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ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻘﺼﻮدي ﭘﻮر" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در
ﻧﺸﺮ دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺒﺎﮔﺮان
ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان
dibagaran@mftplus.com

ﺳﺨﻦ ﻣﻮﻟﻒ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮن اﻣﺮوز ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ  .اﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﭼﻨﺎن در ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن رﺧﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ زﯾﺎد در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي درﯾﭽﻪ
اي زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي آﯾﻨﺪه اي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ  .ﮐﺘﺎب درﯾﭽﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﻠﻢ اﺳﺖ  .از اﯾﻦ رو اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﺷﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ي ﻣﻮﻟﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ powerpointﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻓﯿﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﻼﯾﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮي و
ﻧﻮﺷﺘﺎري را ﺗﻬﯿﻪ و آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮوژﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اداري اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻬﺎرت ﺷﺸﻢ از ﻫﻔﺖ ﻣﻬﺎرت دوره  ICDLﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .دوره International Computer
 Driving Licenceseﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ICDL
اﯾﺮان و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،داﻧﺶ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ﯾﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را ارﺗﻔﺎء دﻫﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روي ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ،ﻣﺼﻮر و ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ دور از
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﺑﻬﺎم ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي  ICDLﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ي ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺘﺎب
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد آﻣﻮز و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﯿﭻ داﻧﺸﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدي در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت
ﻻزم را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎي وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
 ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از روي ﻧﺴﺨﻪ ي  powerpoint 2019ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ 2010,2013را روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
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-
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-

ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﻧﮑﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﻫﻔﺖ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوره  Icdlﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ،ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ام ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
آﻣﻮزش دﻫﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز در ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺮوژه و ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﻮزش در ﻣﻮرد اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺤﺚ
اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺮي را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻣﻮزش
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آوره و از ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﺎده  ،اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺮ و
اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮي را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در اﻣﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻫﻨﺮآﻣﻮزان در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰم و در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،دوﺳﺘﺎن  ،ﻫﻤﮑﺎران و
ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻧﺘﻘﺎدات و ﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه ي ﺧﻮد اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را در رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارم.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﻘﺼﻮدي ﭘﻮر
ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه ي ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از راﻫﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس09220320499 :
آدرس اﯾﻤﯿﻞinfo@m-maghosoudipour.ir :
آدرس وب ﺳﺎﯾﺖwww.m-maghsoudipour.ir :
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طراحی اسالیدها به کمک
معرفی بخشهای مختلف اسالید مستر
افزودن اشیاء گرافیکی در اسالید مستر
تغییر پسزمینه در اسالید مستر
ایجاد تم دلخواه برای اسالید مستر
تغییر فونت و قالببندی متن در اسالید مستر
ایجاد و حذف نگهدارندهها ( )place holderدر اسالیدها
ایجاد یک اسالید مستر جدید
تغییر نام اسالید مستر
استفاده از اسالید مستر ایجادشده
ذخیره طراحی جدید اسالید مستر بهعنوان الگو یا تم
خروج از اسالید مستر
ویرایش اسالید مستر
پنهانکردن قسمت  titleو  footerدر اسالید مستر
درج جدول در اسالید مستر
چرا باید از جدول در پاورپوینت استفاده کنیم؟
معرفی ابزارهای موجود در نوار ابزار table tools
slide master

اسالید مستر
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طراحی اسالیدها با کمک Slide Master
اسالید رهبر یا  Slide Masterبه اسالیدی گفته میشود که تنظیمات انجاامشاده روی آن ،باهطاور خودکاار باه هماۀ
اسالیدها اعمال شود .با استفاده از اسالید مستر میتوانید ظاهر کل ارائه خود از جملاه رناگ ،فونات ،پاسزمیناه و
موارد دیگر را کنترل کنید.

