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 2013شماره گذاری صفحات در ورد 

 گذاریفرمت شماره
مباحث مربوط به شممممار   رود،یها و ... به کار مکتاب ،یکه در مقاالت علم ماتیتنظ نیاز پرکاربردتر یکی

مقاالت،  هیّصممفتات اوا یبودن اسممک که در ها ا مً ب برا یو حروف یمتفاوت صممفتات از اتاع ع د یگذار

 میتنظ گر،ی. اکته دگرددیم شممن ادیپ یع د یگذارشمممار  یاصممل یهافصمم  یو برا یحروف یشمممار  گذار

 .پردازمیهموزش ها ا م این جا بهکه در  اش ؛بیش   م فیتعر یهامقااه بر اساس فص  یه رها

 شماره گذاری متفاوت صفحات
صفتات را با حروف و م یتع اد میبتواا نکهیا یبرا  Section Breakو  Page break ی ایژگیاز و سکیبایاز 

منظور به  م،یکن یرا با ع د شممممار  گذار گرید یتع اد نیا ی. برامیاسمممتفاد  اما  Word( در ی)بخش بن 

 :میکنیعم  م ریمراح  ز بیترت

 لمرحله او
از  سپس م،یکنیم کیکل؛باشن  یگریشمار  صفتات پس از هن، از اوع د میخواهیکه م یاصفته یدر اات ا 

 .میاما یرا ااتخاب م Next page نهیگز break ییکشو سکیاز ا Page setup، از گرو  Page layoutتب 
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 یکار، در واقع سمممن  ما به دو بخش با اام ا نیبا ااجام ا :1نکته section 1  وSection 2 میتقسممم 

صفتات Footer ای header یبر رو لکیبا داب  کل میاز صتّک ااجام کار خود مطمئن شو نکهیا یبرا. شودیم

 :شودیمشخص م Footer section 1 ای header section 1 نیعناو

 

 یبر رو لکیکه با داب  کل یدر صورت :2نکته header ای Footer نیصفتات، همچنان عناو header ای 

Footer نکهیا یعنی شممود،یظاهر م Page break مج دا مرحله اوّل را تکرار  سممکیبایو م رفتهیصممورت اپذ

 کرد:

 

 نهیاگر بع  از ااتخاب گز :3نکته Next page شو سکیاز ا ش ،  جادیا یصفته خاا کی،  break ییک

  یهن را حذف کن Backspace  ی. اگر با کلمیکنیهن را حذف م بوردیاز ک Delete  یفقط با فشمممردن کل

 .باش یم  ،یج  sectionاحتمال حذف 

 ممرحله دو
. حال از گرددیظاهر م بونیدر ر Designکار تب  نیبا ااجام ا م،یکنیم کیداب  کل Footer section 2در 

در حااک  نهیگز نیفرض ا شی. )بصورت پمیکنیفعّال م ریرا غ Link to previous نهیگز Navigationقسمک 

 (:رود یم نیاز ب یهب ایزرد  گفعال کردن هن، را ریراگ( اسک و با غ یهب ایااتخاب ش  )زرد 
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 :نیکار در واقع ارتباط ب نیبا ااجام ا نکته Footer section 2  باFooter section 1 و  گرددیقطع م

 .شودیم جادیسن ، ا کیمتفاوت در  Footerدو  جادیا نهیزم

 ممرحله سو
 Format Page نهی، گزPage Number ییکشمممو سمممکی، از اHeader & Footer، و از گرو  insertاز تب  

Number حال از قسمک  م،یکنیرا ااتخاب مNumber Format میکنی، حااک حروف را ااتخاب م: 
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 مرحله چهارم
 ییکشممو سممکی، از اHeader & Footer، از گرو  insertامود  و از تب  کیداب  کل Footer section 1در  

Page Number نهی، از گز Bottom of Page میاما یحااک را ااتخاب م کی: 

 

 :یعنی فای  مورد اظرکار بخش اوّل  ینجایا تا نکته section 1شودمی ی، با حروف شمار  گذار. 

 مرحله پنجم
 ییکشممو سممکی، از اHeader & Footer، از گرو  insertامود  و از تب  کیداب  کل Footer section 2در  

Page Number نهی، گز Format Page Number و از قسمک  م،یکنیرا ااتخاب مNumber Format  حااک ،

@ :میگرداایرا به ع د برم یشمار  گذار
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 :نهیقسمک گز نیدر هم نکته Start at  یاما  میتنظ یا با توجه به ایازتان1را . 

 مرحله ششم
 Format نهی، گزPage Number ییکشممو سممکیاز ا، Header & Footer، و از گرو  insertمج داب از تب  

Page Number و از قسمک  م،یکنیرا ااتخاب مNumber Format نهی، از گز Bottom of Page حااک  کی
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 :ش .  یاشود، با مشک  روبه رو خواه کیکه رعا یمراح  فوق ااذکر در صورت بیترت نکته مهم 

 

 

@
th

es
isl

ea
rn

ing

WWW.GhadamYar.com


	jeld_final_nahai
	@thesislearning
	فرمت شمارهگذاری
	شماره گذاری متفاوت صفحات
	مرحله اول
	مرحله دوم
	مرحله سوم
	مرحله چهارم
	مرحله پنجم
	مرحله ششم


