ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ  ،wordدو ﻧﻮع ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

در ﮐﺘﺎبھﺎ دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺻﻔﺤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ) iو  iiو  iiiو  ivو v
و  (...ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﻔﺤﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ) ١و  ٢و  ٣و  ٤و (...
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ دو ﺳﻨﺪ ) (Documentاﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺪﻣﻪ و آنرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ
ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ دو ﻧﻮع ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﺷﻤﺎرهزﻧﯽ ﺻﻔﺤﺎت در ورد ﻣﯽدھﻢ:

 -١درج ﺷﻤﺎره:
ﺑﺮای درج ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت در ورد  ٢٠٠٧و  ٢٠١٠ﺑﻪ ﺗﺐ  Insertرﻓﺘﻪ و روی  Page Numberﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره در ﺑﺎﻻ)(topی ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ) (bottomﺻﻔﺤﻪ درج ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻤﻮل ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ Bottom of Page ،و ﺳﭙﺲ  ٢Palin Numberرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرهھﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ،وﺳﻂ
ﺻﻔﺤﻪ درج ﺷﻮد.

 ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ:اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهھﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درج ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا روی ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ اول داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺗﺐ  ،Homeروی دﮐﻤﻪ right-to-left
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

 -٢ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری:
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،از ھﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺒﻞ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Format Page Numbersرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ(
ﭘﻨﺠﺮهای ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:

ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﻧﻮع ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و  OKﮐﻨﯿﺪ.

 -٣ﺣﺬف ﺷﻤﺎره از ﺻﻔﺤﻪ اول:
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﻨﺪھﺎ ،ﺟﻠﺪ روﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﺣﺬف ﺷﻤﺎره از ﺻﻔﺤﻪ اول ،ﺑﻪ ﺗﺐ  Page Layoutرﻓﺘﻪ و روی دﮐﻤﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺨﺶ  PAge Setupﻗﺮار دارد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ) .ﺷﻤﺎره ٢
در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ(

در ﮐﺎدر  Page Setupﺑﻪ ﺗﺐ  Layoutﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Different first pageرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و  OKﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎره از ﺻﻔﺤﻪ اول ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Different odd and evenرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮد و زوج ،دو ﻧﻮع ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و
ﯾﺎ در ﮐﻞ ،دو ﻧﻮع  headerﯾﺎ  footerﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ) .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﺎت زوج ﺑﺎ ﻓﺮد ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً در
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮد ،ﺷﻤﺎره در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ و در ﺻﻔﺤﺎت زوج ،ﺷﻤﺎره در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ(
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ،در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎره  ٢ﻣﺤﻞ ﻋﺪد را ﺑﻌﺪ از داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ روی آن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﻤﺎره  ٣ﯾﺎ  ١ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ ﺗﺎ در ﮐﻞ ﺻﻔﺤﺎت ھﻤﺎﻧﻄﻮر اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

 -٤دو ﻧﻮع ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ:
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ  Sectionﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٠اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺳﻨﺪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اول ،ﺣﺮوف
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،آنرا ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 -١ﺑﻪ اﻧﺘﮫﺎی ﺑﺨﺶ اول )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺿﺎً اﻧﺘﮫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ( ﺑﺮوﯾﺪ و آﻧﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢ﺑﻪ ﺗﺐ  Page Layoutﺑﺮوﯾﺪ.

 -٣روی دﮐﻤﻪ  Breaksﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٤روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Next Pageﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد.

