم کنیم از این گزینه استفاده میکنیم.
 : Split Tablesاگر بخواهیم یک جدول را به دو قسمت تقسیم کنیم از این گزینه استفاده میکنیم.

گروه Alignment
برای تراز بندی متن خانه های جدول کاربرد دارد که شامل انواع زیر است:

:نحوه قرار گرفتن نوشته در جدول را مشخص میکند.

گروه Cell size
 :Distribute Rowsاگـر بخواهیـم ارتفـاع همـه سـطرها برابـر بـا ارتفـاع سـطر جـاری باشـد از ایـن گزینـه
اسـتفاده میکنیـم.
 :Distribute Columnsاگـر بخواهیـم عـرض همـه سـتون ها برابـر بـا عـرض سـتون جـاری باشـد
اسـتفاده میکنیـم.
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Autofit
یک سری موارد را اتوماتیک تعریف میکند که شامل موارد زیر می باشد:
 :Autofit contentsتنظیم خودکار با توجه به محتوای خانههای جدول
 :Autofit windowsتنظیم خودکار با توجه به عرض پنجره یا عرض سند
 :Fixed columns widthعرض ستون را فیکس میکند.

گروه Illustrations
Picture
در این نرم افزار میتوانیم عکس های دلخواه را اضافه کنیم برای اینکار تصویــر دلخــواه را از مســیر مــورد
نظــر انتخــاب کــرده و  Insertمیکنیــم .بعــد از درج ســند به صــورت اتوماتیــک ،ســربرگ وابســته
 FORMATفعــال خواهــد شــد.

میتوانید با فلش کنار عکس آن را بزرگ و کوچک کنید .همچنین میتوانید آن را بچرخانید.
در سربرگ ایجاد شده برای عکس اولین قسمت  Adjustمیباشد که شامل موارد زیر می باشد:

 :Remove Backgroundپشت زمینه عکس را تشخیص میدهد و آن را پاک میکند.
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 :Mark Area to keepمشخص میکند کدام منطقه را نیاز داریم و آن را نگه میدارد و بعد Keep
 Changesرا انتخاب میکنیم تا پشت زمینه حذف شود.
از گزینه های دیگر قسمت:Adjust
 :Correctionsبراساس رنگ روشنایی تصویر را تنظیم میکند.
 : Colorبا استفاده از این گزینه میتوان تصویر را رنگی یا سیاه و سفید نمود .همچنین برای رنگ دلخواه میتوان
گزینه  More variationsرا انتخاب کرد و رنگ دلخواه را انتخاب نمود.
 :Artistic Effectsافکت های متنوعی بر روی تصویر ایجاد میکند.
 :Compress picturesکیفیت تصویر را کم میکند.
 :Change pictureیک تصویر جدید با قالب و فرمت جدید ایجاد میکند .الزم به ذکر است تصویر
جدید تنها سایز تصویر قبلی را دارد.
 :Reset pictureتصویر را به حالت اولیه برمی گرداند.

Picture styles
ســبک های تصویــر شــامل نــوع کادر ،شــکل هندســی کادر و انــواع افکت هــای تصویــری میباشــد
که شامل گزینه های زیر است:
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 :Picture Bordersکادر دور تصویر را تغییر میدهد.
 :Picture Effectsافکت های مختلفی را بر روی تصویر اعمال میکند .مانند:
 :Shadowسایه می اندازد.
 :Reflectionتصویر را به صورت آینه منعکس میکند.
 :Glowبراق بودن تصویر را تنظیم میکند.
 :Soft edgesگوشه های تصویر را نرم میکند.
 :Bevelحالت دو بعدی و باور پذیری به تصویر میدهد.
 :3-D Rotationیک چرخش سه بعدی به تصویر میدهد.

گروه Arrange
نحوه قرار گرفتن تصویر را نشان میدهد.
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Position
قرار گرفتن تصویر در صفحه A4را گزینه  positionنمایش میدهد.

