
به نام خالق هستی



:دوره آموزشی 

مهارت کار با رایانه در سازمان



نحوه ورود به اتاق های اسکای روم  مخصوص شرکت کنندگان 

ود آن هر یک از  جلسات  که در بستر اسکای روم برگزار می شوند دارای یک  آدرس می باشد که در مروگر خ•
تاده آن را را وارد نمود  کادری بصورت زیر باز می شود اگر برگزارکننده نام کاربر و گذارواژه را برای شما فرس
.تایپ نمود و بر روی دکمه ورود کلیک می کنیم در غیر اینصور بصورت میهمان وارد جلسه می شویم



صورت در صف ورود قرار خواهید گرفت و به محض ورود اپراتور، به"اپراتور هنوز وارد نشده است"پیغام :نکات مهم
. خودکار به اتاق هدایت خواهید شد

ضوع را از در صورتی که ظرفیت اتاق تکمیل شده باشد به هنگام ورود با پیغام خطا مواجه می شوید و می بایست مو
.برگزار کننده  جلسه  اطالع دهید



سب اجازه وقتی برای اولین بار وارد محیط اسکای روم می شوید، مرورگر شما برای استفاده از میکروفون و وبکم شما ک
ه دسترسی الزم را به مرورگر خود بدهید تا بتوانید از این ابزارها ب Allowدکمهتوصیه می کنیم با کلیک روی . می نماید

هنگام نیاز استفاده نمایید
.



بر روی چنانچه بخواهیم نام کاربری خود را تغییر بدهیم   بر روی عالمت سه خط  باالی کاربران کلیک نموده  سپس
می کنیم  نام جدید را تایپنام نمایشی کادری بصورت زیر باز می شود و در قسمت . کلیک می کنیم اطالعات کاربری 
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میشه و اگر وضعیت اتصال خود رو بخواهید چک کنید بر  روی دکمه وضعیت اتصال کلیک می کنید و کادر زیر باز
.اتصاالت خود را می توان چک کرد



خواه را کلیک نموده و تنظیمات دلتنظیمات برای  چک کردن تنظیمات عمومی ،صدا ، تصویر و اعالن ها بر روی دکمه
.اعمال می نمایم



صفحه نمایش را بدهد یک پیام بر رویمیکروفن ، وبکم و اشتراک گذاری فایل  چنانچه اپراتور جلسه برای شما دسترسی 
.نشان داده می شود و شما باید  آن را تایید نمایید  تا میکروفن و وبکم فعال شود



نمایش یک فایل
درنمودهیککلفایلآپلودسربرگرویبرشودمیبازکادرینمودهکلیکصفحهباالیدرهافایلدکمهرویبرابتدا•

فعالمهرودانلودقابلدکمهتوانمیونمودهانتخابرانظرموردفایلونمودهکلیکآپلودبرایفایلانتخابقسمت
نمودهکلیکذخیرهدکمهرویبرسپس.نماینددانلودروفایلاینکنندگانشرکتکهنموده



:در منوی لیست فایل ها

فایل های  آپلود شده رامشاهد می کنیم و امکان حذف و ویرایش و پخش فایل را به کاربر می دهد 



درپایین فایل  این دکمه ها. اگر بر روی دکمه پخش کلیک کنیم فایل را نمایش می دهد
و  بعدو صفحات قبل فعال می شود که امکان رفتن به

برای کاربر  می دهد تمام صفحه و بزرگنمایی صفحه 



 PDFتبدیل فایل ورد به

انید با استفاده از اما می تو. همانطور که پیش تر گفتیم امکان تبدیل فایل ورد به عکس به صورت مستقیم امکان پذیر نیست•
برای انجام این کار ابتدا فایل ورد را باز. تبدیل کنید JPEGو در نهایت آن را به PDFروش پیش رو، ابتدا فایل ورد را به

.را انتخاب نمایید Fileکنید و تب

.را بزنید Browseرا انتخاب کرده و در نهایت Save Asحاال گزینه•
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Foxit Advanced PDF Editor

متون را پاک. را با امکاناتی نسبتا کامل مورد ویرایش قرار دهید PDFنرم افزاری کاربردی که با استفاده از آن به سادگی اسناد
ویرایش شده و در آخر هم بدون هیچ مشکلی با همان . گشوده شود PDFکافی فایل. کند، اضافه نماید و یا این که بچرخاند

.ذخیره گردد PDFفرمت

قابلیت ویرایش به صورت مستقیم•

جدا کردن صفحات دلخواه•

PDFقابلیت قرار دادن و یا برداشتن تصاویر از اسناد•

چرخش متن ها•

قابلیت اضافه یا پاک کردن صفحات اسناد•

pdfادغام کردن چند سند •

…و •



pdfجدا کردن صفحات 

ابتدا  فایل مورد نظر را باز نموده •

باشه و در یک جای صفحه  handکلیک می کنیم که که نماد ماوس به شکل  hand toolsسپس بر روی آیکون •
کلیک می کنیم  صفحات مورد نظر را انتخاب نموده  و برروی Extractقسمت pageراست کلیک نموده  بر روی 

ok کلیک نموده  سپس کادرsaveبو به یک نام جدید ذخیره می کنیم . باز شده  .