فرض کنید میخواهید در یک سمینار ویژگیهای محصول جدیدی که تولید کردهاید را برای افراد توضیح دهیاد.
اگر بخواهید باالی همه اسالیدها لوگوی شرکتتان را اضافه کنید ،نیازی نیسات آن را روی تاکتاک اساالیدها
copyو  pasteکنید .با کمک  Slide Masterدر نرمافزار  PowerPointمیتوانید این کار را در کمترین زماان و
بهصورت همزمان روی تمام اسالیدها انجام دهید.
نکته :الزم بذکر است که در اسالید مستر فقط عناصری که قرار است در تمامی اسالیدها نماایش داده شاوند را
باید درج کنید .مثالً متون مربوط به هر اسالید که متفاوت است را نمیتوان در اسالید مستر قرار داد.
برای ایجاد یک اسالید مستر مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .0برنامه پاورپوینت را باز کنید و یک فایل ارائه جدید به نام تمرین شماره  0ایجاد کرده و آن را ذخیره کنید.
 .1سپس به سربرگ  viewرفته و از گروه  master viewsابزار  slide masterرا کلیک کنید.

 .3پس از کلیک روی گزینه  slide masterمشاهده میکنید که در پنال اساالیدها ،یاک مجموعاه اساالید
مستر دیده میشود که از دو قسامت تشاکیل شاده اسات .اولاین اساالید Slide Master ،اسات کاه باا
نقطهچین به اسالیدهای پایینتر وصل شده است .هر تغییری که در این اساالید اعماال کنیاد روی تماام
اسالیدهای زیرمجموعه آن اعمال میشود.
اسالیدهایی که در پایین آن قرار گرفتهاند Layout master ،هستند که با استفاده از آنها میتوانید چیادمان
اسالیدهای عنوان و محتوا را انجام دهید .هر تغییر در این اسالیدها روی تمام اساالیدهای مارتبط باا ایان
چیدمان ،اعمال میشود.
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نکته :بعد از اینکه وارد نمای  Slide Masterشدید ،یک سربرگ به نام  ،Slide Masterقبل از سربرگ Home

باز میشود این سربرگ شامل تنظیمات طراحی اسالید مستر است .برای خروج از این نما ،میتوانید آخرین گزینۀ
این تب یعنی  Close Master Viewرا کلیک کنید.

معرفی بخشهای مختلف اسالید مستر
وقتی روی اسالید مستر کلیک کنید ،قسمتهای مختلفی را مشاهده میکنید هر اسالید مساتر شاامل تعادادی
کادر نگهدارنده ) (Placeholderاست.
.0
.1
.3
.9
.2

در قسمت باال کادر عنوان قرار دارد ،اینجا محل نوشتن عناوان اساالیدها اسات .در نماای اساالید مساتر
میتوانید فونت ،رنگ و قالببندی عنوانها را طراحی کنید.
کادر پایینتر محل نوشتن یا همان کادرهای متنی محتوای اصلی یا  Contentاست.
این قسمت محل قرارگیری تاریخ جاری سیستم است.
کادر وسط هم مکان نوشتن فوتر یا پاصفحه است.
این کادر محل قرارگیری شماره صفحه است.

 فصل ششم /اسالید مستر
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افزودن اشیاء گرافیکی در اسالید مستر
اگر میخواهید تصویری مانند لوگوی شرکتتان را در تمام اسالیدها نمایش دهید ،مراحل زیر را انجام دهید:
 .0در نمای اسالید مستر روی اولین اسالید کلیک کنیاد حااال باه ساربرگ  Insertبرویاد و روی Picture
کلیک کنید.
 .1تصویر لوگوی خود را انتخاب و روی  Openکلیک کنید.

همچنین میتوانید نمودار ،چارت ،شکل ) (shapeو تصاویر آنالین و ...را از سربرگ  Insertبه اساالیدهای خاود
اضافه کنید.

نکته :پس از درج لوگو در پنل اسالیدها مشاهده میکنید که در اسالید مستر و در اسالیدهای  layoutلوگو درج
شده است.

