
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
  صفحه آرایی با برنامه هاي 

WORD, INDESIGN   
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  فاطمه امجدیان 



  

  
 صفحه آرایی با برنامه هاي : كتاب عنوان  
      WORD, INDESIGN                       

 فاطمه امجدیان :  مولف   
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
نرگس مهربد  :رویراستا   
نازنین نصیري:صفحه آرايي    
داریوش فرسایی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1401: تاريخ نشر  
 آذین:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1100000:قيمت  
 978-622-218-639- 5: شابك  

  خیابان انقالب،خیابان دانشگاهتهران، :واحد فروش نشاني
  -ساختمان دانشگاه158پالك -تقاطع شهداي ژاندارمري-

        22085111-66498168تلفن ها:  4واحد-طبقه دوم
 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

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

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
  این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است

 

 -1368امجدیان،فاطمه،:سرشناسه
صفحه آرایی با برنامه هاي عنوان و نام  پدیدآور:

Word,InDesign مولف: فاطمه امجدیان؛/ 
  ویراستار:نرگس مهربد. 

 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 134مشخصات ظاهري:

 978-622-218-639-5شابک: 
 یادداشت: کتابنامه. فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

   microsoft wordورد مایکروسافت :موضوع
  نرم افزار ادوبی این دیزاینموضوع:
  adobe indesign(computer software)موضوع:
 نرم افزار -: صفحه آراییموضوع

  layout(printing)-softwareموضوع: 
  Z  532/253رده بندي کنگره:
  225445369/686رده بندي دیویی:

 9085910شماره کتابشناسی ملی: 
 



 

 مطالب فهرست
 

 5 ............................................................................................................ مقدمه ناشر

 6 .........................................................................................................سندهیسخن نو

 7 .................................................................................................................. مقدمه

 فصل اول

Word 8 .................................................................................... در ییآراصفحه 

 31 ........................................................................................ نیمات متون و عناویتنظ

 37 .................................................................... آن یو کاربردها Track changesآموزش 

 Word ..................................................................................... 02 پ شعر در برنامهیتا

 00 .............................................................................................. کردن اعداد یفارس

 07 .......................................................................... مات مربوط به آنیو تنظ یبندسکشن

 15 .......................................................................................... کیاتومات یبندفهرست

 13 ........................................................................یساخت فهرست مطالب به صورت دست

 13 .................................................................................. فهرست مطالب یسازیسفارش

 31 ............................................................................. یس( و پاسندیرنوی)ز یپاورق جادیا

 فصل دوم

InDesign 15 .............................................................................. در ییآراحهصف 

 50 ................................................................ صفحات( نین ابعاد و مارجییمات کاغذ )تعیتنظ

 55 ....................................................................................... یط کاریره کردن محیذخ

 53 ............................................................................... نیزایندیا برنامه نهیر رنگ زمییتغ

 63 ......................................................................... مات کاغذید و تنظیل جدیک فایجاد یا

 Properties ........................................................................... 73راجع به پنل  یحاتیتوض

 73 ..................................................................................... یدبندیا مفهوم گرب ییآشنا

 31 .......................................................................... ت صفحاتیریو مد Masterصفحات 

 33 ..................................................................................... صفحات یگذارشماره نحوه

 02 ........................................................................................ یچندلت یبروشورها هیته



 

 03 .................................................................................... ها و مطالبلیانتقال فا نحوه

 03 ............................................................ یسیو انگل یپ همزمان متون فارسیرفع مشکل تا

 06 .............................................................................پُرکاربرد جعبه ابزار یابزارها یمعرف

 325 ................................................................................................... م جداولیترس

 330 ............................................................................. لیراکتر استال و کایپاراگراف استا

 337 ...................................................................... هامات آنیو تنظ یو پاسند یجاد پاورقیا

 302 .......................................................................................... جاد فهرست مطالبیا

 303 .......................................................................... با انواع خطاها( یی)آشنا ییکنترل نها

 306 ............................................................................. چاپ یبرا یبا انواع خروج ییآشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم فاطمه امجديان" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 سندهیسخن نو
 هم دانشجویی زمان در .امداشته کاروسر مختلف افزارهاینرم با خودم، تحصیلی رشته به بنا که ،است سال چندین

