
 

 

 واحد کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

 Word 2007 در نویسی فهرست

 

 . کٌین هی ایجاد فْرست ترای خالی صفحِ یک ًظر هَرد هتي در اتتذا .1
 . کٌین هی اًتخاب را هتي ّای سرفصل از یکی .2
 تاز styles کادر تا هیسًین را راست سوت گَشِ کَچک فلش ، styles قسوت در home ترگ سر در .3

 . هیسًین را new style یعٌی چپ سوت دکوِ ، دارد ٍجَد دکوِ سِ کادر ایي درپاییي ، شَد
 فًَت، ًام، شاهل هشخصات ایي کٌین هی اًتخاب را هتي فصلْای سر هشخصات شذُ تاز کادر در .4

 در( است فعال کرین اًتخاب کِ سرفصلی هشخصات فرض پیش طَر تِ). تاشذ هی... ٍ رًگ اًذازُ،
 . شَین هی خارج کادر از ٍ کردُ ok ًْایت

 ًوایاى کردین اًتخاب ترایش کِ ًاهی تا styles قست در ٍ home سرترگ در کردین تَلیذ کِ سثکی .5
 . شَد هی

 از پس ٍ کردُ اًتخاب را گیرًذ قرار فْرست در خَاّین هی کِ را ّایی فصل سر ٍ رٍین هی هتي تِ .6
 سثک فرهت شثیِ سرفصلْا فرهت تا هیسًین را کردین ایجاد کِ سثکی تِ هرتَط دکوِ ، یک ّر اًتخاب

 هیذّین اًجام گیرًذ قرار فْرست در هیخَاّین کِ یی ّا فصل سر تواهی ترای را کار ایي.  گردد
 (.رفت خَاّذ فْرست تِ شَد اعوال آى رٍی سثک ایي کِ هتي از ای ًَشتِ ّر) 

 . هیثرین کردین ایجاد فْرست ترای کِ سفیذی صفحِ اتتذای در را ًوا هکاى کلیذ حال .7
 . هیکٌین کلیک را table of contents گسیٌِ ٍ رفتِ references سرترگ تِ .8
 . هیکٌین کلیک را insert table of contents عثارت شذُ تاز کادر پاییي در .9

  . هیکٌین کلیک را options دکوِ شذُ تاز کادر در .11
 ٍ ، heading 1 ، heading 2 سثکْای جلَی هعوَال ٍ دارًذ ٍجَد سثکْا توام صفحِ ایي در .11

heading 3 کِ سثکی هقاتل در ٍ کردُ پاک را اعذاد ایي تواهی.  است شذُ ًَشتِ 3 ٍ 2 ٍ 1 اعذاد 
 ًَیسین هی را 1 عذد این کردُ ایجاد خَدهاى

 . است شذُ ایجا ها فْرست ترتیة ایي تِ کٌین هی ok را کادرّا توام ًْایت در .12
 دّین تغییر را آى ٍاًذازُ ٍفًَت کردُ اًتخاب را فْرست کل هیتَاى درًْایت .13

 


