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  چكيده

از آن اسـتفاده   ...و  هـا  نامـه  ، پايـان ت، مقـاال ت امتحانيمعموالً براي تايپ سؤاالافزاري است كه  نرم Microsoft Office Wordافزار  نرم

در اين مقالـه سـعي شـده    . كند كمك مي Wordها به افزايش كيفيت كارهاي انجام شده در  اما نكات زيادي هست كه دانستن آن. شود مي

  .باشد ها مي و مشكل خيلي ها صحبت شده است متر جايي در مورد آندر ك كه است به نكاتي اشاره شود

رفع مشكل نمايش اعداد توانند مورد استفاده قرار بگيرند، تنظيمات پاراگراف،  هاي كه مي ه مانند حاشيه و اندازه، فونتتنظيمات صفح

قواعدي كه در هنگام تايپ فارسي ها،  بر براي آن گذاشتن ميان هاي علمي و نشان صورت انگليسي، نحوه اعراب گذاري، درج عالئم ويژه و به

 MathTypeافزار  شيميايي و معادالت رياضي، معرفي نرم ياه هاي تايپ فرمول نحوه تايپ سؤاالت تستي، روش شود، و انگليسي بايد رعايت

هاي سـاده بـا اسـتفاده از امكانـات      رسم شكل، Wordهنگام كار با آن بايد رعايت شود، انتقال شكل از كتاب درسي به  و نكاتي كه بايد در

Word مطـالبي  ... هاي رفع مشكل به هم ريختگي فايل هنگام باز كردن آن در يك سيستم ديگـر و   راه، رسم ساختارهاي شيميايي، روش

  .ها پرداخته خواهد شد هستند كه در اين مقاله به آن
  

  از كجا شروع كنيم؟

افـزار   نرم ترين و رايج ينتر معروف. شوند افزارهايي هستند كه براي تايپ و ويرايش متن استفاده مي پرداز، نرم افزارهاي واژه مجموعه نرم

هـاي آن   آخـرين نسـخه   2010و  2007، 2003هـاي    كه نسخه باشد مي Microsoftشركت  Officeاز مجموعه  Word نرم افزار پرداز، واژه

ايـن   .شده است ها استفاده جاي منو و نوار ابزار از ريبون ادي كرده و بهتغيير زي Officeافزارهاي  نرمبه بعد، محيط  2007از نسخه  .هستند

كـه بـا محـيط آن     2003و هنوز هـم از همـان نسـخه    جديد خودداري كنند هاي  ها از مهاجرت به نسخه باعث شده است، خيلي اتتغيير

  .اده كننداستف آشناتر هستند

ها اشاره  جايي به آنمتر كه در ك؛ نكاتي پردازيم مي 2010با تأكيد بر نسخه  Word تايپ سؤال در نكاتي راجع به ذكر در اين مقاله به

  .باشد ميبراي تايپ سؤاالت امتحاني  Wordدر هنگام كار كردن با  ها شده است و مشكل خيلي

رسم جدول و ابزارهاي مـورد   .هتر است با رسم جدول شروع كنيم و سؤاالت را داخل جدول قرار دهيمب Wordبراي تايپ سؤاالت در 

 Insert>Tableفقط همين اشاره كافيست كه از مسـير   .پردازيم به آن نميجا  كه در اين طلبد را مياستفاده براي ويرايش آن بحث مفصلي 

  .توان استفاده كرد براي انجام تغييرات در جدول مي Layoutو  Designهاي  براي رسم جدول و از ريبون

ايجـاد  اگانه نيز بـراي درج سـربرگ   سه ستونه براي درج شماره سؤال، متن سؤال و بارم سؤال و يك جدول جدبهتر است يك جدول 

قابـل   Insert>Header>Edit Headerاز مسير كه قرار دهيم  Header، بايد آن را در اگر بخواهيم سربرگ در همه صفحات تكرار شود. كنيم

  .تفاده كنيمتوانيم براي قرار دادن شماره صفحه در پائين يا باالي صفحه اس نيز مي Insert>Page Number دستور از. دسترس است
  