تغییر پسزمینه در اسالید مستر
برای تغییر پسزمینۀ اسالیدها در  Slide Masterمراحل زیر را انجام دهید:
 .0به سربرگ  Slide masterبروید.
 .1در گروه  Backgroundروی  Background styleکلیک کنید.
 .3از لیست کشویی روی  Format backgroundکلیک کنید.
 .9پنل  Format backgroundباز میشود.
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 .2در این پنل میتوانید با استفاده از  Solid fillیک رنگ به زمینه اسالید مستر خود بدهید.
 .1با استفاده از  Gradient fillیک گرادیان با طیف رنگ دلخواه ایجاد کنید.
 .5با استفاده از  Picture or texture fillمیتوانید یک عکس یا بافت را به زمینۀ اسالید اعمال کنید.
 .1با استفاده از  Pattern fillمیتوانید از الگوهای آماده استفاده کنید.

نکته :در پنل  format backgroundکه در سمت راست صفحه قارار دارد گزیناههاای زیاادی وجاود دارد کاه
بهدلخواه و برحسب نیاز میتوانید آنها را برای پسزمینه اسالیدهای خود تنظیم کنید.

ایجاد تم دلخواه برای اسالید مستر
همانطور که در مبحث فوق متذکر شدیم برای افازودن پاسزمیناه دلخاواه باه اساالید مساتر از ابازار format

 backgroundاستفاده میکنیم ،حال میتوانیم از تمهای پیشفرض و آماده پاورپوینت هم بهدلخواه برای اسالید
مستر استفاده کنیم .برای این کار کافی است که از سربرگ  slidemasterابزار  themesرا کلیک کرده و یکی از
تمهای دلخواه را انتخاب نماییم.

 فصل ششم /اسالید مستر
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با انتخاب تم دلخواه مشاهده میکنید کاه تام انتخاابشاده باه
اسالید مستر و اسالیدهای  layoutاعمال میشود.
نکته :برای تغییار تام ) (Themeکلای اساالیدها و تنظیماات
رنگ،فونت کادرها و افکتها میتوانید از قسمت Edit Theme

استفاده کنید.

تغییر فونت و قالببندی متن در اسالید مستر
در  slide masterمیتوانید رنگ ،فونت و اندازۀ متن را بهراحتی در تمام اسالیدها تغییر دهید .اگر روی کادر متنی
مورد نظر کلیک کنید ،میتوانید با استفاده از جعبه ابزار ویراش ساریع ماتن یاا از ساربرگ  Homeگاروه، Font
فونت و اندازه و ...را تغییر دهید.
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ایجاد و حذف نگهدارنده ) (Placeholderدر اسالیدها
یکی از ویژگیهای اسالید مستر این است که شما میتوانید کادرهای متنی پیشفرض را حذف کنید یا کادرهای
متنی جدید وارد کنید .فرض کنید میخواهید یک کادر متنی شوماره اسوالید ) (Slide numberرا باه هماه
اسالیدها وارد کنید .برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:
 .0ابتدا اسالید مستر را انتخاب کنید.
 .1از گروه  Master layoutروی  Master layoutکلیک کنید.

 .3حاال یک پنجرۀ کوچک باز میشود و میتوانید گزینه  Slide numberرا تیکدار کنید.

 فصل ششم /اسالید مستر
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نکته :اگر هم میخواهید یک کادر متنی جدیدی از نوع متن ،جدول ،نمودار یا ...به اسالیدها اضافه کنید ،یکای از
اسالیدهای  layoutرا انتخاب کرده و میتوانید با استفاده از گزینه  Insert Placeholderاین کار را انجام دهید.