Wrap Text
نحوه قرار گیری تصویر در متن را نشان میدهد .در حالت عادی به صورت  Squareیا همان مربعی می باشد و
اجازه میدهد در اطراف تصویر متن قرار بگیرد .اما در هنگامی که متن مربعی نباشد و متن درون آن قرار بگیرد،
از این گزینه های زیر استفاده میکنیم.
 :Top and Bottomتنها در باال و پایین تصویر اجازه نوشتن متن را میدهد.
 : Behind Textدر پشت تصویر اجازه نوشتن متن را میدهد و تصویر به عنوان پس زمینه استفاده میشود.
 :In Front of Textبر روی تصویر اجازه نوشتن متن را میدهد.
 :Throughمتن را تا جایی که جا دارد درون تصویر می آورد.
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Rotate
 :با استفاده از این گزینه میتوانیم تصویر را در جهات مختلف بچرخانیم که شامل موارد زیر است:
 :Rotate Rightتصویر را  90درجه به سمت راست میچرخاند.
 :Rotate Leftتصویر را  90درجه به سمت چپ میچرخاند.
 :Flip Verticalتصویر را نسبت به محور Yها قرینه میکند.
 :Flip Horizontalتصویر را نسبت به محور  Xها قرینه میکند.

گروه Size
بـرای کوچـک و بـزرگ کـردن تصویـر میتوان از قســمت  Sizeبرای تغییر پهنــا و ارتفــاع شــکل و تصویــر
استفاده کرد.
*نکته :در بعضی مواقع تصویر های عمودی و افقی هم اندازه نمی شوند.
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Crop
ا گــر بخواهیــم یــک تصویــر را بــرش دهیــم و قســمتی از تصویــر را داشــته باشــیم میتوانیــم از این
گزینه استفاده میکنیم.
*نکته :اگر بعد از  Cropکردن دوباره به این گزینه برگردید ،اصل عکس را نمایش میدهد.

سربرگ Insert

Online Pictures

 :با کلیک بر روی این گزینه میتوانیم تصاویر مورد نظرمان را به صورت آنالین جستجو کنیم.
Screenshot
 :یک عکس از روی صفحه  Windowsایجاد میکند.
*نکته :میتوان از کلید ) print screen(Printscrبر روی صفحه کیبورد و یا برنامه  Snipping toolبرای
همین منظور استفاده کرد.
*نکته :با استفاده از گزینه  Screen clippingدر قسمت  Screenshotمیتوانیم محدوده مورد نظر خود را
جهت گرفتن عکس مشخص کنیم.
Shapes
بـرای درج اشـکال هندسـی میتـوان از گزینـه  Shapesدر سـربرگ  Insertاسـتفاده کـرد .یکـی از اشـکال
موجـود را انتخـاب کـرده و سـپس داخـل برنامه برگشته و بـه انـدازه دلخـواه درگ میکنیـم .میتوان اشکال را
به اندازه دلخواه کوچک و یا بزرگ کرد و همچنین چرخاند .در هنگام درج شکل یک تعداد مربع زرد رنگ در کنار
آن ایجاد میشود که با استفاده از آن ها میتوان تصویر را عریض و یا باریک تر کردن.
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پس از درج اشکال یک سربرگ به نام  Formatایجاد میشود .در قسمت  Insert shapesبه شما این اجازه را
میدهد که در همین قسمت اشکال مورد نظر خود را بیافزایید.

Shape Styles
بـا کلیـک روی ایـن دکمـه میتـوان رنگ هـای پیش فـرض کـه داخـل ایـن لیسـت قـرار دارد را انتخـاب کـرد
تـا شـکل رنگـی شـود.

Shape Fill
میتـوان بـرای داخـل شـکل یـک رنـگ انتخـاب نمـود .از لیسـت بـاز شـده ا گـر روی گزینـه  Pictureکلیـک
کنیـم میتوانیـم یـک تصویـر انتخـاب کنیـم تـا تصویـر شـکل جـاری درج شـود .اگـر گزینـه  Gradientرا
انتخـاب کنیـم لیسـتی بـاز خواهـد شـد کـه طرحهـای مختلـف در آن دیـده میشـود .اگـر روی گزینـه More
Gradientsکلیـک کنیـم .پنجـره ای در سـمت راسـت بـاز میشـود میتـوان روی  Gradient fillکلیـک
کـرده و از ترکیـب رنگهـای آن اسـتفاده کـرد.
*نکته :اگر بخواهیم شکل مورد نظر هیچ رنگی نداشته باشد،گزینه  No Fillرا انتخاب میکنیم.
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Shape Outline
از ایــن گزینــه میتــوان رنــگ کادر بیرونــی شــکل را تغییــر داد .داخــل همیــن لیســت بــاز شــده در
قســمت  Weightپهنــای خــط دور را تغییــر میدهیــم و از قســمت Dashesمیتــوان مدل هــای
مختلــف خــط دور را تعییــن نمــود.

