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 پرداز آموزش نکاتی ضروری در کار با واژهف دوره: اهداWord افزار را در پی دارد.ای این نرمشود و اتالف وقت کاربران حرفهای نمیها اشارههای متداول به آنکه در آموزش  
  :پرداز که با واژهکسانی همهٔ نفر،  ۳۰با سقف مخاطبان دورهWord نگاران، ویراســتاران، اند: تمام دانشجویان، پژوهشــگران، نویســندگان، مترجمــان، روزنامــههایی نوشتهار متنافزآشنایند و با این نرم

  نامه.ناشران. بسیار مفید برای پژوهشگران و نویسندگان و دانشجویان مشغول به تدوین پایان
 :ات مشابه یا تنظیم و ترکیب روز ۳ساعته در ۳ جلسهٔ  ۳طی  ،ایدقیقه۶۰ساعت  ۹ مدت دوره.  
  :کننده.دار هر شرکتهای مشکلبرد، فایلتاپ، وایتدستگاه پخِش اسالید با امکان اتصال به لپ امکانات الزم  
 درصــد از ۹۰زمان، بــا تضــمین رضــایِت بــیش از  های ُوردی پس از کالس تا هرها و ابهامگویی تلفنی به تمامی پرسشهمراه پاسخکامًال کارگاهی و تعاملی، با ترکیبی پویا و بانشاط، به تدریس: ؤه یش

  کنندگان.تدریس در نظرسنجی از شرکت وهٔ یش
 نام گروهی.برای ثبتپلکانی دالر و تخفیف  ۵۴نام تکی ثبت :هزینه 

 :نتایج مدنظر  
  ؛Word. پرهیز از خطاهای رایج در کار با ۱
  پا افتاده؛های مکرر برای حل بعضی مشکالت پیش . جلوگیری از اتالف وقت۲

  ؛Wordهای کاِر پیشرفته با . تسلط به شیوه۳
  باره.راهکار دراین ارائهٔ های تخصصِی مشابه و . ایجاد بینش برای یافتن پاسخ پرسش۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Wordپرداز واژههای کار با کارگاه مهارت
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  پرداز وردصحیح از واژه  هٔ دوره استفاد

ای، ادبی و رشتهمیان سماک: ساده؛
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  تدریس، به تارنمای ویراستاران مراجعه کنید. ؤه یشها و کیفیت برگزاری کارگاه دربارٔه و  »ویراستاران« در گروه امپیشین  هایکنندگان دورهارزیابی شرکت مشاهدٔه برای 

  Wordپرداز های پیشرفته در کار با واژهکارگاهی مهارت دورهٔ محتوای 

ُبرها، ها، میانقلم شناسانهٔ روانهای ریخته، حالتهمدهی به جدوِل بهصفحه، نظمسازِی اعداد، شمارههای مهم آغازین، فارسیتنظیم
صفحه، درج چپ و راست، انواع شماره هایها، درج و مدیریت سرصفحهبندی فصلها برای متن، فهرست خودکار، قسمتتعریف استایل
گذاری، چینِی پانوشت، ردگیری تغییرات، کامنتچینی و چپها و خط پانوشت، راستهای پانوشتنوشت، رفع اشکالپانوشت و پی

ز برای ساافدیفاصله، بهترین پیکلید فارسی، نیمالیوت برای اصالح صفحهگرد، معرفی ترایشده برای درج تهای اصالحفونت
  ها و... .های مجازی بین پاراگرافها، فاصلهخودکار دو متن، تورفتگی ابتدای پاراگراف سهٔ یمقادار، های فارسِی عربیمتن

، ازطریق Word. اجرای دستورهای استاندارد در ۱
  تاپ و نمایش با دستگاه اسالیدلپ

  پذیران. پاسخ به مشکالت فنی دانش۲
  دارلهای مشک. تمرین روی فایل۳
برداری توسط نکات برای یادداشت دهٔ یچک. بیان ۴

  پذیراندانش