  تنظيمات صفحه

  صفحهاندازه 

زيرا كاغذهايي كه در ايران مورد استفاده قـرار   ؛است A4اي كه مشغول تايپ در آن هستيم، داراي اندازه  بايد مطمئن شويم كه صفحه

ها اندازه  ر از سيستماست، اما در بسياري ديگ A4صورت پيش فرض به Wordها اندازه صفحه در  لب سيستمدر اغ. است A4گيرد، كاغذ  مي

و در برخي ) تر تر و عرض بيش ارتفاع كم(متفاوت است  A4طول و عرض آن اندكي با تنظيم شده است، كه  Letterكاغذ پيش فرض روي 

يـرد،  گ قـرار مـي   A4كـه در پرينتـر كاغـذ     به دليل اينباشد،  Letterدر صورتي كه اندازه صفحه ما . گيرد از كشورها مورد استفاده قرار مي
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 نو عدم پشتيباني پرينتر و در نتيجه چاپ نشد مشكالتي از قبيل حاشيه سفيد در پايين صفحه، عدم چاپ بخشي از متن در عرض صفحه

  .فايل به وجود آيد

  .كنيم را انتخاب مي A4اندازه  Sizeاز قسمت  Page Layoutدر ريبون براي تنظيم اندازه صفحه 
  

  حاشيه صفحه

كنيم، بهتر است حاشيه صفحات را روي حداقل ممكن قرار دهيم تا  براي تايپ سؤاالت از جدول بندي استفاده ميجا كه معموال  از آن

تنظـيم   cm 1هـا را از چهـار طـرف روي     براي اين منظور بهتر است حاشيه. فضاي به هدر رفته نيز در صفحه كاهش يابد ،عالوه بر زيبايي

را در  cm 5/0ها معموالً توانايي چـاپ در حاشـيه صـفحات را ندارنـد و حـدود       يست، زيرا پرينترنيز مناسب ن cm 1تر از  حاشيه كم. كنيم

  .كنند حاشيه صفحه چاپ نمي

، Top ،Bottomرا انتخـاب نمـوده و    Custom Marginsگزينـه   Marginو قسـمت   Page Layoutبراي تنظيم حاشيه صفحه از ريبون 

Left  وRight  را رويcm 1 مكني تنظيم مي.  

نمـايش داده   )"(باشد كـه بـا عالمـت     مي inchبرحسب  cmبه جاي  Wordگيري در  هاي اندازه ها واحد در بسياري از سيستم: 1 نكته

 File>Options>Advanced>Display>Showداده شــوند، از مســير  يشنمــا cmواحــدها برحســب  Wordبــراي ايــن كــه در . شــود مــي

measurements in unit of  گزينهCentimeters را انتخاب نمائيد.  

بعـد از انجـام تنظيمـات     Page Setupتغيير دهيم، كافيست در پنجره  Wordبراي اين كه تنظيمات پيش فرض صفحه را در : 2نكته 

جديـدي كـه از ايـن بـه بعـد در       اسـناد در اين صورت  .كليك كنيم Set As Defaultمورد نظر، مانند اندازه و حاشيه صفحات، روي دكمه 

Word  ،خواهند بود فرض عنوان پيش به مشخصات تنظيم شده دارايايجاد خواهند شد.  
  

  از چه فونتي استفاده كنيم؟

، Zar ،Nazanin ،Mitraهـايي ماننـد    فونـت  .شود كه ساده و خوانا باشـند  هاي خاصي استفاده مي از فونتهاي رسمي  براي نوشتن متن

Lotus ،Yagut  هاي درسي با فونت  شود، كتاب استفاده مي هاي فوق اغلب از فونت و مجالت ها هدر متن روزنام مثالً.  ...وZar )اصالح شده (

فونـت   ازنهايي اغلـب  هاي  امتحانبراي تايپ شوند و  تايپ Zarيا  Nazanin هاي دانشگاهي معموالً بايد با فونت پايان نامهشوند،  نوشته مي

Mitra Bold هاي ضخيمي مانند  البته از فونت .شود فاده مياستTitr  و يا حالتBold بـراي تايـپ عنـاوين     تـوان  مـي  هاي ديگـر نيـز   فونت

