
 Press new انتخاب شده را يك بار در كادر متني Style  كليد تركيبي ميانبر مورد نظر جهت اطالق به -۴

shortcut Key براي مثال اگر مايليد كليد تركيبي .  از كادر محاوره ظاهر شده فشار دهيدCtrl + Alt + 1  

  . ر اطالق كنيد، اين كليد را يك بار فشار دهيدرا به سبك مورد نظ

 ، دكمه Customize Keyboard از كادر محاوره Close و Assignبه ترتيب روي دكمه هاي  -۵

OK از كادر محاوره Modify Style و دكمه Close از كادر محاوره Styleبه اين .  كليك كنيد

 منجر به اعمال سبك مورد نظر به Ctrl + Alt + 1ترتيب ، از اين پس  فشردن كليد تركيبي 

 . پاراگراف فعال خواهد شد

   ۴درس 

   Wordتوانايي كار با الگوها در 

  

   Word آشنايي با كاربرد الگوها در - ۱-۴

 هستند كه براي تسريع در توليد اسنادي كه داراي وجوه اشتراك قابل Wordالگوها قابليتي در محيط 

 dot ) . Documentهر الگو فايلي با پسوند . توجهي با يكديگر مي باشند ، مورد استفاده قرار مي گيرند

Template ( مي باشد كه مي تواند مبناي توليد اسناد متعدد قرار گيرد .  

تصور كنيد فروشنده يك .  را تشريح مي كنيم Wordدر اينجا با يك مثال ، فوايد استفاده از الگوها در 

مورد  ) براي مشتريهاي مختلف ( فروشگاه هستيد و مي خواهيد يك فرم صورتحساب مشخص را به دفعات 

به اين منظور الزم است ، سند جديدي باز كرده و فرم خالي و اوليه و جداول احتمالي . استفاده قرار دهيد

پس از توليد فرم خالي اوليه ، دو روش پيش پاي شما وجود . موجود در آن را در سند مزبور توليد نماييد

  :دارد

ذخيره نموده ، آن را براي مشتري اول  . ) docفايلي با پسوند ( در روش اول فرم مزبور را در قالب يك سند 

تكميل كنيد، مجددا آن را ذخيره نموده و محتويات آن را به صورت مقتضي تغيير دهيد و اين روند را به 

  . همين ترتيب براي مشتريهاي بعدي نيز تكرار نماييد 

ميل شده را در قالب در روش دوم كه روش مورد نظر اين درس مي باشد ، الزم خواهد بود فرم خالي تك

با انجام اين عمل ، الگويي در اختيار خواهيد داشت كه . ذخيره نماييد . ) dotفايلي با پسوند ( يك الگو 



به اين منظور تنها كافي است براي هر . ميتوانيد به صورت مكرر از آن براي مشتريهاي مختلف  استفاده نماييد

 كرده و الگوي مذكور را به عنوان مبناي اوليه سند جديد مورد  استفادهFile از منوي Newمشتري از فرمان 

باز ) براي هر مشتري ( ور در اين صورت ، هر سند جديدي كه بر مبناي الگوي مذك. نظر انتخاب نماييد

  . ، حاوي فرم خالي موجود در الگوي مزبور خواهد بود ميكنيد

    اصول ايجاد يك الگوي جديد - ۲-۴

 : الگوي جديد ، الزم است مراحل زير را طي كنيد به منظور توليد يك 

با انجام اين عمل ، كادر محاوره .  كليك كنيدFile از منوي New شده و روي گزينه Wordوارد محيط  -۱

Newتصوير ابتداي صفحه بعد ، اين كادر محاوره را نمايش داده است.  نمايان خواهد شد  .  