pdfادغام کردن چند سند 

کلیک نموده و سپس در یک جای خالی از سند  hand toolابتدا فایل مورد نظر باز نموده و سپس بر روی آیکون -1•
کلیک نموده و سپس  add filesکلیک نموده کادری باز می شود و بر روی joinراست کیک نموده و سپس بر روی گزینه 

کلیک نموده و به یک فایل خود را ذخیره می کنیمjoinبر وی دکمه 



سچگونه حجم فایل پاورپوینت را کاهش دهیم؟ تغییر روش اضافه کردن عک

کردهواردپاورپوینتبهکردنرهاوکشیدنیاوCtrl+VوCtrl+Cهایدکمهازاستفادهباراهاعکسشمااگر•
منظورهمینبه.هستندJPGازترحجیمکهباشدکردهپیداتغییرBMPیاPNGبههاآنفرمتاستممکنباشید،
Insertدکمهازتصویر،درجبرای Imageکنیداستفاده.



عدم قرار دادن فونت داخل فایل پاورپوینت

ونت فونت های استفاده شده را در فایل ذخیره می کند تا در هنگام جا به جایی، مشکلی برای ف Insert Imageتنظیمات•
.م کنیددر صورت عدم نیاز می توانید با حذف این تنظیمات، مقدار کمی از حجم فایل ک. های استفاده شده به وجود نیاید

کلیک کنید Optionرا باز کرده و روی Fileبرای این کار منوی•

را غیر فعال کنید Embed fonts in the fileکلیک کرده وسپس گزینه Saveدر سمت چپ صفحه روی•



برای کاهش حجم فایل پاورپوینت PowerPointفشرده کردن عکس ها در

.های استفاده شده در پروژه، یکی از در باالی صفحه باز شودفشرده کردن عکس•

خود، برای کاهش حجم عکس در پاورپوینت در ویندوز و در فایل پاورپوینت. راه های کاهش حجم فایل پاورپوینت است•
 Formatروی تصویر دابل کلیک کنید تا تب

.کلیک کنید Compress Picturesبرای پایین آوردن حجم پاورپوینت روی دکمه Formatدر تب•

https://anzalweb.ir/1397/09/20/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b4%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


(  تیک آن را بردارید. )را غیر فعال کنید Apply only to this pictureگزینه. با این کار یک پنجره پاپ آپ باز می شود
.این کار تغییرات روی همه تصاویر اعمال می شودبا



.انتخاب کنید( یا سایر کیفیت های مورد نظر)را  E-mail (96 ppi)گزینه Resolutionحال در قسمت

.را بزنید تا همه تصاویر فشرده سازی شوند و حجم آن ها و در نتیجه حجم فایل پاورپوینت کاهش یابد OKسپس



چگونه حجم فایل پاورپوینت را کاهش دهیم؟ با کاهش کیفیت رزولوشن

AdvancedگزینهبرویوoptionsقسمتFileمنویاز•

Discardگزینهکردنفعالازپسپاورپوینتحجمکردنکمقبلروشدر• editing data،مقدارDefault
resolution۹۶مانندکوچکمقدیرازاستبهتر.دهیدتغییرهمراppiکنیداستفاده.

•



ویرایش کردن عکس در پاورپوینت برای پایین آوردن حجم پاورپوینت

.را انتخاب کنید Infoکلیک کرده و گزینه Fileجهت کم کردن حجم فایل پاورپوینت توسط عکس ها روی تب



.کلیک کنید Check for issuesحال روی

.را انتخاب کنید Inspect Documentگزینه



Inspectپنجرهدرکههاییگزینهبیندر Documentکنیدانتخابوفعالرازیرهایگزینه(ازتعدادییاهمه)بینید،می

کلیک کنید Remove allپس از آن باید روی دکمه. کلیک کنید Inspectسپس روی دکمه



فشرده کردن عکس ها در پاورپوینت برای کاهش حجم فایل پاورپوینت
روی . دعالوه بر روش مذکور کم کردن حجم فایل پاورپوینت، می توانید از این طریق هم اقدام به فشرده کردن عکس ها کنی

.را انتخاب کنید Save asکلیک کرده و گزینه Fileتب
کلیک کنید More optionsدر پنجره باز شده روی

.را انتخاب کنید E-mail (96 ppi)را هم فعال کرده و یکی از کیفیت های پایین مانند Delete croppedگزینه.•
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نحوه کم کردن و پایین آوردن حجم فایل ورد