Shape Effects
بــرای ســایه دار کــردن و دادن افکت هــای مختلــف بــه شــکل اســتفاده میشــود.
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Arrange
گزینه های  Size ،Rotate ،Wrap Text ،Positionمانند توضیحات قبل است.
Align
این گزینه برای تنظیم شکل از اطراف صفحه استفاده میشود.

*نکته :اگر بخواهیم بر روی شکل متن اضافه کنیم ،میتوانیم بر روی شکل کلیک کرده و گزینه

Add

 Textرا انتخاب کنیم.
همچنین در قسمت  Drawing Tool Formatدو گزینه وجود دارد:

 :Bring Forwardدو شکل بر روی هم قرار میگیرد.
 :Send Backwardشکل کلیک شده پشت شکل دیگر قرار میگیرد.
Group
تبدیـل چنـد شـکل بـه یـک شـکل واحـد .بـرای ایـن منظـور میتـوان ابتـدا تمـام شــکل ها را انتخــاب کــرد
Ctrlرا نگــه داشــته و روی شــکل ها کلیــک میکنیــم ســپس از نــوار بــاال ایـن گزینـه
انتخـاب میکنیـم .در این حالت میتوانیم تغییرات را به صورت گروهی به اشکال اعمال کنیم.
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را

SmartArt
از ایـن گزینـه بـرای ایجـاد لیسـت های گرافیکـی ،نمودارهـای پردازشـی و سـازمانی ...اسـتفاده میشـود .بعــد
از درج نمــودار ،دو ســربرگ  Formatو  Designفعــال میشــود.

با اضافه کردن این اشکال و کلیک راست و انتخاب گزینه Change Shapeمیتوانیم شکل مورد نظر را عوض
کرد.
سربرگ  Formatمانند قبل است.

Layout
بــرای تغییــر طــر ح نمــودار ســازمانی اســتفاده میشــود کــه میتــوان طریقــه چیدمــان نمــودار را
تغییــر داد.
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SmartArt Styles
این گزینه براساس  layoutیک تعداد سبک نمایش میدهد( .این سبک ها شامل سبک های  2بعدی و  3بعدی
می باشد).
همچنین در گزینه  Change Colorsمیتوان رنگ آن را تغییر داد.

Create Graphic
در این قسمت میتوانیم دپارتمان جدید اضافه کنیم که شامل گزینه های زیر می باشد.

Add shape
 :Add shape afterبعد از این قسمت یک دپارتمان اضافه کن
 :Add shape beforeقبل از این قسمت یک دپارتمان اضافه کن
همچنین گزینه  Add Bulletدر ابتدای هر خط یک نشان میگذارد.

Chart
برای درج نمودار استفاده میشود .و شامل انواع نمودارهای زیر میباشد.
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پس از انتخاب نمودار نرم افـزار  Excelدر سـمت راسـت بـاز خواهـد شـد کـه جـدول نمـودار به صـورت آمـاده
در ایـن نرم افـزار وجـود دارد .هـر عبارتـی کـه در سـطر بنویسـیم در راهنمـای نمـودار نوشـته خواهـد شـد و
هــر عبارتــی کــه در ســتون بنویســیم در محــور  Xنمــودار قــرار میگیــرد .ســپس مقادیــر نمــودار را
مینویســیم .بعــد از اتمــام کار ،نرم افــزار  Excelرا میبندیــم و نمــودار ثبــت خواهــد شــد.
با انتخاب این گزینه مانند گذشته دو سربرگ  Designو  Formatاضافه میشود .گزینه  Formatمانند گذشته
است تنها با این تفاوت که به صورت کلی میتوان رنگ بندی آن را تغییر داد نه به صورت تکی.
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در قسمت  Designگزینه های زیر می باشد:
Chart Styles

در این قسمت انواع نمودار های آماده وجود دارد .همچنین با استفاده از گزینه  Change Colorsمیتوانیم رنگ
بندی نمودار را تغییر دهیم.
Chart type
نوع نمودار را تغییر میدهد.