  

  

  

  

  

  

  

روي گزينه .  در كادر محاوره ظاهر شده انتخاب شده استBlank Document در حالي كه گزينه-۲

Template واقع در ناحيه Create New و سپس روي دكمه OKبا انجام اين عمل ، يك .  كليك كنيد

الزم به ذكر است كه نحوه توليد آيتم هاي مختلف .  توليد خواهد شدTemplateالگوي جديد با نام موقت 

 هيچ تفاوتي با اين كار در يك سند نداشته و تنها تفاوتي كه بين اسناد و الگوها وجود مورد نظر در يك الگو ،

  . دارد، در نوع استفاده اي است كه از آنها مي شود

اين عمل مي تواند شامل توليد .   آيتم هاي مورد نظر را در الگوي خالي ايجاد شده توليد يا تعريف نماييد-۳

. ا پا صفحه و يا تعريف سبكها و قالب بنديهاي متني و پاراگرافي مورد نظر باشدمتن ، جدول ، فرم ، سرصفحه ي

توجه داشته باشيد كه در اين مرحله تنها بايد آيتم هايي را توليد كنيد كه مايليد در اسناد بخصوصي به صورت 

  . مشترك موجود باشند



با انجام اين .  كليك كنيدFile از منوي Save و يا روي  گزينه Standard از نوار ابزار Save  روي دكمه -۴

در اين كادر محاوره مالحظه خواهيد نمود كه پوشه .  نمايان مي گرددSave Asعمل ، كادر محاوره 

،Templates / Office Microsoft / Files Program |  ...... پوشه پيش فرض پيشنهاد شده براي ذخيره

  ) .تداي صفحه بعد تصوير اب( كردن فايل الگو در آن مي باشد 

، ز سند مورد بحث به عنوان يك الگو  نكته بسيار مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه براي استفاده ا-۵

 Save inبنابراين بدون اينكه تغييري در كادر :  ذخيره نماييدTemplateالزم است آن را حتما در پوشه 

به اين .  كليك كنيدSave وارد نموده و روي دكمه File Nameنام دلخواه خود را در كادر . ايجاد كنيد

اكنون شما اولين الگوي .  ذخيره خواهد شدTemplateترتيب ، الگوي مورد نظر با نام تعيين شده ، در پوشه 

  . در بخش بعدي به نحوه استفاده از الگوي مورد نظر به صورت مكرر خواهيم پرداخت . خود را ساخته ايد

  

  

  

  

  

  

  فاده از الگوي توليد شده   است- ۳-۴

به خاطر داريد كه در قسمتهاي قبل ذكر گرديد كه از الگوها براي توليد اسنادي استفاده مي شود كه  داراي 

شامل متن ، جدول ، ( به اين ترتيب كه آيتم هاي مشترك اسناد مزبور . وجوه اشتراك قابل توجهي مي باشند

در يك الگو ذخيره شده و براي توليد اسناد مزبور ، ....... ) صفحه و فرم ، سبك ، قالب بندي ، سر صفحه ، پا 

  . مكررا از الگوي توليد شده استفاده مي شود

از اسناد متعددي كه داراي وجوه اشتراك ( در اين بخش به روش استفاده از يك الگو براي توليد اولين سند 

  . خواهيم پرداخت ) موجود در الگوي مزبور هستند 

  : براي توليد يك سند بر مبناي يك الگوي بخصوص ، از مراحل زير پيروي كنيد



 در حالي ظاهرميشود Newبا انجام اين عمل ، كادر محاوره .  كليك كنيد File از منوي New روي گزينه -۱

حظه در كادر محاوره ظاهر شده ، مال.  به عنوان زبانه پيش فرض در آن انتخاب شده است Generalكه زبانه 

   Blank Documentخواهيد كرد كه ليست الگوهايي كه تا اين لحظه توليد كرده ايد، در كنار دو الگوي اوليه 

  . نمايان شده است)  مي باشند Wordكه الگوهاي پيش فرض  ( Normal . dotو 

  . اين كادر محاوره در تصوير ابتداي صفحه بعد نمايش داده شده است 

  

  

  نكته  •

 كليك كرده و يا كليد Standard از نوار ابزار Newشيد در مرحله فوق نبايد روي دكمه توجه داشته با