ایجاد یک اسالید مستر جدید
هنگام کار با اسالید مسترها این امکان وجود دارد که در صورت نیاز یک مجموعه اسالید مستر و اسالید layout

جدید بتوانید ایجاد کنید .بهطور مثال میخواهید  1اسالید از فایل ارائه خود دارای یک تم و  1اسالید دیگر دارای
یک تم دیگر با چیدمان متفاوت داشته باشند .برای ساختن یک اسالید مستر جدید مراحل زیر را انجام دهید:
 .0ابتدا به سربرگ  slide masterرفته و ابزار  insert slide masterرا انتخاب کنید.
 .1حال مشاهده میکنید که یک مجموعه اسالید مستر جدید با اساالیدهای  layoutایجااد شاده اسات کاه
میتوانید بهدلخواه خود آنها را چیدمان کنید.
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تغییر نام اسالید مستر
زمانیکه شما یک اسالید مستر ایجاد میکنید ،پاورپوینت بهصورت خودکار برای آن یک نام انتخاب میکند .شما
میتوانید این نام را خودتان تغییر دهید برای این کار مراحل در سربرگ  Slide Masterروی گزیناه Rename

کلیک کنید حاال پنجرۀ کوچکی باز مایشاود کاه مایتوانیاد ناام ماورد نظرتاان را تایاپ کنیاد .در اینجاا ناام
 learnsoft12را وارد کنید.
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نکته :برای تغییر نام حتماً باید روی اسالید مستر کلیک کنید ،نه روی  layout masterها.

نکته :بعد از تغییر نام ،برای خروج از نمای اسالید مستر ،روی  Close slide masterدر انتهای سربرگ اساالید
مستر کلیک کنید.

استفاده از اسالید مستر ایجادشده
پس از ایجاد یک اسالید مستر جدید به روش فوق ،بهراحتی میتوانید از اسالید مستر جدید استفاده کنیاد .بارای
این کار از نمای اسالید مستر خارج شوید .به سربرگ  homeبروید و روی  Layoutکلیاک کنیاد .حااال در ایان
لیست طراحی جدید به نام  Learnsoft91را که ایجاد کرده بودید ،مشاهده میکنید روی آن کلیاک کنیاد تاا
طراحی جدید به اسالیدهای شما اعمال شود.

ذخیره طراحی جدید اسالید مستر بهعنوان الگو یا تم
اسالید مستری که ساختید را میتوانید بهعنوان یک قالب ذخیره کنید تا بعدها دوباره از آن اساتفاده کنیاد .بارای
این کار مراحل زیر را انجام دهید:
 .0به سربرگ  Fileبروید و روی  Save asکلیک کنید.
 .1در قسمت  File nameنام مورد نظرتان را بنویسید.
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 .3در قسمت  Save as typeنوع فایل را  Power point templateانتخاب کنیاد .چاون مایخواهیاد آن را
بهصورت الگو یا قالب ذخیره کنید .اسالید مستر جدید با پسوند  potxذخیره میشود.
 .9روی  Saveکلیک کنید.

یک روش دیگر برای ذخیره قالب این است که در سربرگ  Slide Masterروی گزینه  Themeکلیک کنید حاال
روی  Save Current Themeکلیک کنید تا پنجرۀ ذخیرهسازی باز شود و برای آن یک نام تعیین کنید.

خروج از اسالید مستر
پس از طراحی اسالید مستر و همچناین اساالیدهای  layoutباا کلیاککاردن گزیناه  close master viewاز
سربرگ  ،slide masterمیتوانید به محیط اصلی فایل ارائه خود بازگشته و عناصر مورد نیااز فایال ارائاه مطلاب
خود را وارد اسالیدها نمایید.

 فصل ششم /اسالید مستر
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روش دیگر برای خروج از اسالید مستر انتخاب گزینه  normalاز سربرگ  viewاست.

ویرایش اسالید مستر
حال برای ویرایش اسالید مستر کافی است که به سربرگ  viewرفته و روی گزینه  slide masterکلیک کنیاد
تا وارد اسالید مستر شوید .در این مرحله میتوانید ویرایش مورد نظر را انجام دهید.

پنهانکردن قسمت  titleو  footerدر اسالید مستر
در اسالیدهای  layoutاین امکان وجود دارد که در صورت نیاز بتوانید قسمت عنوان یا  titleو همچناین قسامت
پاصفحه یا  footerرا پنهان و آشکار کنید .برای این کار کافی است در حالت طراحی اسالید مستر قرار گرفته و از
سربرگ  slide masterتیک کنار گزینه  titleو  footerرا فعال و یا غیرفعال نمایید.

