
 

 Microsoft Wordراٌّوای آهَزشی 

 
 

 

 تْیِ کٌٌذُ:

 حسیي فقیْی

 سحر هلکی



 

 

 رخیرُ سازی  ، تاز کردى  ٍ ایجاد فایل جذیذ

 

 ایجاد کردى یک فایل جذیذ:

 رٍش ّا :
1-File > New > Blank document 

 اس ًَار اتشار  Newاًتخاب دکوِ -2
3-Ctrl+N 

 دّیذ. فطاررا تاّن   Control  ٍNّای  یعٌی کلیذ
 

 : رخیرُ کردى یک فایل
1-File >> Save As 

 )تشرگ( کٌیذ.  Expandرا هطاّذُ ًوی کٌیذ هٌَ را تَجِ : در صَرتی کِ ٌّگام جستجَ در هٌَ ّا ، گشیٌِ هَرد ًظزتاى  -

 اس ًَار اتشار  Save اًتخاب دکوِ -2

3-Ctrl+S 
  doc.تَد ٍ پسًَذ آى ّا خَاٌّذ   document    اسن پیص فزض فایل ّا -

 : تاز کردى یک فایل
 

1-File > Open 

 اس ًَار اتشار   Openاًتخاب دکوِ -2
3-Ctrl+O 

 

 

 

 تٌظیوات صفحِ :

Page layout >> Page setup 
Margin ِحاضی 

Gutter  ُضیزاس 

Orientation:   portrait (عوَدی), landscape )اففی( 

 

Paper size : اتعاد کاغذ 

 

 ّا:خط کص 

view >> ruler      فعال یا غیز فعال کزدى خط کص ّا  

 

 قثل اس خط کص ّا ًطاى دٌّذُ حاضیِ صفحِ است. یهزس رًگ

 

 

 

 

 
 



 

 قالة تٌذی هتي:

 تا استفادُ اس ًَار اتشار فزهت   -1

 تزای افشایص یا کاّص  یک ٍاحذ ، یک ٍاحذ در سایش فًَت :
Ctrl + [ 
Ctrl + ] 

Blod   Ctrl + B 

Italic  Ctrl + I 

Under line   Ctrl + U 

Align: 

Center   ٍسط چیي  Ctrl + E 

Left  چپ چیي  Ctrl + L 

Right  راست چیي Ctrl + R 

Justify طزاس اس دٍ طزف Ctrl + J 

 

 ترای اػوال ّرگًَِ تغییرات تایذ اتتذا هتي یا شی هَرد ًظر را اًتخاب کرد wordتَجِ : در  -

 

 دقیق هتي  قالة تٌذی

Home > Font    (Ctrl + d). 
Font Tab: 

Latin text    تِ هتي ّای التیي  هرتَطفًَت  

Complex script    فًَت ّای هرتَط تِ زتاى فارسی 

Font color  رًگ قلن 

Underline style     ظزیر خًَع  

Underlin color ظزیر خ رًگ  

Effects   
Strike through خظ زدى    

Double Strike through   هضاػفخظ زدى  

Super script هتي اًتخاب شذُ تاالتر از خظ زهیٌِ قرار هی گیرد 

Sub script هتي اًتخاب شذُ پاییي تر از خظ زهیٌِ قرار هی گیرد 

Shadow سایِ دار شذى هتي 

Out line تَ خالی کردى فًَت 

Emboss  ترجستِ کردى فًَت 

Engrave تَ رفتگی فًَت      

Small Caps    حرف اًذازُ اٍلیيکردى تسرگ  

All caps   کردى حرٍف تسرگ  
 

 

 

 

 

 



 

 :پاراگرفتٌظیوات هرتَط تِ 

Format > Paragraph 

Alignment تراز تٌذی 

 دٍ ًَع تراز تٌذی ٍجَد دارد. تراز تٌذی  چپ  ترای هتي ّای التیي ٍ راست ترای هتي ّای فارسی

- Word  جْت هتي (direction) ؼییي هی کٌذ.را تِ صَرت اتَهاتیک ت 

 

Indentation تَ رفتگی 

Before text  تَ رفتگی از سوت چپ 

After text تَ رفتگی از سوت راست 
 

 

Specianl  

  

 

 

 

Spacing 

 

 ایپ !شرٍع تِ ت ازقثل چٌذ ًکتِ 

  اریذ.تگذ  (right)را راست  alignٍ  (right to left)را راست تِ چپ  direction در صَرت تایپ فارسی حتوا  -