  .است Times New Romanسي نيز بهترين فونت يهاي انگل براي متن .استفاده كرد

تـرين   معروف. كنند ها اضافه كرده و سپس توزيع مي كنند و يك پيشوند به نام فونت ها را گردآوري مي هاي مختلفي فونت شركت: نكته

  ...و  ،B Zar ،B Nazanin ،B Mitra ،B Lotus: مانند. قرار دارد Bها حرف  باشد كه ابتداي نام آن توزيع شركت برنا مي ،ها ترين فونت و رايج
  

  :Wordتنظيم فونت در 

را بـاز   Fontاي  پنجره محـاوره ، Homeبراي اين كه فونت فارسي و انگليسي يك متن را به صورت جداگانه تنظيم كنيم، بايد از ريبون 

 Setبا كليك روي دكمـه  توانيد  هاي فارسي و انگليسي، مي براي متن صورت مجزّا به تنظيم فونت و اندازه آندر اين پنجره عالوه بر . كنيم

As Defaultفرض  ، تنظيمات انجام شده را به صورت پيشWord درآوريد.  
  

  تنظيمات پاراگراف

در صورتي كـه جهـت پـاراگراف     .جهت پاراگراف روي راست به چپ است گراف در هنگام تايپ فارسي، تنظيمپاراتنظيمات ترين  مهم

چنين بهتـرين   هم .شويد دچار مشكل مي، كنيد را تايپ ميپاراگراف تركيبي از فارسي و انگليسي  در اشتباه تنظيم شده باشد، هنگامي كه

  .است Justify Lowفارسي،  هاي متنترازبندي پاراگراف براي 

 توانيد بعد از انجام اين تنظيمات مي. استفاده كنيد Paragraphاي  انجام دهيد و يا از پنجره محاوره Homeتنظيمات فوق را در ريبون 

 Set As Defaultبـا كليـك روي دكمـه     ،Paragraphدر پنجـره   ...هـا و   و ساير موارد مورد نياز مانند فاصله خطوط، فاصله بـين پـاراگراف  

  .اين تنظيمات نباشد مجدد فرض درآوريد تا در موارد بعدي نيازي به انجام صورت پيش نظيمات را بهت
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  شوند انگليسي نمايش داده مي به صورت عدادا: مشكل

و  Hindiهاي  يكي از گزينه File>Options>Advanced>Show document content>Numeralاز مسير براي رفع اين مشكل، كافيست 

  اما تفاوت اين دو چيست؟. را انتخاب كنيد Contextيا 

Hindi : وقتي قسمتNumeral صورت فارسـي   روي اين گزينه تنظيم شود، تمامي اعداد، چه در متن فارسي و چه در متن انگليسي به

د دارند، فارسـي خواهنـد   يز وجون Wordشيميايي تايپ شده در و معادالت  ها عنوان مثال، عددهايي كه در فرمول به. شوند نمايش داده مي

   :زير متنمانند . بود

  

Context :صـورت   بهصورت فارسي و عددهاي موجود در متن انگليسي  در صورت انتخاب اين گزينه عددهاي موجود در متن فارسي به

  :زير متنمانند . د بودالت شيميايي، انگليسي خواهنها و معاد در اين حالت عددهاي موجود در فرمول. انگليسي نمايش داده خواهند شد

  

  گذاري اعراب

بـا گـرفتن دكمـه    در تايپ فارسي در ويندوز عالوه بر كاراكترهايي كه روي صفحه كليد قابل مشاهده هستند، كاراكترهاي ديگري نيز 

Shift   كنيد را مشاهده مي مايكروسافتدر شكل زير صفحه كليد استاندارد فارسي  .هستندقابل درج:   

  

  :دهد نشان مي Shiftرا هنگام گرفتن دكمه  مايكروسافتفحه كليد استاندارد فارسي و شكل زير ص

  

ه، تشـديد و  يعني فتحه، كسره، ضم. گيرد اي كه در شكل فوق مشخص شده است، براي گذاشتن اعراب مورد استفاده قرار مي محدوده

گيومه، دو نقطه، كامـا،  : قابل درج هستند، مانند Shiftرفتن دكمه كنيد كاراكترهاي ديگري نيز با گ همان طور كه مشاهده مي. انواع تنوين

