راهنمای استفاده از فایل الگوی تهیه مقاله ()Template
 .1محیط نرمافزاری الزم
 .1.1نرمافزار ویرایشگر
فايل الگوي تهيه مقاله ،براي نرمافزار  Microsoft Wordنسخههاي  97به بعد طراحي شده است .لذا براي كار با آن ،ميتوانيد از هر يك از
نسخههاي  2016 ،2013 ،2010 ،2003 ،2000 ،97يا باالتر از نرمافزار  Microsoft Wordاستفاده نماييد.

 .1.2سیستمعامل
هر سيستم عاملي كه قابليت اجراي برنامهي  Microsoft Wordنسخه  97به بعد را داشته باشد؛ مناسب است.

 .1.3فونتها
در فايل الگوي تهيه مقاالت ،از سه فونت  Cambria ،B Nazaninو  Times New Romanاستفاده شده است كه دو فونت  Cambriaو
 Times New Romanبر روي اكثر سيستمعاملها موجود ميباشند و لذا كافي است فونت  B Nazaninرا داشته باشيد .در صورت عدم وجود اين
فونت ،ميتوانيد آن را از نشاني زير دريافت نماييد:
http://www.bornaray.com/products/font.html
و سپس آن را در شاخه  Fontsويندوز كپي كنيد يا با كليكراست روي آن ،گزينهي  installرا انتخاب نماييد.

 .2تایپ و درج نمودن محتوای مقاله
 .2.1تایپ نمودن در مكانهای موجود
براي تايپ نمودن كافي است مانند قسمت الف در شكل  ،1در فايل الگو متن موجود در محل موردنظر را انتخاب كرده و شروع به تايپ كردن
نماييد تا متن شما جايگزين متن فعلي شود (مانند قسمت ب در شكل .)1
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 .2.2درج كردن از فایل دیگر در مكانهای موجود
براي اين منظور ،ابتدا در فايل ديگر مطلب موردنظر را انتخاب كرده و كپي ( )Edit | Copyرا بزنيد .اكنون مانند حالت قبل ،در فايل الگو،
متن موجود در محل موردنظر را انتخاب كرده و مانند قسمت الف در شكل  ،2با كليك روي مثلث زير دكمهي  ،Pasteگزينهي  Paste specialرا
انتخاب كرده و سپس مانند قسمت ب در شكل  ،2گزينهي  Unformatted Textيا گزينهي Unformatted Unicode Textرا انتخاب نماييد.
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 .2.3ایجاد مكانهای جدید و تایپ /درج در آنها
در هر مكاني كه تمايل داريد رفته و ابتدا  Styleمناسب را از بين موارد  9گانهي زير انتخاب كنيد و سپس شروع به تايپ كردن نماييد .اگر
ميخواهيد متني را از فايل ديگري درج نماييد؛ به روش گفته شده در بند قبلي ،از  Paste Specialاستفاده نماييد.
البته ميتوانيد ابتدا به تايپ /درج كردن بدون توجه به  Styleموجود بپردازيد و سپس با انتخاب متن تابپ شده /درج شده ،يكي از Styleهاي
مناسب را انتخاب نماييد Style .هاي تعريف شده در فايل الگوي تهيه مقاالت به قرار زير ميباشند:
 .1عنوان مقاله
 .2نام نويسندگان
 .3مشخصات نويسندگان
 .4واژههاي كليدي
 .5عنوان بند (عنوان پاراگراف)
 .6عنوان زيربند
 .7متن مقاله
 .8عنوان بند فاقد شماره
 .9مرجعها
براي اين منظور ،پس از انتخاب متن يا مكان مورد نظر ،از ريبون  Homeدر بخش  ،Styleبا زدن عالمت ( Moreشكل  )3همهي Styleها را
مشاهده كرده و سپس گزينه مورد نظر انتخاب نماييد.
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