استفادُ ًکٌیذ  Enterدر یک پاراگراف ترای رفتي تِ خظ تؼذ از کلیذ استفادُ کٌیذ. پس  Enterتزای ایجاد یک پاراگزاف جذیذ اس کلیذ  -

 استفادُ کٌیذ. Shift+ Enterتزای رفتي تِ خط تعذ اس  .آى خظ را یک پاراگراف تلقی هی کٌذ word  زیرا

 استفادُ کٌیذ. Ctrl+ Enterتزای ضکست صفحِ  )رفتي تِ صفحِ جذیذ( اس  -

 

 

 رٍش ّای کپی :

 ، سپس :   (highlight)هی کٌین  باًتخااتتذا هتي هَرد  ًظز را 

 را اًتخاب هی کٌین.  Copy:  راست کلیک کزدُ  ٍ  1رٍش 

 هی کٌین. باًتخارا   copyیٌِ ، گش  Homeاس هٌَ : 2رٍش 

 Ctrl+ C:  3رٍش ()رٍش سریغ 

 کزدى هتي کپی ضذُ :  pasteتزای  

 را اًتخاب هی کٌین.  pasteراست کلیک کزدُ  ٍ  -1

 هی کٌین. باًتخارا  pasteیٌِ ، گش  Homeاس هٌَ  -2

 Ctrl + V )رٍش سریغ ( -3

 هی شَد. تِ جای کپی ، جاتِ جاّواًٌذ کپی است اها هتي اًتخاتی  (Cut)رٍش ّای اًتقال 

 )کشیذ( کرد. Dragهی تَاى هستقیوا هتي اًتخاتی را  لترای ػول اًتقا
 

First line تو رفتگی برای خط اول پاراگراف   

Hanging  تورفتگی مربوط به خطوط دیگر پاراگراف 

Before  فاصله از پاراگراف قبلی 

After فاصله از پاراگراف بعدی 

Line Spacing 

Single   حالت پیش فرض 

1.5 lines  5.1 رارب  

Double  دو برابر 

At least  حداقل 

Exactly  اندازه دقیق 

Multiple چند حالته 

 



 

 
Insert picture   

Insert > picture > from file 

 فعال هی ضَد. picture تزای ٍارد کزدى تصَیز اس ایي گشیٌِ استفادُ هی کٌین. تا ٍارد کزدى تصَیز ًَار اتشار
 

Color  

 

 
 

 

 

 ایجاد کادر ٍ پس سهیٌِ تزای صفحِ 
Page layout > Page Borders  

 تٌظیوات تزای توام صفحات اًجام هی ضَد.  page borderتٌطیوات تزای یک پاراگزاف اًجام هی ضَد اها در تة   Bordersتة تَجِ : در 
 

 

 

 تزسین جذٍل 
Insert > Table 

 

 

 ! ًکتِ : قثل اس رسن جذٍل ، جْت هتي را تعییي کٌیذ ، در غیز ایي صَرت جذٍل چپ چیي هی ضَد

 تزای حزکت تیي خاًِ ّای جذٍل 

 استفادُ کٌیذ. shift+Tabاستفادُ کٌیذ ٍ تزای تزگطت تِ خاًِ قثل اس  TABتزای حزکت تِ سوت جلَ اس 

 تَجِ : هی تَاًیذ تا کلیذ ّای جْت دار ًیش ایٌکار را اًجام دّیذ.

 تِ ّریک از خاًِ ّای جذٍل یک سلَل هی گَیٌذ.

 هی کٌین. باًتخاسلَل ّا را  کطیذى هَسًظز ضذُ ، تا  هَرد، ٍارد سلَل  تزای اًتخاب یک یا چٌذ سلَل

 

 حذف سلَل ّا 

 را اًتخاب هی کٌین delete cellsرٍی سلَل هَرد ًظز راست کلیک کزدُ ٍ 

 

 ادغام کردى سلَل ّا 

 تخاب هی کٌین.را اً cells  mergeاتتذا سلَل ّای  هَرد  ًظز را اًتخاب کزدُ ، سپس راست کلیک کزدُ ، گشیٌِ

 تقسین کردى سلَل ّا

تاس ضذُ ، تعذاد سطز ّا ٍ ستَى ّا  را ٍارد هی  split، پٌجزُ  را اًتخاب هی کٌین spilt cellدر خاًِ هَرد ًظز قزار گزفتِ ، کلیک راست ٍ سپس 

 کٌین تا سلَل تِ آى تعذاد تقسین ضَد.

Automatic یمعمول  

Grayscale تصویر خاکستری      

Black & white تصویر سیاه و سفید    

Washout تصویر مات      