Data
 Edit Dataبرای اصالح داده های نمودار استفاده میشود و صفحه  Excelداده هارا مجدداً باز میکند.

همچنین گزینه  Select Dataبرای زمانی استفاده میشود که تنها ستون های خاصی را میخواهیم مشاهده کنیم
و با استفاده از این گزینه میتوانیم آن ها را مشخص کنیم.

Chart Layout
در این قسمت و گزینه  Add Chart Elementsمیتوانیم یک تعداد المنت و ابزار اضافه کنیم.
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Axes
محورها را مشخص میکند.
 :Primary Horizontalمحور  xرا حذف میکند.
 :Primary Verticalمحور  yرا حذف میکند.
Axes Titles
نام محور های عمودی و افقی را در زیر آن اضافه میکند.
Chart Title
عنوان نمودار را مشخص میکند.
Data labels
اعداد نمودار ها را بر روی ستون ها نمایش میدهد.
Data table
جدول نمودار را هم اضافه میکند.
 :With legend keysجدول همراه با راهنما
 :No legend keysجدول بدون راهنما

سربرگ Insert
Symbols
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با استفاده از این قسمت میتوانیم فرمول های آماده درج کنیم .همچنین اگر به یک فرمول خاص احتیاج داشته
باشیم ،میتوانیم از قسمت  Insert New Equationآن را تعریف کنیم .در هنگام استفاده از این قسمت یک
سربرگ جدید به نام  Designاضافه میشود.

در این سربرگ تنظیمات بیشتری اضافه میشود و میتوانیم انواع فرمول هارا درج کنیم.
Ink Equation
در این قسمت به شما اجازه میدهد در صفحه ایجاد شده ،فرمول مورد نظر خود را با استفاده از مداد بکشید.

Symbols
این قسمت برای درج کاراکتر های ویژه استفاده میشود.
38

گروه Header & Footer

 :Headerسر صفحه کاغذ را تعریف میکند.
با کلیک بر روی  Headerقالب های آماده آن را مشاهده میکنید .با کلیک بر روی یک سربرگ جدید به نام
 Designایجاد میشود.
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در این قسمت میتوان متن دلخواه خود را تایپ کرد و بر  Close Header and Footerکلیک کرد تا ثابت
شود .پس از انجام این کار بر روی هر سرصفحه متن شما نشان داده خواهد شد.
همین روش و تنظیمات برای  Footerهم وجود دارد.
 :Footerپا صفحه را تعریف میکند.
نکته مهم در این قسمت بخش  Optionکه شامل گزینه های زیر است ،می باشد:
 :Different First Pageصفحه اول با بقیه صفحات متفاوت است و دارای  Header and Footerنمی
باشد.
 :Different Odd & Even Pageصفحات فرد و زوج متفاوت می شوند .به طور مثال صفحات فرد دارای
 Header and Footerمی باشند و صفحات زوج این تنظیمات را ندارند.

Page Numbers
برای شماره گذاری صفحه استفاده میشود که شامل گزینه های زیر است:
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 :Top of Pageشـماره صفحـه در بـاالی صفحـه باشـد کـه میتـوان چـپ ،راسـت ،وسـط را نیـز انتخـاب
کـرد.
 :Bottom of Pageشـماره صفحـه در پاییـن صفحـه باشـد کـه میتـوان چـپ ،راسـت ،وسـط را نیـز انتخـاب
کـرد.
 :Page Marginsحاشیه صفحه شماره گذاری میکند.
 :Current Positionهر کجا که ماوس قرار داشته باشد ،شماره گذاری میکند.
 :Format Page Numberفرمت شماره گذاری را مشخص میکند که یه صورت عدد و یا حروف انگلیسی
باشد.

سربرگ Design
Page background

 :رنگ صفحه  Wordرا تغییر میدهد.