حال برای فشرده سازی تصاویر در فایل ورد،•

عکس مورد نظرتان را در سند ورد خود-1

انتخاب کنید

بر روی دکمهformatاز منوی -2

کلیک کنیدCompress Picturesبر روی گزینه



.است Compress Picturesسپس پنجره جدیدی برای شما باز می شود که مربوط به تنظیمات

را بردارید ولی اگر این گزینه را تیک بزنید  ”Apply only to this picture“گزینه

.به این معنی است که تنها عکس انتخاب شده فشرده خواهد شد

قابل مشاهده است”Delete cropped areas of pictures“گزینه ی دیگری به نام

 (Crop)اگر این گزینه تیک خورده باشد زمانی که شما عکس ها در را کراپ

می کنید دیگر امکان بازگشت به حالیت اولیه وجود ندارد

 wordایلهمچنین در قسمت پایینی می توانید وضوح تصویر یا همان رزولوشن را برای فشرده سازی مشخص کنید، برای کم کردن حجم ف
کلیک کنید OKسپس بر روی. پیشنهاد میکنیم پایین ترین رزولوشن را انتخاب کنید



تمام تصاویر خود را همزمان فشرده کنید
.را انتخاب نمایید «More Options»رفته و گزینه ی «Save As»به بخش «File»از طریق منوی•

بر روی دکمه ی. باز خواهد شد که در آن به گزینه های بیشتری دسترسی خواهید داشت «Save As»این کار کادربا•
«Tools» کلیک کرده و گزینه ی«Compress Pictures» را بزنید.

.باز خواهد شد که در داخل آن می توانید نوع فشرده سازی تصاویر خود را انتخاب کنید «Compress Pictures»پنل•



حذف اطالعات مربوط به تصاویر در حال ویرایش برای کاهش حجم فایل ورد

تاکندیمدارینگهرااولیهعکسشماوردهستیدخودسنددرتصاویررویبرویرایشوتغییراتحالدرشماکههنگامی•
درکاراینکنیمماعالبایدهستیدخرسندموضوعاینازشمااگر.برگردانیداولیهتنظیماتبهراعکسنیازصورتدربتوانید
شودمیشمانهاییفایلحجمرفتنباالباعثتنهاآفیسهایبرنامه

کنیممیکلیکoptionsدکمهرویبرfileمنویاز•



کلیک کنید ”Advanced“در پنجره باز شده از منوی سمت چپ، بر روی گزینه
.را انتخاب کنید ”Discard editing data“گزینه. را ببینید ”Image Size and Quality“گزینه

.با انتخاب این گزینه اطالعات مربوط به ویرایش تصاویر از بین خواهد رفت

همچنین گزینه ی دیگری نیز در تصویر زیر قابل مشاهده است که با تیک زدن آن می توانید از فایل ورد
خود در برابر فشرده سازی محافظت کنید

.تصاویر داخل فایل وردتان انتخاب کنیدمی توانید یک رزولوشن پیش فرض برای فشرده سازی3و گزینه 



کردن تصویر و خودداری از کپی Insertوارد کردن تصاویر از طریق گزینه ی

است تا برای مثال در آزمایشی که انجام شده  است، کپی و پیست کردن تصویر ساده ی زیر در یک سند ورد خالی، باعث شده•
کیلوبایت افزایش پیدا کند548کیلوبایت به 22حجم آن از 

می کند که آن هم گاها می تواند استفاده  PNGپسوندکه حجمی بسیار سنگین دارد، گاهی اوقات نیز از  BMPاستفاده از فرمت•
.حجم باالیی داشته باشد

.ذخیره کنید JPGپسوندیکی از راه های موثر این است که تصاویر را ابتدا وارد یک نرم افزار ویرایش عکس کرده و سپس آن را با •

10ممکن است با همچین تغییراتی بتوانید حجم یک سند . کمتر بود60%وارد سند کردیم، حجم آن  GIFتصویر را با پسوند•
.مگابایت کاهش دهید4مگابایتی را به 



PDF Compressorبا استفاده از نرم افزارpdfکاهش حجم: روش یک 

.و یا کشیدن و رها کردن به نرم افزار انتقال دهید add fileفایل مورد نظر را از طریق گزینه•

.میزان نرخ فشرده سازی تنظیم و مسیر ذخیره فایل فشرده شده را مشخص کنید•



https://www.eboo.irسایت
متن قابل شما می توانید خیلی راحت هر تعداد عکسی را که خواستید روی گوشی خودتان آپلود کنید و سپس همه  را به•

ویرایش تغییر بدهید





ilovepdfوبسایت 

https://www.ilovepdf.com

https://www.ilovepdf.com/compress_pdf


 )، قابلیت تبدیلpdfکه عالوه بر کاهش حجم(https://smallpdf.com)است small pdfیکی از این سایت های کاربردی•
convert) فایل با فرمت های دیگر مانند عکس یا ورد بهpdfرا نیز دارد

•

کلیک می کنیدExplore All PDF Toolsروی گزینه 



وده صفحه زیر باز می شود و  بر روی گزینه مورد نظر کلیلک نموده و فایل خود رانتخاب نم



کلیک می نمودهcompressو نوع فشرده سازی رو انتخاب  نموده  روی دکمه 



.کنیدمیکلیکزیرهایگزینهرویبرنصبازبعدکنیدنصبکرومگوگلمرورگردرراSmallpdfافزونه می توانید
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مدیریت آمار و فناوری اطالعات 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مریم شبل حکما بوشهری نژاد: تهیه کننده 

با آرزوی سالمتی و موفقیت شما