چرا كه در اين صورت ، بدون ظاهر شدن هيچ كادر محاوره اي ، يك سند .  را فشار دهيدCtrl + Nتركيبي 

كه مايليد بديهي است ، در اين صورت نخواهيد توانست الگويي را . جديد در  صفحه شما نمايان خواهد شد

  . سند شما بر مبناي آن ايجاد گردد ، انتخاب نماييد

  .  ، روي نام الگوي مورد نظر خود كليك كنبدNew  در كادر محاوره -۲

  

  

  

  

  

  

  

 كليك OK  انتخاب شده است ، روي دكمه Create New در ناحيه Document  در حالي كه گزينه -۳

سته شده و سند جديد توليد شده بر مبناي الگوي انتخاب شده در  بNewبا انجام اين عمل كادر محاوره . كنيد

مالحظه خواهيد نمود كه تمام محتويات و قالب بنديهاي الگوي . صفحه نمايش شما نمايان خواهد گشت

  . انتخاب شده در سند جديد نيز ظاهر شده اند



 از Save و آن را با فشردن دكمه   اكنون مي توانيد محتويات مورد نظر خود را در سند توليد شده افزوده-۴

  .   نمايان مي گرددSave asبا انجام اين عمل ، كادر محاوره .  ذخيره نماييدStandardنوار ابزار 

بدون توجه به الگويي كه (   در كادر محاوره ظاهر شده ، نام و آدرس قرارگيري سند جديد توليد شده را -۵

به اين ترتيب ، سند شما در .  كليك كنيدSave نموده و روي دكمه تعيين) سند بر مبناي آن توليد شده است 

  . محل تعيين شده و با نام تعيين شده ذخيره خواهد شد



  نكته  •

مراحل فوق را مي توانيد به كرات براي توليد اسنادي كه مايليد محتويات همان الگو را از ابتدا دارا باشند ، به 

 . عات استفاده از يك الگو وجود نداردكار ببريد و محدوديتي براي تعداد دف

مي خواهيم الگويي براي فرم تعيين واحد دانشجويان يك دانشكده توليد نماييم ، به نحوي كه منشي : مثال 

اداره آموزش براي وارد كردن اطالعات مربوط به هر دانشجو ، نيازي به توليد مجدد قسمتهاي مشترك فرم يا 

Save Asبه اين منظور الزم است از مراحل زير پيروي نماييم . ه باشد كردن فرم قبلي نداشت :  

 را در ناحيه Template گزينه New كليك كرده و در كادر محاوره File از منوي New  روي گزينه -۱

Create Newسپس در حالي كه الگوي .  انتخاب نماييدBlank Document در حالت انتخاب شده قرار 

  .  كنيد كليكOKدارد، روي دكمه 

  :   در الگوي جديد توليد شده اجزاي زير را توليد نماييد-۲

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  توجه •

در صورتي كه براي توليد جدول موجود در فرم فوق مشكل داريد ، مي توانيد تنها متنهاي موجود در آن را 

 . با رعايت فواصل تقريبي مناسب وارد نماييد 



 كليك كرده و در كادر محاوره ظاهر شده ، بدون اين كه Standard  از نوار ابزار  save  روي دكمه -۳

 وارد كرده و File Name را در كادر My Temp- 01نام .  تغيير دهيدSave in را در كادر Templateپوشه 

  . به اين ترتيب ، الگوي شما تحت عنوان فوق ذخيره خواهد گرديد.  كليك كنيد Saveروي دكمه 

  .  كليك كنيد تا الگوي توليد شده بسته شودFileز منوي  اClose  روي گزينه -۴

 File از منوي New براي اولين دانشجو ، روي گزينه my Temp- 01  حال برا ي استفاده از الگوي -۵

  .  را در كادر محاوره ظاهر شده انتخاب نماييد my Temp- 01كليك كرده و نماد مربوط به الگوي 

به اين ترتيب ، .  كليك كنيدOK انتخاب و روي دكمه Create Newاحيه  را در نDocument  گزينه -۶