  ...عالمت سؤال، الف و واو همزه دار و 

صفحه كليد فوق، صفحه كليد استاندارد فارسي مايكروسافت است و در صورت تغيير فارسي ساز وينـدوز و يـا در برخـي مـوارد     : نكته

  .هاي فوق روي صفحه كليد تغيير كندممكن است نوع و يا چيدمان كاراكتر ،تغيير فونت
  

  ويژه عالئمدرج 

 Insert>Symbol>More Symbolsدر چنـين مـواردي بايـد از دسـتور     . پذير نيسـت  درج برخي از كاراكترها توسط صفحه كليد امكان

مـورد نظـر و    عالمـت انتخـاب  و بـا   كنيم انتخاب Fontابتدا بايد فونت مناسب را از قسمت  Symbolsپس از ورود به پنجره  .استفاده نمود

  .كنيم آن را در متن جايگذاري مي Insertدكمه 
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درج شـده   عالئـم در زير برخـي از  . است Times New Romanهمان ي علمي و حروف يوناني، بهترين فونت  ويژه هاي نشانبراي درج 

  :كنيد را مشاهده مي Times New Romanتوسط فونت 

∆ α  β  γ  →  ↑  ↓  °  □  µ  ×  ÷  π  ∞  

 هـاي  سـري فونـت   و Webding: ماننـد . شـود  هـا يافـت مـي    هـاي خاصـي در آن   و شـكل  عالئـم هاي ديگر نيز هستند كه  برخي فونت

Wingdings. درج شـده   عالئـم در زيـر برخـي از    .ها وجود دارند باشند و روي همه سيستم هاي پيش فرض ويندوز مي ها از فونت اين فونت

  :كنيد شاهده ميهاي فوق را م توسط فونت
�  � � �  �  �  �  �  �  �  �  ℡  �  �   �     

براي  Shortcut Keyتوانيد با انتخاب عالمت مورد نظر و كليك روس دكمه  كنيد، مي در صورتي كه از يكي از عالئم را زياد استفاده مي

  .بر روي صفحه كليد تعريف كنيد آن يك ميان
  

  قواعد تايپ

شـود،   آشنا تايپ مـي  دليل عدم اطالع، در اغلب متوني كه توسط افراد نا در تايپ فارسي و انگليسي قواعدي وجود دارد كه متأسفانه به

در زير به نقل برخي از ايـن قواعـد اكتفـا    . شود اي نيز مي و عالوه بر غير اصولي كردن كار باعث ايجاد مشكالت آزار دهنده شود رعايت نمي

  :كنيم مي

  

ب   ،)؟(، عالمت سؤال )-(يره ، خط ت(:)، دو نقطه )؛(، نقطه كاما (.)، نقطه )،(كاراكترهايي مانند كاما  -1 نقطـه   و سـه  (!)عالمت تعجـ(...) 

  :مانند متن زير. ها يك فاصله قرار بگيرد نباشد و بعد از آن) Space(ها فاصله  بايد به صورتي تايپ شوند كه قبل از آن

  

گذارد كاراكترهاي فوق در ابتداي خط قـرار   كند و نمي نون عالوه بر زيباسازي متون، يك مشكل فني رايج را هم حل ميرعايت اين قا

  :زير  مانند متن. بگيرند
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، در دو طرف بيروني پرانتز، گيومه و يـا كروشـه بايـد يـك     [ ]و يا كروشه « » ، گيومه ( )هنگام قرار دادن عبارتي در داخل پرانتز  -2

  .اي قرار نگيرد ها هيچ فاصله و در دو طرف داخلي آن) Space(صله فا

  :مانند متن زير. قرار نگرفتن پرانتز، گيومه و يا كروشه در محل نامناسب: رعايت اين قاعده هم يك علت فني دارد

  

  :عنوان مثال به. بين كلمات مجزا بايد حتماً يك فاصله وجود داشته باشد، حتي بين كلمات انگليسي و فارسي -3

  

 »دو قسـمتي  كلمهيك «باشد و در مواقعي كاربرد دارد كه  ترين كاراكترها در تايپ فارسي مي يكي از مهم): نيم فاصله(فاصله مجازي  -4