درج جدول در اسالید مستر
جدول چیست؟ جدولها ) (Tableمجموعهای از اطالعات ثبتشده مرتبط و وابسته هستند که از تعادادی ردیاف
افقی ) (Rowو تعدادی ستون عمودی ) (Columnتشکیل شدهاند .جداول مهمترین عناصر سیستمهاای پایگااه
داده هستند که برای ذخیره و نگهداری سازمانیافته اطالعات مورد استفاده قرار میگیرند.
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 چرا باید از جدول در پاورپوینت استفاده کنیم؟
گاهی اوقات ممکن است شما بخواهید دادههایی را ثبت و ارائه دهید .جدول فهم ،مقایساه و اساتفاده از دادههاا و
اطالعات را بسیار تسهیل میکند .اهمیت این کار هنگام ارائه پایاان ناماه و یاا پاروژه هاای آکادمیاک و صانعتی
مشخ

میشود.

در این مرحله میخواهیم جدول زیر را در فایل تمرین شماره  0ایجاد کنیم:

برای رسم جدول فوق مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:
 .0ابتدا فایل تمرین شماره  0را باز کرده و در اسالید اول قرار گرفته و کادرهای نگهدارنده را با انتخاابکاردن
و فشردن دکمه  deleteحذف کنید.
 .1همانطور که در تصویر جدول فوق مشاهده میکنید .گوشههای جدول بهصورت گرد میباشاد و الزم باذکر
است که هنگام رسم جدول با ابزار  tableنمیتوان گوشههای جدول را بهصورت گرد رسم نمود .به هماین
دلیل قبل از رسم جدول ،یک شیپ مستطیل با گوشههای گرد از سربرگ  insertو انتخاب گزیناه shape
رسم میکنیم .به شکل زیر:

 .3سپس رنگ داخل شیپ رسمشده را از نوار ابزار  drawingگروه  shape styleباه رناگ خاکساتری تغییار
دهید.
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 .9برای رسم قسمت باالیی و  titleجدول هم از یک شیپ با گوشههای گارد از ناوار ابازار  drawingگاروه
 insert shapeاستفاده میکنیم و رنگ آن را هم به رنگ خاکستری تغییر دهید .به شکل زیر:

 .2در این مرحله همانند جدول نمونه ،باید شیپ رسمشده در قسمت باال را به زیر شیپ بزرگتار انتقاال دهیاد.
برای این کار کافی است شیپ قسمت باالیی را انتخاب کرده و از نوار ابازار  drawingاز گاروه Arrange
ابزار  send backwardرا انتخاب کرده و سپس گزینه  send backwardرا انتخاب کنید تا شایپ بااالیی
به زیر شیپ پایینی منتقل شود.

 .1در این مرحله میخواهیم عبارت (آموزش ایجاد جدول در پاورپوینت) را در شایپ بااالیی وارد کنایم .بارای
این کار از نوار ابزار  drawingدرحالیکه شیپ انتخاب است ،ابزار  Text boxرا انتخاب کرده و روی شایپ
درگ میکنیم .حال عبارت فوق را وارد کرده و سایز و فونت و رنگ آن را باهدلخاواه انتخااب مایکنایم و
برای از بین بردن خط دور و رنگ داخال  text boxآن را انتخااب کارده و از ناوار ابازار  drawingگزیناه
 shape fillو  shape outlineرا روی  noقرار میدهیم.
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 .5حال نوبت به رسم جدول رسیده است .به سربرگ  insertرفته و ابزار  tableرا انتخااب کنیاد .بارای رسام
جدول باید تعداد ستونها  columnو تعداد ردیفها  rowsرا مشخ کنید .در اینجا میتوانیاد باا حرکات
ماوس روی ردیف و ستون مورد نظر جدول را رسم کرده و یا با انتخاب گزینه  insert tableدر کادری کاه
باز میشود تعداد ستونها و ردیفها را برحسب نیاز وارد کرده و  okکنید .در اینجا  1ستون و  5ردیاف بایاد
وارد کنیم و یا روی سطر و ستونها به تعداد مورد نظر حرکت کرده و ماوس را رهاا کنیاد تاا جادول رسام
شود.