 :داخــل  ،Wordیــک متــن به صــورت ســایه نوشــته می شــود.
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اگـر بخواهیـم متـن دلخـواه را بنویسـیم از لیسـت بـاز شـده گزینـه  Custom Watermarkرا انتخـاب کـرده
و گزینـه  Text watermarkرا فعـال میکنیـم .متـن مـورد نظـر را در قسـمت  Textمینویسـیم و رنـگ و
انـدازه متـن را نیـز میتـوان از ایـن پنجـره انتخـاب کـرد و نهایتـاً  okمیکنیم.

 :در اطراف صفحات ح اشیه ایجاد میکند که شامل تنظیمات زیر برای نوع ،رنگ ،پهنا و همچنین درج
آن در کل فایل یا قسمت خاص میاشد.

سربرگ References

(Footnoteپاورقی)
ا گــر بخواهیــم بــرای یــک کلمــه در یــک پرونــده توضیــح قــرار دهیــم ،متــن را مینویســیم .هــر
زمـان کـه بـه کلمه ای کـه شـامل توضیح اسـت رسـیدیم از سـربرگ  Referencesدر گـروه Footnotes
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روی فلـش آن کلیـک کـرده تـا پنجـره مربـوط بـه پاورقـی بـاز شـود .بعـد از تنظیـم تمـام ایـن تغییـرات روی
گزینـه  Insertکلیـک میکنیـم .یـک شـماره یـا کاراکتـر در کنـار کلمـه و یـک شـماره یـا کاراکتـر در زیـر
صفحـه درج خواهـد شـد .متـن توضیـح را در پاییـن مینویسـیم و مجـددا ً بـه سـند بازگشـته و ادامـه متـن را
تایـپ میکنیـم .
فوت نوت ها همانند لینک عمل میکنند و با کلیک بر روی آن ها به مرجع خود اشاره میکنند.

سربرگ Review

 :کلمات انگلیسی را غلط گیری میکند .همچنین میتوان از کلید کنترلی  F7نیز استفاده کرد.

 :تعداد کاراکتر ها با در نظر گرفتن  spaceو همچنین بدون در نظر گرفتن آن را میشمارد .همچنین
همین روند را برای تعداد صفحات ،کلمات و پاراگراف ها انجام میدهد.
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سربرگ View

در قسمت  viewچند حالت نمایشی برای دیدن فایل وجود دارد.

 :حالتی برای خواندن فایل میباشد و دیگر نمیتوان در این قسمت متنی را نوشت.

 :حالت نرمال صفحه  wordمی باشد .در ایــن حالــت تمامــی تنظیمــات ،حاشــیه ها ،تصاویــر،
متــن ،ســرصفحه و ...قابـل مشـاهده اسـت.

 :ایـن نمـا زمانـی اسـتفاده میشـود کـه بخواهیـم صفحـات وب را بـا  wordطراحـی کنیـم .در ایـن
روش ،سـتون و پس زمینه هـا در تمـام پنجـره بـاز شـده ،گسـترش مییابنـد و عناصـر گرافیکـی درسـت بـه
همـان شـکل در مرورگرهـای وب مشـاهده میشـوند.
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 :یک صفحه دید متنی می باشد و در ایــن نــمــــا مـــیتوان ساختـــار را به صورت مجـــزا و
عنـوان به عنــــوان مشــــاهده کــرد.
 :پیش نویس متن می باشد .ایــن نمــا بــرای تایــپ متــن ســاده و ویرایــش متــن و قالب
بنــدی متــن مناســب اســت.
گروه Show

 :Rulerبرای حذف و اضافه کردن خط کش استفاده میشود.
 :Gridlinesبرای نمایش و عدم نمایش خطوط شبکه ای به صورت مربعی در سند استفاده میشود( .این قسمت
برای درج اشکال کاربرد بسزایی دارد)
 :Navigation Paneپنجــره ای در ســمت چــپ بــاز میشــود کــه میتــوان از ایــن پنجــره بــرای
ابــزاری ماننــد  findو  ...اســتفاده کــرد.
گروه Zoom