فاصـله قـرار    قسـمت در ايـن حالـت بـين دو     ).دهنـد  يعني با وجود دو قسمتي بودن يك كلمه يا عبارت را تشكيل مـي (كنيم  را تايپ مي

  :به عنوان مثال .شوند يرد، اما سرهم نيز نوشته نميگ نمي

  

در انتهـاي  » مي«مثالً . باشد هاي فوق هنگام قرار گرفتن در پايان خط مي يكي از مشكالت رايج در تايپ، جدا شدن دو قسمت عبارت

  .شود ل ميبا استفاده از فاصله مجازي اين مشكل نيز ح اما گيرد؛ در ابتداي خط بعد قرار مي» باشد«خط  و 

هـاي   البته در صفحه كليـد . بري قرار داده نشده است در صفحه كليد استاندارد فارسي مايكروسافت، متأسفانه براي فاصله مجازي ميان

تعريـف   Shift+Spaceبرهـايي ماننـد    براي فاصله مجازي ميان...) مانند صفحه كليد اصالح شده شركت گستره نگار و (اصالح شده فارسي 

  .شده است

ــدارد چــه كنــيم؟  ميــان ،حــال اگــر در سيســتم مــا فاصــله مجــازي  بــر بــراي فاصــله مجــازي مســير  بــراي قــرار دادن ميــانبــر ن

Insert>Symbol>More Symbols>Special Characters  را طي كنيد وNo-Width Optional Break )را پيدا كنيـد ) همان فاصله مجازي .

. بري تعريف كنيـد  كليك كنيد و براي آن ميان Shortcut Keyآن را انتخاب كنيد و روي دكمه بري نوشته نشده است،  اگر مقابل آن ميان

  .بر مناسبي است ميان جا در اين Ctrl+Spaceبر  ميان
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  يتستسؤاالت تايپ 

با هـر بـاز   . كنيم استفاده Tabاز تعدادي ) Space(جاي فاصله  ها بهتر است به براي گذاشتن فاصله بين گزينه هنگام تايپ سؤاالت تستي

، Tabبنابراين در صورت استفاده از . كند به سمت جلو حركت مي )نيم اينچ( روي صفحه كليد، نشانگر در فواصل مشخصي Tabزدن دكمه 

 Wordافقـي   كش روي خط Tabتوان براي تنظيم فواصل پرش از عالئم  البته مي(. گيرند ها در سؤاالت مختلف كامالً زير هم قرار مي گزينه

  ).نيز استفاده كرد

 Tabبراي منظور فوق وجـود نـدارد، زيـرا بـا زدن      Tabكنيم، امكان استفاده از دكمه  تايپ مي در جدولوقتي  يك سؤال تستي را : نكته

  .است Tabجاي  به Ctrl+Tabاستفاده از  ،در جدول راه حل اين مشكل. رود نشانگر به سلول بعدي جدول مي
  

  و معادالت رياضي ي شيمياييها تايپ فرمول

  :شود هاي مختلفي پيشنهاد مي روش Wordهاي شيميايي در  براي تايپ فرمول

 يك معادله شيميايي كه تنها نياز به قرار دادن باالنويس مانند ،فاده از ابزارهاي جانبي تايپ كردتوان بدون است هاي ساده را مي فرمول -1

 (=)+Ctrl+Shiftترتيـب   به ،ها برهاي آن ميانبراي قرار دادن باالنويس و زيرنويس، از . اردد )پيكان( و يك فلش )انديس( و زيرنويس )توان(

  .اده نمودفتوان است مي Symbolsبراي قرار دادن فلش از و  (=)+Ctrlو 

  .قابل دسترس است Insert>Cobjectاز مسير است كه  Microsoft Equation، ابزار Wordفرمول نويسي تر  ابزار قديمي -2

ايـن روش   .قـرار دارد  Insert>Equationاضافه شد كه در مسير  Wordبه بعد ابزار فرمول نويسي جديدي به  2007نسخه  Officeاز  -3

كـه شـما را    شـود  ايجاد ميهاي فارسي مشكالت زيادي  در داخل متن فرمول نوشتندر هنگام استفاده براي امكانات بسيار خوبي دارد، اما 

