
  Microsoft wordهاي رياضي، در  استفاده از ماكروها، و فرمول
در وهلة نخست اين . هاي رياضي داريم در رابطه با متون علمي، فني و رياضي مهندسي، ما اغلب نياز به وارد نمودن فرمول

، خسته و نااميد از اين كار دست هاي متعدد رسد و ما پس از مدتي كلنجار رفتن با انواع و اقسام برنامه اي به نظر نمي كار ساده

اما صبر كنيد، براي اين كار، راه حل . هاي مورد نظر را دستي به متن اضافه كنيم كنيم حداكثر، فرمول كشيم و سعي مي مي

   Microsoft word . مناسبي وجود دارد، آن هم راه حلي در قلب

هاي آفيس، قابليت تايپ مقاالت رياضي و انواع و اقسام  امه، از مجموعه برنWord رقيب افزار قدرتمند و بي در حقيقت نرم

اما اين .باشد افزاري مناسب و قابل قبول مي هاي رياضي، فيزيك و شيمي، نرم شك براي تايپ فرمول فرمول را دارد و بي

م تا در اين مقاله، روش تايپ كني ما تالش مي.  است توانايي، معموالَ براي اغلب كاربران، مستتر بوده و از قوه به فعل در نيامده

هاي حوزه رياضيات، امكانات  به عبارت ديگر، در رابطه با مفاهيم و فرمول. انواع فرمول را به شما عزيزان آموزش دهيم

هاي هنري و مالتي مديا، هايپرلينك، در  هاي مختلف، كليپ ها، انواع فونت قدرت نمايش انواع هيستوگرامزيادي از جمله 

Wordباشد  مي موجود. 

، چند صفحه )Macros( ، اين است كه اين برنامه هوشمند،  با استفاده از ماكروها Wordهمچنين از ديگر قابليت هاي 

دهد و سپس با زدن تنها يك  تايپ شده و يا چندين و چند فرمان را ذخيره نموده و به يك كليد از صفحه كليد نسبت مي

 .واهيم كرد و يا تعداد كثيري از فرامين در يك لحظه اجرا خواهد شدكليد، انبوهي از اطالعات را مشاهده خ

 Wordتايپ فارسي اعداد در  
 را انتخاب نموده و …Optiond، گزينه Tools به صورت فارسي تايپ شوند، از منوي Wordبراي اينكه اعداد در 

پنجره در قسمت مربوط به  را كليك كرده و پايين اين Complex Scriptsباالي پنجرة ظاهر شده، گزينة 

Numeral: ، گزينهContext را انتخاب و Okبزنيد . 

 .را ببينيد) ۲ و ۱شكل (

 هاي رياضيات، فيزيك و شيمي  تايپ فرمول
هاي مربوط به رياضيات، فيزيك و  ها باال و پايين جهت تايپ فرمول ، راديكال آلفا و انديسWordپس از باز نمودن برنامه 

 .ير قابل دسترسي هستندشيمي، از مسير ز

حال در باالي پنجرة ظاهر .  را انتخاب كنيد…Customizeترين گزينه، يعني  روي نوار ابزار راست كليك كرده و پايين

ها،  ، از ميان گزينهCategories  را انتخاب و در سمت چپ همين پنجره، در قسمتCommandsشده، گزينة وسط، 

All Commands يا Insertب و در سمت راست در قسمت  را انتخاCommands از ميان ابزارهايي كه مشاهده 

 را ۵ و ۴ و ۳شكل .  در كنار ساير ابزار قرار دهيدWord را دراگ كرده و در نوار ابزار 2X و 2X و αكنيد،  مي

 .ببينيد

 .باشند رمولهاي رياضي آماده مياكنون ابزارهاي تايپ ف

، αدر اين صورت با كليك نمودن ابزار تايپ . ممكن است قسمت تايپ رياضي در كامپيوتر شما نصب نشده باشد: توجه

ا عمل دي رام قرار دهيد، ت دي را در سي سي. كند  را جهت نصب طلب ميMicrosoft Wordدي  كامپيوتر از شما سي

 .نصب كامل شود



بدين ترتيب پنجره عالئم رياضي .  كليك كنيدαهاي رياضي، از نوار ابزار، روي  سپس براي تايپ فرمول

)Equation (توانيد از اين  شما برحسب نياز مي. روي هر كدام كليك كنيد تا نمادهاي شكلي آنها ظاهر شود. شود باز مي

 . كنيدنمادها استفاده

  تنظيم فاصله بين فرمول ها و نمادها 
 را انتخاب و اعداد Spacing، گزينه Format  ازمنوي αها و عالئم، پس از كليك  جهت تنظيمات فاصله بين فرمول

 ) ۶شكل . (كادرها را به دلخواه تغيير دهيد و نتيجه را مشاهده نماييد

 ا ه تغيير اندازه و نوع قلم
 را انتخاب كرده و تغييرات …Define، گزينه Style از منوي αها، پس از كليك  همچنين براي تغيير اندازه و نوع قلم

 قسمت Fontخصوصاَ . هاي فارسي استفاده كنيد توانيد از قلم الزم به ذكر است كه در اين قسمت مي. الزم را انجام دهيد

Number۷شكل . (رسي انتخاب كنيد، تا اعداد در اين قسمت نيز فارسي تايپ شوند را قلم فا ( 

در صورتي . اي ظاهر شود و از شما درخواست اتصال به اينترنت را بكند ممكن است هنگام تايپ در اين قسمت، پنجره: توجه

 .يدهاي رياضي هستيد، آن را تأييد كن كه مايل به دريافت امكانات بيشتر براي تايپ فرمول

 را انتخاب …Define، گزينه Sizeها، از منوي  همچنين جهت تغيير اندازه حروف، انديسهاي باال و پايين، نمادها و توان

  ) ۸شكل . (كنيد

  Wordماكروها در 
ضمن اينكه با استفاده از آنها، . روند وظايف تكراري بكار مي» خودكار كردن«ماكروها برنامه كوچكي هستند كه براي 

به دهيد،   انجام ميWordطور كه عرض شد، اين امكان وجود دارد كه اين دسته از امور كاري روزمره خود را اغلب با همان

 :  از مسير زير قابل دسترسي هستندWordماكروها در . ريزي كنيد طور خودكار برنامه

Microsoft Word>>>tools menu>>>macro>>>record new macro… 
 :دهيم اكروها مراحل زير را انجام ميبراي ضبط و اجراي م

Microsoft Word>>>tools menu>>>macro>>>record new macro>>type a name for 
macro>>CHoose shortcut Key 

 Pauseضمناَ براي قطع موقت اجراي فرامين، روي . دهيم سپس مراحل نوشتن فرامين و دستورات را انجام مي

Recording و براي اتمام روي Stop recordingبراي باز كردن يك ماكرو نيز، . كنيم  از نوار ابزار كليك مي

براي حذف يك ماكرو . دهيم  را فشار ميALT+ Fدهيم و يا كليدهاي  ايم فشار مي كليدهاي ميانبري را كه  تعريف كرده

 )٩شكل . (آنيم  ميDeleteانتخاب و  و نام ماكرو را ALT+ F     نيز، كليدهاي
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