 چون .فتمرن ییآرا صفحه سراغ به وقت چیه زمان آن در اما ؛داشتم عهده به هاآموزشگاه در را کامپیوتر دروس تدریس

 رایز ؛رفتمنمی آن دنبال به هم باز که هستم مطمئن ،دانستممی هم اگر و رددا وجود مهارتی چنین که دانستمنمی اصالً

 .نداشتم آن یادگیری به ایعالقه

 که کردممی احساس چون ؛کردم رها را تدریس کار مدتی .شدم کار بازار وارد جدی طور به شد، تمام که دانشگاه و درس 

 به .دادم انجام مختلف هایشرکت در را کامپیوتری فعالیت و کار چندین ،دلیل همین هب .دهم ارتقاء را خود دانش باید

 در ایتجربه هیچ که بودم ییآرا صفحه .شدم استخدام فرهنگی مؤسسه یک در آرا صفحه یک عنوان به که رسیدم جایی

 که گفت من به او اما ؛ما هنداد انجام را کار این حال به تا که بودم گفته مجموعه ریمد به من البته. نداشت زمینه این

 پس خواهیم،می محیط همین در را ییآرا صفحه ما .دیا داشته سروکار WORD برنامه با حتماً پس ؛دیا هبود مدرس شما»

ایحرفه طور به را مهارت این دتوانیمی د،شدی مندقهعال و دیخواست اگر بعدها حتی .بیاموزید را مهارت این توانیدمی شما

 .«؟نه یا دکنی همت دخواهیمی که ،شماست با دیگر .دبگیری یادInDesign  برنامه در تر

 به InDesign و WORD کاری هایمحیط در را ییآرا صفحه هنر و مهارت توانستم خداوند یاری و کمک با خوشبختانه

 هم روزها همان .کنم ترک را کارم محیط که شدم مجبور دالیلی به بنا و سال یک از بعد متأسفانه اما ؛بیاموزم خوبی

 به خودم و بنویسم را کتابم توانممی حاال»: گفتم خودم با آموختم را مهارت این وقتی بود، من سر در کتاب نوشتن عالقه

 تشکر مهربانم خدای و خوبم ریمد از اینکه برای اکنون،. «کنم هدیه عزیز خوانندگان به و ییآرا صفحه را نآ ،دلخواه

 .بپردازم را خود علم زکات عزیزان، شما به هنر این تجربی و جامع آموزش با خواهممی باشم، کرده

  



 

 مقدمه
نرم این در خواهیدمی وقتی که شودنمی باورتان اما ام؛ کرده کار هم من اید،کرده کار WORD برنامه با مه شما حتماً

 افزار نرم یک WORD افزار نرم که شویدمی متوجه تازه وقت آن .خوریدبرمی جالبی نکات چه به کنید، ییآرا صفحه افزار

 .هستیم اطالعبی هاآن از ما که ،دارد یاریبس امکانات بلکه ت،نیس ساده

 صفحه آراستن منظور به ما است، استنباط قابل مهارت این نام از که طورهمان .بدانیم را ییآرا صفحه تعریف باید ابتدا در

 هر و تصاویر جداول، متون، بتوانیم اینکه یعنی ؟ناستمع چه به صفحه آراستن حاال خب،. دهیممی انجام را کار این

 باید ما .دهیم قرار کتاب صفحات در هم، کنار در گیرا و جذاب بسیار طور به ،هست ما کتاب دهندهتشکیل که را چیزی

 .دهیم ارائه خواننده جذب برای زیبایی کتاب رمحتوا،پُ و جامع کتاب یک عرضه بر عالوه بتوانیم

 ایحرفه ییآرا صفحه یک انجام از قبل باید حتماً شما یعنی ؛باشید داشته نیازیپیش هایمهارت کار این برای است بهتر

 از ترکیبی InDesign برنامه که چرا ؛باشید کرده کار Photoshop حدودی تا و Word برنامه با ،InDesign محیط در

 این مطالعه با باشید نداشته هم را نیازپیش هایمهارت این شما اگر چون ؛نیست نگرانی جای البته .است افزار نرم دو این

 .آموزیدمی ،ستا الزم که را هرآنچه کتاب،

 