مالحظه خواهيد نمود كه سند توليد شده .  توليد مي گرددMy Temp- 01سند جديدي بر مبناي الگوي 

بنابراين تنها كافي است قسمتهاي خالي فرم را . داراي تمام اجزاي موجود در الگوي انتخاب شده مي باشد

  . وي مورد نظر پر كنيدبراي دانشج

حال در صورت .   پس از تكميل سند براي دانشجوي اول ، آن را با نام و آدرس دلخواه ذخيره نماييد-۷

  . تمايل مي توانيد اسناد ديگري را نيز به همين روش براي دانشجويان بعدي توليد و تكميل نماييد

  . ، به نحوي كه حاوي محتويات زير باشدالگويي براي فاكتور فروش يك شركت توليد نماييد : تمرين

  . سپس چهار سند مختلف بر مبناي الگوي توليد شده ايجاد كرده و آنها را تكميل نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۵درس 

  Word در  Tabتوانايي كار با 



  

   Word ها در Tabآشنايي با كاربرد  ۱-۵

Tab  ها  قابليتي در محيط Word در نرم .  هستند كه به واسطه آنها مي توانيد جداول ساده را توليد نمايد

ا  هايي از انواع متفاوت وجود دارد كه در اين واحد كار به تشريح آنهTab امكان تعريف Wordافزار 

  . خواهيم پرداخت

در واقع با .  موجود در صفحه كليد مي باشدTab درارتباط تنگاتنگ با كليد Word در نرم افزار Tabويژگي 

 در مقابل فشرده شدن Wordها ، كابر مي تواند عكس العمل نرم افزار  Tabاستفاده از امكانات مربوط به 

 مثال مي توان گزينه هاي مقتضي را به گونه اي تنظيم براي.  صفحه كليد را تعريف و تنظيم نمايدTabكليد 

همچنين .  منجر به ايجاد يك خط عمودي در محل معيني از يك پاراگراف گرددTabكرد كه فشردن كليد 

 را به گونه اي تعريف كنيد ك چندين عدد اعشاري بر مبناي مميزشان با Tabمي توان گزينه هاي مربوط به 

 ها را بررسي Tabهر حال در اين واحد كار كايه مشخصه ها و امكانات مربوط به به . يكديگر تراز گردند

  . خواهيم كرد

   Tabآشنايي با پيش فرضهاي - ۲-۵

 صفحه كليد را فشار دهيد، مالحظه Tabدر صورتي كه نقطه ورود را در ابتداي يك سطر قرار داده و كليد 

فشردن مجدد كليد مزبور منجربه پرش مجددي به . ند خواهم كرد كه نقطه ورود به اندازه معيني پرش مي ك

  .  اينچ مي باشد۲۷/۱مقدار پيش فرض برابر با . همان اندازه خواهد شد

  .  را فشار داده و واژه اي را واردكنيدTabحال نقطه ورود را در ابتداي يك سطر قرار داده ، سه بار كليد 

اين بار واژه اي با طول ( بعد همين كار را تكرار كنيد ) اف پاراگر(  را فشار داده و در سطر Enterسپس كليد 

در نهايت اگر به چند . اين فرايند را  چند بار ديگر نيز انجام دهيد). متفاوف از واژه سطر قبل ايجاد نماييد 

سطري كه به اين ورت ايجاد كرده ايد توجه كنيد، مالحظه خواهيد كرد كه واژه هاي تايپ شده نسبت به 

 پيش فرض ، از Tabگر داراي هم ترازي راست مي باشند، بنابراين مي توان گفت كه نحوه هم ترازي يكدي

  . نوع هم ترازي راست مي باشد

بدين معني . است  ) Leader(  ها ، ويژگي خط راهنما Tabاز سوي ديگر ، يكي از ويژگيهاي قابل اعمال به 

 منجر به ايجاد يك خط راهنما در Tabهر بار فشردن كليد كه مي توان شرايط را به گونه اي تنظيم كرد كه 