  !را به لقايش ببخشيد كند عطايش يمجاب م

  .باشد ا ميكه توصيه مMathType استفاده از نرم افزار  -4
  

  MathTypeنرم افزار 

از  يامـا برخـ   .است Equation Editor ، استفاده از نرم افزار جانبي)2روش ( هاي فرمول نويسي طور كه اشاره شده، يكي از روش همان

... هـا و   مانند فلش تعادلي و خط زدن نوشته .يستندنرم افزار قابل درج ن ينربرد دارند در اكا يميكه در علوم مختلف مانند ش ييكاراكترها

را بـه آن اضـافه    يو امكانـات مختلفـ   دشـو  يآن مـ  يگزينباشد كه جا يم Equation Editorنسخه كامل شده از  يك MathTypeنرم افزار  .

   .يدكن يپرا تا يفلش، عبارت يو رو يدرسم كن يفلش تعادل يك يدتوان يم مثالً. كند يم

اضـافه   Wordمخصـوص بـه    يبـون ر يك 2010و  2007 آفيسشود و در  يم Microsoft Equation يگزينجا Officeنرم افزار در  اين

يزيـك و  ها را در علوم مختلف ماننـد رياضـي، ف   وسيله آن انواع و اقسام فرمول دهد كه به شكل زير محيط اين نرم افزار را نشان مي. ندك يم

  .توان نوشت شيمي مي
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  نكته مهم سه 

شـوند،   يپتا يعددها فارس يداگر خواست. شوند يم يپتا يسيفرض انگل يشعددها به صورت پ MathType ياو  Equation Editorدر  -1

 يفونـت فارسـ   يـك  Numberو در قسـمت   يـد خـاب كن را انت Define ينـه گز Style ياز منو MathType ياو  Equation Editorدر پنجره 

  )يرشكل ز. (يدرا انتخاب كن B Nazaninمناسب مانند 

شـكل  . (يـد فعال كن يررا غ Italic ينهگز Variableدر مقابل  يدان تو ينشوند م يپتا يتاليككه حروف به صورت ا ينا يطور برا ينهم -2

  )يرز

  

و بنابراين بايـد انـدازه مـتن و بـاالنويس     . متناسب باشد سؤال نويسيد بايد با اندازه متن مي MathTypeاندازه متن در فرمولي كه با  -3  

  .تنظيم نمود Size>Defineرا از مسير  ...زيرنويس و 
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  انتقال شكل از كتاب درسي

هـاي   كتاب pdfفايل جديدترين . كتاب درسي است pdfهاي  استفاده از فايل Word كتاب درسي درهاي  بهترين روش براي درج شكل

باشند كـه امكـان كپـي     ها داراي گواهينامه امنيتي مي اين فايلبا توجه به اين كه اما  .توانيد از سايت دفتر تأليف دانلود كنيد ميدرسي را 

  :استفاده كنيم Wordمجبوريم از روش زير براي انتقال تصاوير به است، غير فعال نموده هرگونه محتوا مانند شكل و متن را از فايل 

تـا   )Adobe Readerبا استفاده از ابزارهاي زوم در نوار ابـزار  ( ايل و پيدا كردن تصوير مورد نظر، روي آن زوم كنيدباز كردن فپس از  -1

  .ددي كه تقريباً تمامي صفحه را پر كنح

  .را فشار دهيد تا يك كپي از صفحه ويندوز در حافظه موقت قرار گيرد Print Screen روي صفحه كليد يك بار دكمه -2

  .كنيد Pasteبرويد و  Wordبه  -3

با ابزارهاي همين ريبون رنـگ،  توانيد  مي .اضافي اطراف تصوير را حذف كنيدهاي  قسمت ،Formatدر ريبون  Cropابزار با استفاده از  -4

  .كه در هنگام چاپ كيفيت مناسبي داشته باشد ا طوري تنظيم كنيدروشنايي و كنتراست تصوير ر

كنيـد و پـس از    Paste... و  Paint ،Photoshopآن را در يك نرم افزار ويرايش تصوير مانند  Wordتوانيد قبل از انتقال تصوير به  مي: نكته