 .1پس از رسم جدول به روش فوق ،جدول را با درگکردن به داخل شایپ انتقاال داده و توساط گیارههاای
موجود در اطراف آن ،اندازه جدول را متناسب با شیپ تغییر میدهیم.

 فصل ششم /اسالید مستر
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 .9برای رنگ داخل جدول ،کافی است که در هریک از سلولهای ردیف اول جادول قارار گرفتاه و باهطاور
دلخواه رنگی را برای هریک از این سلولها از نوار ابزار  table toolsو ساربرگ  designو ابازار shading
انتخاب کنید .برای رنگ داخل هر ردیف و ستون کافی است ردیف و ساتون ماورد نظار را باا درگکاردن
انتخاب کرده و رنگ مورد نظر را انتخاب نمایید.

 .01در این مرحله میخواهیم قسمت پایین جدول را همانند شکل زیر ایجاد کنیم.

برای این کار به سربرگ  insertرفته و ابزار  shapeرا انتخاب میکنیم .سپس شیپ  pentagonرا از گاروه
شیپها انتخاب کرده و با درگکردن رسم میکنیم.

091

خودآموز جامع پاورپوینت  / 1109مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

 .00حال شیپ رسمشده را انتخاب کرده و از نوار ابزار  ،drawingتوسط ابزار  rotateو انتخااب گزیناه rotate

 right 12جهت شیپ رسمشده را همانند شکل به سمت پایین تغییر داده و اندازه شیپ را متناسب با سلول
جدول تنظیم کرده و همچنین رنگ آن را متناسب با رنگ سلول اولین ردیف انتخاب میکنایم .باه شاکل
زیر:

 .01در این مرحله باید چهار شیپ دیگر همانند شیپ رسمشده در پایین جدول درج کنیم .برای ایان کاار کاافی
است شیپ را انتخاب کرده و توسط کلیدهای  cو  ctrlاز آن کپای گرفتاه و باه تعاداد  3باار آن را توساط
کلیدهای  vو ctrlفراخوانی کرده و رنگ هریک را متناسب با رنگ سلول ردیف اول قرار دهیم.

 .03برای واردکردن متن داخل شیپهای پاایین جادول مایتاوان از ابازار  text boxدر ناوار ابازار drawing

استفاده نمود و یا میتوانیاد روی هریاک از شایپهاا کلیاک راسات کارده و گزیناه  Add textرا بارای
واردکردن متن روی شیپها کلیک کنید.

معرفی ابزارهای موجود در نوار ابزار table tools
الزم بذکر است که نوار ابزار  table toolsهنگام درج جدول فعال میشاود کاه دارای دو ساربرگ باه ناامهاای
 designو  formatمیباشد .در زیر ابزارهای مربوط به هریک از این سربرگها را توضیح میدهیم:

 فصل ششم /اسالید مستر
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 ابزارهای سربرگ Design
 معرفی ابزارهای گروه :table style options

 :Header rowبا انتخاب این گزینه اولین ردیف جدول با ظاهرشدن یک خط از بقیه ردیفها متمایز میشود.
 :Total rowبا انتخاب این گزینه آخرین ردیف جدول بهعنوان ردیف جمع با ظاهرشدن یک خط از بقیه ردیفها
متمایز میشود.
 :Banded rowsبا انتخاب این گزینه ردیفهای جدول با ظاهرشدن خطی از یکدیگر متمایز میشوند.
 :First columnبا انتخاب این گزینه اولین ستون جدول با ظاهرشدن خطی از بقیه ستونها متمایز میشود.
 :Last columnبا انتخاب این گزینه آخرین ستون جدول با ظاهرشدن خطی از بقیه ستونها متمایز میشود.
 :Banded columnsبا انتخاب این گزینه ستونهای جدول با ظاهرشدن خطوطی از یکدیگر متمایز میشوند.
 معرفی ابزارهای گروه table styles