ا گــر بخواهیــم زاویــه دیــد ســند را تغییــر دهیــم میتوانیــم از گزینــه  Zoomدر ســربرگ View
اســتفاده کنیــم .پنجــره ای بــاز خواهــد شــد کــه میتــوان درصــد بزرگنمایــی را تعییــن کــرد.
 : Many Pagesنمایـش سـند در چنـد صفحـه را تعیین میکند کـه تعـداد صفحـات را نیـز میتـوان تعییـن
کـرد .به طور مثال  4صفحه را در یک صفحه نمایش میدهد.
 : Page widthدر این حالت تمام عرض کاغذ به صورت کامل دیده میشود .
 : Text widthدر این حالت تمام محدوده نوشتاری دیده خواهد شد.
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 :Whole Pageدر ایــن حالــت ،نمایــش ســند در یــک صفحــه اســت .کل متــن دیــده میشــود.

در ادامه در گروه windowخواهیم داشت:

 :برای جا به جایی بین پنجره های باز  Wordاستفاده میشود .همچنین کلید کنترلی Alt+tab
همین کار را انجام میدهد.

سربرگ Layout

Page Setup
شامل گزینه های زیر است:
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 :تنظیمات فاصله گذاری اطراف صفحه را مشخص میکند.
*نکته :گزینه  gutterتنظیمات الزم برای سیمی کردن را اعمال میکند.

 :عمودی و یا افقی بودن صفحه را مشخص میکند.

سربرگ Mailing

اگر بخواهیم یک متن برای چندین نفر چاپ کنیم استفاده از گزینه  Save asبسیار سخت است .پس برای این
کار از قسمت  Start Mail Mergeگزینه  Step by Stepرا انتخاب میکنیم .سپس از پنجره در سمت راست
در گام اول نوع را مشخص میکنیم .به طور مثال نامه ،ایمیل و یا لیبل .در گام دوم مشخص میکنیم که از کدوم
نامه میخواهیم استفاده کنیم ( .میتوان در این قسمت از یک تعداد قالب آماده نیز استفاده کرد ).در گام سوم یک
لیست تهیه میکنیم .به طور مثال میخواهیم برای تمامی شاگردان لوح تقدیر ایجاد کنیم .در متن اصلی نام شاگردان
را به صورت جای خالی تعریف میکنیم و در اینجا نام هارا درون یک لیست قرار میدهیم و ذخیره میکنیم .در گام
چهارم قسمتی را که قرار است نام شاگردان قرار بگیرد مشخص میکنیم .در گام بعدی یکی از متن ها را به صورت
پیش نمایش نشان میدهد .و در مرحله آخر میتوانیم نامه را برای چاپ به چاپگر ارسال کنیم.

Break Page
اگـر بخواهیـم سـند را بخش بنـدی کنیـم ابتـدا مکان نمـا را در صفحـه ای قـرار میدهیـم کـه میخواهیـم
صفحـه بعـد از آن بخـش جدیـد باشـد .سـپس از سـربرگ  Layoutگزینـه  Breakسـپس از زیرمجموعـه آن
گزینـه  Next Pageرا انتخـاب میکنیـم .اکنـون از ایـن بـه بعـد ،بخـش دوم محسـوب خواهـد شـد.
*نکته :اگر بخواهیم شماره گذاری صفحات متفاوت باشد و مثالً یک سری با اعداد و یک سری با حروف فارسی
شماره گذاری شوند ،میتوانیم از بعد از  Sectionکردن دو قسمت تیک گزینه  Link to previousاز قسمت
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 header and footer toolsو  navigationبرداریم .و حاال میتوانیم در قسمت Format page number
شماره گذاری جدید را تعریف کنیم.

فهرست گذاری
هنگامی که یک متن مینویسیم ،میتوانیم برای آن یک تعداد سرتیتر ایجاد کنیم و با استفاده از قسمت Styles
در سربرگ  Homeمیتوانیم سرتیتر خود را تنظیم میکنیم .سپس میتوانیم این تنظیمات را بر روی تمامی سر
تیتر ها اعمال کنیم( میتوان زیر شاخه های سرتیتر ها را نیز تعریف کرد ).سپس با رفتن به سربرگ References
و انتخاب گزینه  Table of contentsمیتوانیم یک فهرست در ابتدای صفحات خود ایجاد کنیم.
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