  .منتقل كنيد Wordبه  هاي مورد نظر انجام ويرايش
  

  رسم شكل

شود قبل  توصيه مي). شكل زير(استفاده كرد  Insert>Shapesتوان از مجموعه ابزارهاي موجود در مسير  ي ساده ميها براي رسم شكل

ها را داخل آن قرار دهيد تا هنگام جابجا كردن شكل و يا  رسم كنيد و شكل Drawing Canvasيك  Shapesاز رسم شكل توسط ابزارهاي 

  .تغيير اندازه آن به مشكل نخوريد

  

توصـيه  ... و  CorelDraw ،Illustrator ،Freehandماننـد   رسـم،  تر استفاده از نرم افزارهـاي مخصـوص   هاي پيچيده شكل رسم برايالبته 

  .شود مي

  

  هاي شيمياييرسم ساختار

هـاي مختلفـي ماننـد     افـزار  از نـرم بـدين منظـور   . ترين نيازها در هنگام تايپ سـؤال، رسـم سـاختارهاي شـيميايي اسـت      يكي از مهم

ISIS/Draw ،ChemDraw ،ChemSketch  توان استفاده كرد مي... و.  

شـما بـا اسـتفاده از    . باشد هاي شيميايي ميساختار ها در زمينه رسم افزار ترين و پركاربردترين نرم از معروف يكي ISIS/Draw نرم افزار

شـكل زيـر    .وارد نماييـد Word  ي رسم نموده و سـاختار حاصـل را در  راحت اي شيميايي را بههترين ساختار توانيد پيچيده افزار مي اين نرم

 :را نشان مي دهد افزار محيط كلي نرم

 پيشرفت واكنش

ي
رژ
ان
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به دور آن، آن را انتخاب كرده و پس از  Select توانيد با كشيدن ابزار مي Word اي ديگر مانندافزاره نرم رسم شده به مولكول انتقالبراي 

 .كنيد Paste برنامه مورد نظرتان كردن، در كپي

  

  به هم ريختگي فايل در كامپيوترهاي ديگر: مشكل

كه باعث بـه هـم    ترين عامل مهم. ديگر استبه سيستم  آنبه هم ريختن فايل هنگام انتقال  Wordيكي از مشكالت رايج در نرم افزار 

آيـا  . هايي كه در فايل استفاده شده، در كامپيوتر مقصـد نصـب نشـده اسـت     اين است كه فونت شود ريختن فايل در كامپيوترهاي ديگر مي

ن وجـود دارد كـه   ايـن امكـا   Wordدر . پاسخ مثبت اسـت  ها در كامپيوتر مقصد وجود دارد؟ براي حل اين مشكل راهي غير از نصب فونت

هـا   هاي مورد استفاده در فايل را در خود فايل جاسازي كنيم تا همرا ه با فايل منتقل شود و در كامپيوتر مقصد نياز بـه نصـب فونـت    فونت

ا ذخيـره  دار كنيد و فايل ر را عالمت Embed fonts in the fileبرويد و  File>Options>Saveبه مسير  Word 2010در براي اين كار  .نباشد

هاي مـورد اسـتفاده در فايـل     به تعداد فونتبستگي شود كه ميزان آن  باعث افزايش حجم فايل مياندكي قابل ذكر است كه اين كار . كنيد

  .دارد

اسـت كـه در   بايد در كامپيوتر مقصد تنظيم شود، تنظيم نحـوه نمـايش اعـداد    شود و  كه باعث به هم ريختگي فايل مي ديگري عامل

  .قبل به آن اشاره شدهاي  قسمت

... و  Adobe Acrobat Pro ،Jaws pdfنرم افزارهايي ماننـد  . تبديل كرد pdfتوان فايل را به  براي حل اساسي اين مشكل ميطور  همين

شـكل  هـا بـه يـك     ، در تمـامي سيسـتم  شوند باز مي Adobe Readerكه با  pdfهاي  فايل. توانند مورد استفاده قرار بگيرند بدين منظور مي

 Wordهـاي   ماننـد فايـل   pdfهـاي   البته بايد دقت داشت كه فايل. باشند شوند و عالوه بر كيفيت باال داراي حجم كمي نيز مي مشاهده مي

  .قابل تغيير و ويرايش نيستند
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