اين خط راهنما مي تواند از نوع خط ممتد ، خط چين يا نقطه چين . مسير طي شده توسط نقطه ورود گردد

با توجه به اين كه در حالت . در ادامه اين واحد كار ، با نحوه تنظيم خطوط راهنما آشنا خواهيد شد. باشد

 پيش Tab منجر به ايجاد خط راهنما نمي گردد ، مي توان گفت كه تنظيم Tabن كليد پيش فرض ، فشرد

  . فرض داراي خط راهنما نمي باشد

 ۲۷/۱ پيش فرض داراي طول فاصله پرش Tabمطالب فوق را مي توان به اين صورت جمع بندي كرد كه 

  . سانتي متر ، نوع هم ترازي راست و بدون خط راهنما مي باشد

اين دو روش عبارتند از به .  هاي مورد نظر براي يك پاراگراف را تعريف نمودTabل تعريف اصو- ۳-۵

 كه ذيال Formt از منوي Tabsكارگيري خط كش افقي و به كارگيري خط كش افقي و به كارگيري فرمان 

  . به شرح يك يك آنها مي پردازيم

   به وسيله خط كش افقي Tabتعريف : الف

  )  برعكس Lشبيه به يك  ( Righ tabتوجه كنيد ، در انتهاي سمت راست آن دكمه اگر به خط كش افقي 

 روي دكمه مزبور قرار دارد، درنقطه دلخواهي از Righ tabاگر زماني كه نماد . را مشاهده خواهيد نمود

 با نوع هم ترازي راست كه Tabخط كش افقي يك كليك ساده كنيد ، با انجام اين كار در واقع يك 

 Tabبه اين ترتيب ، نماد مربوط به .  راست ناميده مي شود ، در محل مزبور ايجاد نموده ايدTabالحا اصط

تصوير . در محلي از خط كش كه روي آن كليك كرده ايد ، نمايان مي گردد )  برعكس Lشبيه به ( راست 

  :  راست را روي خط كش افقي نشان مي دهدTabزير نمونه اي از يك 

  
  

گر ، هر بار كليك كردن روي دكمه موجود در انتهاي سمت راست خط كش افقي ، منجر به تغيير از سوي دي

 Right Tabبراي مثال اگر در حالي كه نماد .  قابل ايجاد از طريق خط كش افقي خواهد گرديدTabنوع 

وع  نTabروي دكمه مزبور قابل مشاهده است ، يك بار روي اين دكمه كليك كنيد ، اين دكمه به 

Decimal به اين ترتيب ، بعد از اين كليك كردن روي خط كش افقي ، منجر به ايجاد .  تغيير خواهد يافت

 بر اساس مميز اعداد Tabنحوه ترازبندي در اين . خواهد شد) دهدهي  ( Decimal از نوع Tabيك 

  . اعشاري مي باشد 



 Tabت خط كش افقي ، موجب تغيير نوع به همين ترتيب ، كليك هاي متوالي روي دكمه انتهاي سمت راس

 هاي قابل ايجاد توسط Tabجداول ابتداي صفحه بعد ، انواع . قابل ايجاد توسط خط كش افقي مي گردد

 ها در اين جدول ، همانند ترتيب ظهور دكمه Tabترتيب ذكر شدن . خط كش افقي را نمايش مي دهد

  . است در انتهاي سمت راست خط كش افقي Tabمربوط به هر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ها Tabتوليد يك جدول ساده به كمك : مثال

  :  ها توليد كنيدTabجدول زير را به كمك انواع مختلف 

  نام و نام خانوادگي                             نام پدر                      محل تولد                      معدل

   ۹۷۶,۱۹          حسن                         تهران                             علي اكبر متواضع                     

   ۱۷/.۲۵سعيد توانايي                                     محمد علي               خرم آباد                          

     ۶۸۷۶,۱۵            بندر چابهار                    اكبر خرم                                        امير افراسياب 


