
 

 ارفزم انر پوستھ تغییر

 دادنتغییر هنحو زش،موآ ايبتدا در تا نستیمدا زمال ینجاا در ما ستا پذیرفتھ رتصو  يبرنامھھا در کھ يظاھر تغییر
آن را  حتیرا بھ نندابتو میشوند مشکل رچاد پوستھ سفید نگر بھ توجھ با کھ نیابررکا تا ھیمد زشموآ را ارفزم انر پوستھ

  سھ از یکی نیدامیتو نکنوا. کنید بنتخاا را Account  گزینھ و فتھر file  گسربر بھ ابتدا رکا ینا ايبر پس تغییر دھند.
  را انتخاب کنید.   office Themeگزینھ کادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فایل یک دیجاا

 تخصصی هنگا در. ستا Ctrl+N  ترکیبی يکلیدھا از دهستفاا  power pointدر  فایل یک دیجاا ايبر هشیو ترین نساآ
 در و کنید بنتخاا را دخو اهلخود يتمھا از یکی New  پانل در و فتھر File گبر سر بھ میبایست رکا ینا ايبر شما تر

 ضپیشفر تنظیم ھیچگونھ ونبد کھ Blank Presentation  تم هشد تھیھ پیش از يتمھا بنتخاا بھ تمایل معد رتصو
 .برگزینید را میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  نھاآ با رکا هنحو و سالیدھاا با کلی شناییآ

 گمیدرسر رچاد ابتدا در تا ھیمد توضیح کمی را برنامھ در رکا وعشر هنحو يمبتد انبررکا ايبر تا یمدار قصد مبحث ینا در 
 ايبر. شد ھنداخو داده توضیح کامل رتبصو و گانھاجد مباحثی در یمدازمیپر ھاآن بھ ینجاا در کھ ارديمو نیدابد و نشوند

 word برنامھ در شما سند تصفحا مانند سالیدھاا ینا کھ نمایید دیجاا را سالیدھاییا ابتدا میبایست شما ئھارا فایل یک دیجاا
 لعماا را تغییر ھرگونھ چیز ھر در حتیرا بھ نیدامیتو شما و دارد دجوو بیشتر فنعطاا ینجاا در کھ وتتفا ینا با میباشند

 يھادرکا آن روي بر نیدامیتو یددنمو دیجاا را يسالیدا شما کھ مانیز. میشوید شناآ بیشتر مفاھیم ینا با هیندآ در کھ نمایید
 ريستود يکمھھاد و تصو ،نیمیشنا لعماا با و ھیدد ارقر را دخو زنیا ردمو اردمو یگرد و بجکتھاآ ،یروتصا ،متنی

  شتھدا را تعاملی و پسندرکا کامال رکا یک تا نمایید تبدیل كمتحر و پویا حالت یک بھ)سالیدشوا( اجرا ينما در را سالیدا
 مباحث ابتدا ھستید مشکل رچاد برنامھ با رکا وعشر در و ھستید برنامھ با رکا در يمبتد بررکا یک شما گرا پس باشید.
 را آن مبحث شتدا دجوو يیگرد مشکل گرا ھم زبا و نمایید مطالعھ را سالیدا تکثیر و دیجاا مبحث مانند سالیدھاا بھ طمربو

 شناآword  برنامھ با برنامھ ینا كمشتر مباحث با را شما تا یمدنمو شتال ابتدا برنامھ ینا زشموآ در ما. کنید مطالعھ جلوتر
 پردازیم.جدا می کنیم می wordوسپس بھ آنچھ کھ آنرا با  دهکر

 فایل یک هخیرذ

 .یمدازمیپر نھاآ بھ کھ دارد دجوو حالت دو   power pointفایل  یک هخیرذ در

 يکلید ھا از نیدامیتو رکا ینا ايبر. شوید رجخا برنامھ محیط از و کنید هخیرذ را دخو فایل ھیدابخو فقط شما کھ مانیز )۱
   گسربر بھ نیدامیتو ھمچنین کنید دهستفاا چپ سمت در برنامھ انعنو ارنو در Save نیکوآ از یا کنید دهستفاا Ctrl+sترکیبی 

File گزینھ روي و فتھر   Saveکنید کلیک. 

ر بھ منظو بدین. کنید تعیین را نامی آن ايبر و داده زيسا هخیرذ آدرس دخو فایل بھ تا باشید شتھدا زنیا شما کھ مانیز )۲
ه در شد زبا درکا در سپس کنید کلیک Computerرا در قسمت  Browseگزینھ  Save asرفتھ و در پانل  Fileسر برگ 

 بھ نپایانید.در ک تعیین را دخو فایل فرمت Type Save as بخش در داده وبرنامھ  بھ را دخو اهلخود منا File nameبخش 
     .دشو هخیرذ نجاآ در نفایلتا Save گزینھ روي بر کلیک با تا فتھر دخو اهلخود مسیر

 