 :Table styleبا انتخاب الگوهای موجود در این کادر میتوانید ،الگوی دلخاواه را باه جادول رسامشاده اعماال
نمایید.
 :Shadingبا انتخاب این گزینه میتوانید رنگ دلخواهی را برای هریک از سلولها ،ردیفها یا ستونهای جدول
انتخاب نمایید.
 :Bordersبا انتخاب هریک از گزینههای موجود در این قسمت میتوانید خطوط باال ،پایین ،چاپ و راسات هار
یک از سلولهای جدول را حذف کرده و یا دوباره خط حذفشده را رسم کرده و همچنین خطوط مورب را در یک
سلول ایجاد نمایید.
 :Effectsبا انتخاب گزینههای موجود در این قسمت میتوانید افکتهاایی نظیار برجساته ،ساایه و آییناه را باه
هریک از سلولها ،ردیفها و یا ستونهای جدول اعمال کنید.
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 معرفی ابزارهای گروه wordart style

 :Quick stylesبا انتخاب هریک از الگوهای موجود در این قسمت میتوانید ،الگوی انتخابشده را به متن درون
جدول اعمال کنید.
 :Text fillبا استفاده از پالت رنگی که در این قسمت وجود دارد میتوانید ،رنگ دلخواه را باه ماتن درون سالول
جدول اعمال کنید.
 :Text outlineبا استفاده از پالت رنگ این قسمت میتوانید ،دور متن درون جدول یک خط ایجاد کرده و رناگ
این خط ،ضخامت و نوع خط را بهدلخواه انتخاب کنید.
 :Text effectsتوسط افکتهای متفاوتی که در این قسمت وجود دارد میتوانید در صورت نیاز ،افکت دلخاواه را
انتخاب نموده و به متن درون جدول اعمال کنید.
 معرفی ابزارهای گروه draw borders

 :Pen styleبا انتخاب خطوطی که در این کادر وجود دارد میتوانید ،خطوط جدول را به شکل خط انتخاابشاده
درآورید.
 :Pen weightبا انتخاب گزینههای موجود در این کادر میتوانید خطوط جدول را به ضخامتهای مختلف تغییار
دهید.
 :Pen colorsبا انتخاب پالت رنگی که در این قسمت وجود دارد میتوانید رنگ خطوط جدول را به رنگ دلخاواه
تغییر دهید.
 :Draw tableبا انتخاب این ابزار نمایشگر ماوس به یک مداد تبدیل شده که توساط آن
میتوانید با درگکردن خطوط دلخواهی را برحسب نیاز در جهات مختلف رسم نمایید.
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 سربرگ layout
 معرفی ابزارهای گروه Table
 :Selectدر زیرمجموعه این ابزار سه گزینه به نامهاای  select column، select row،select tableوجاود دارد
که به ترتیب برای انتخاب جدول ،انتخاب ردیف و انتخاب ستونی است که مکاننما در آن قرار گرفته است.
 :View Gridlinesبا انتخاب این گزینه میتوان خطوط گرید را در جدول پنهان یا آشکار نمود.
 معرفی ابزارهای گروه Rows & Columns

