
  
  

  
  به نام خدا

  
  آموزش 

Microsoft ONEDrive 
  

  
  

    
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  زهرا کرمی 
  



  

       
  

 آموزش : كتاب عنوانMicrosoft ONEDrive     
                 

 زهرا کرمی :  مولف                  
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
فاطمه رسایی  :ویراستار   
شبنم هاشم زاده :صفحه آرايي   
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1399: تاريخ نشر  
 صدف :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  370000:قيمت  
 978-622- 218- 373- 8: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

:  فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 
                                     

 

 -1370کرمی ، زهرا،:سرشناسه
 Microsoft ONEDriveآموزش :پدیدآور عنوان و نام 

 /مولف: زهرا کرمی.
 1399تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص108مشخصات ظاهري:
 978-622-218-373-8شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 ویندوز مایکروسافت:موضوع
  Microsoft windows(computer file)موضوع:
  سیستم هاي عامل (کامپیوتر)موضوع:
  operating systems(computers)موضوع:

  QA  76/76رده بندي کنگره:
  446/005 رده بندي دیویی:

  7362835شماره کتابشناسی ملی:
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  مطالب فهرست                               

 1  فصل

 آن يکاربر رابط و One Drive یمعرف

 Microsoft One Drive ........................................................................8 آموزش

 8............................................................................ آن يکاربر رابط و ویدرا وان یمعرف

 10 ............................................. کروسافتیما اکانت ساخت و One Drive به شدن وارد زطر

 One Drive ............................................................... 16 سیسرو يکاربر رابط یبررس

 One Drive ................................................................................ 23  یاصل يمنو

 One Drive ............................................................................... 24 برنامه افتیدر

 One Drive ......................................................................... 25 شنیکیاپل از استفاده

 

 2  فصل

 لهایفا انواع با کار

 41 ......................................................................... دیجد يها لیفا کردن آپلود ي نحوه

 44 ............................................................................... ها پوشه و ها لیفا یده سازمان

 46 ...................................................................................ها پوشه و ها لیفا نام رییتغ

 47 ................................................................................. ها پوشه و ها لیفا کردن یکپ

 48 ......................................................................................... ها لیفا کردن دانلود

 48 .......................................................................................... ها لیفا کردن حذف
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 3  فصل

 ها لیفا يگذار اشتراك

 Share ........................................................................ 56 ي پنجره يها نهیگز یبررس

 57 .......................................................... دسکتاپ شنیکیاپل قیطر از لیفا يگذار اشتراك به

 59 ....................................................... لیمیا قیطر از خاص افراد يبرا لیفا يگذار اشتراك

 60 ....................................................................... شده گذاشته اشتراك به لیفا تیریمد

 64 ........................................................................................... ها لیفا يجستجو

 

 4  فصل

 ریتصاو با کار و تیریمد

 68 .................................................................................. ها عکس با  کار و تیریمد

 Album( .................................................................................... 77(  آلبوم ساخت

 80 .......................................................................................... (Places) نهیگز 

 

 5  فصل

 Office Online با کار و یمعرف

 85 .......................................................................................... فونت ننمود اضافه 

 Word online ................................................................... 90 در File يمنو یبررس

 PowerPoint Online........................................................................ 98 افزار نرم

 101 ............................................................... نیآنال نتیپاورپو در موجود يمنوها یبررس

  

  
  



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "سركارخانم زهرا كرمي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مولف مقدمه

  

از  یاريتر شده و بسکاملتر و يکاربردها هر روز یسسرو ین، استفاده از ايابر يهايتکنولوژتر شدن یشرفتهپبا 
 یگانرا يهایستر انجام داد و از سروتمامهر چه  یبه سادگ ،ساختارها ینتوان به کمک همیمروزمره را  يهایازن

  .نموداستفاده را  نهایت ،ابريجذاب  یول

 ي و هر روز در حال رقابت و ارائه کنندمی یتکلود فعال يینهزم در یمطرح یاربس يهاشرکت ،در حال حاضر
و پرطرفدار  یگاندهندگان رایسسرو یاناز م ،مثال يخود هستند. برا نیابه مشتر یشتريها و امکانات بیسسرو

  .نام برد را یکروسافتما یووان دراتوان یم

 توان می یوتردر چند کامپ حتی که ،است ینآنال یويها در درایلفا يیرهذخ One Drive یسسرو یاصل یتقابل
 یرهو... خود را ذخ یقیموس ،هایلفاها، عکس یدتوانیم ،ینآنال یودرا ین. با استفاده از اداشت یسها دستربه آن

 ،است این دارد یووان درا یسسرو که هاییقابلیتاز  یکی .یدداشته باش یدسترس یوتردر چند کامپ  هاو به آن نموده

  .نمایید منتقل یگرد یوترکامپ یکبه  یخود را به آسان یوترکامپ يهایلفا یتمام توانمیکه 
به اشتراك  یگرانبا د یاو  نموده یرایشو و یرهذخ را خود يهایلاسناد و فا ،توانیدمی One Drive با استفاده از

 One Drive حساب به توانیدمی ،دیگري آنالین دستگاه هر یا و همراه تلفن کامپیوتر، طریق از  .یدبگذار

  .یدداشته باش یدسترس

 يفضا ینکار با ا یبه طور کامل آشنا شده و چگونگ One Drive یسکه با سرو ،داریم قصد کتاب این در
  م.یریرا کامالً فرا گ يابر
                                                                                                    

  یمهندس زهرا کرم                                                                                                   