 :Deleteدر زیرمجموعه این ابزار سه گزیناه  delete table،delete row ،delete columnوجاود دارد کاه باه
ترتیب برای حذف ستون و ردیفی که مکاننما در آن قرار دارد استفاده میشود .همچناین مایتاوان جادول را باا
انتخاب گزینه  Delete tableحذف نمود.
 :Insert aboveتوسط این ابزار میتوانید باالی ردیفی که مکاننما در آن قرار دارد ،یک یاا چناد ردیاف ایجااد
کنید.
 :Insert belowتوسط این ابزار میتوانید پایین ردیفی که مکاننما در آن قرار دارد ،یک یاا چناد ردیاف ایجااد
کنید.
 :Insert leftتوسط این ابزار میتوانید در سمت چپ ستونی که مکاننما در آن قارار دارد ،یاک یاا چناد ساتون
ایجاد کنید.
 :Insert rightتوسط این ابزار میتوانید در سمت راست ستونی که مکاننما در آن قرار دارد ،یک یا چند ساتون
ایجاد کنید.
 معرفی ابزارهای گروه Merge
 :Merge cellsاین ابزار بهطور پیشفرض در حالت غیرفعال قرار دارد .از این ابازار
برای ادغامکردن چند سلول از جدول استفاده میشود .برای فعاالکاردن ایان ابازار
کافی است که چند سلول جدول را که با یکدیگر میخواهیاد ادغاام کنیاد انتخااب
کنید.
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 :Spilt cellsاز این ابزار برای تقسیمکردن یک سلول از جدول به چند ردیف و ستون استفاده میشود .این گزینه
برعکس ابزار  mergeمیباشد .با انتخاب این ابزار پنجره کوچکی باز میشود که در آن تعداد ردیف و ستونهاایی
را که قصد داریم سلول را به آن تقسیم کنیم وارد میکنیم.
 معرفی ابزارهای گروه cell size

 :Heightدر این کادر میتوان ارتفاع سلولهای یک ردیف یا ستون از جدول را برحسب نیاز وارد نمود.
 :Widthدر این کادر میتوان عرض سلولهای یک ردیف یا ستون از جدول را برحسب نیاز وارد نمود.
 :Distribute rowsبا انتخاب این گزینه درحالیکه کل جدول در حالت انتخاب است ،مایتاوان ارتفااع تماامی
سلولهای جدول را بهطور یکسان تنظیم نمود.
 :Distribute columnsبا انتخاب این گزینه درحالیکه کل جدول در حالات انتخااب اسات ،مایتاوان عارض
تمامی سلولهای جدول را بهطور یکسان تنظیم نمود.
 معرفی ابزارهای گروه Alignment

 :Align leftبا انتخاب این ابزار میتوان متن درون سلول جدول را به سمت چپ انتقال دهید.
 :Align centerبا انتخاب این ابزار میتوان متن درون سلول جدول را به وسط انتقال دهید.
 :Align rightبا انتخاب این ابزار میتوان متن درون سلول جدول را به سمت راست انتقال دهید.
 :Set left to right tableبا انتخاب این ابزار جهت جدول از چپ به راست قرار میگیرد.
 :Set right to left tableبا انتخاب این ابزار جهت جدول از راست به چپ قرار میگیرد.
 :Text directionبا انتخاب گزینههای موجود در این ابزار میتوان متن را درون سلول جدول بهصورت عمودی
در جهات مختلف قرار داد.
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 :Cell marginsبا انتخاب این ابزار پنجرهای باز میشود که در آن میتوانید با واردکردن عدد مورد نظر ،فاصاله
متن تا قسمت باال ،پایین ،راست و چپ سلول را تنظیم کنید.
 معرفی ابزارهای گروه Table size

 :Heightتوسط عدد واردشده در این کادر میتوانید ارتفاع جدول را بیشتر کنید.
 :Widthتوسط عدد واردشده در این کادر میتوانید عرض جدول را بیشتر کنید.
 معرفی ابزارهای گروه Arrange

 Bring forwardو  :send backwardتوسط گزینههای موجود در این قسمت میتوانید موقعیات قرارگیاری
جدول با یک شیء دیگر را تنظیم کنید که کدام در زیر و کدام در جلو قرار گیرد.
 :Alignتوسط گزینههای موجود در این قسمت میتوانیاد موقعیات قرارگیاری جادول را نسابت باه اساالید در
حالتهای مختلف باال ،پایین ،چپ ،راست ،عمودی و افقی برحسب نیاز تنظیم کنید.
 :Groupاین گزینه بهطور پیش فرض غیرفعال است و چنانچه بخواهید جدول را با یک شیء دیگر ترکیب کنیاد
با انتخاب دو شیء فعال خواهد شد.
 :Rotateاز این ابزار برای چرخانیدن جدول در جهات مختلف استفاده میشود.

