
 نشریه راهبردهای توسعه روستایی تمقاالدر  Bookmarkingروش 

مرحله زیر را مطالعه کرده و سپس در فایل حاضر بعنوان نمونه طبق مثال ارایه شده در کادر  6لطفاً ابتدا 

 صورتی رنگ عمل کنید.

مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کنید )بعنوان  مقصدبعنوان  قرار استنظر را که  منبع مورد -1

 با رنگ زرد مشخص شده است(. 3ل در صمثال در این فای

 .بروید Bookmarkبه سراغ  Insertسپس از تب مربوط به  -2

 .کنیدرا انتخاب  Addدر پنجره باز شده یک نام برای آن انتخاب کرده و آیکون  -3

مورد استفاده  مبداءبعنوان که قرار است  نامه رفته و متن مورد نظر راحال به سراغ متن پایان -4

 حاضر فایلدر )بعنوان مثال  کنید Addکرده و آنرا با یک نام دیگر  Bookmarkنیز با روش باال  ر گیردقرا

 با رنگ سبز مشخص شده است(. 2در ص

کنید. در را انتخاب  Hyperlinkاکنون در قسمت مبداء کلیک سمت راست کرده و گزینه  -5

حاال از لیست  را انتخاب کنید. Place in This Documentقسمت سمت چپ پنجره باز شده گزینه 

Bookmark کرده و آیکون ( را انتخاب 3شده )در بند  دادهها، نامOK مقصد به مبداء  حاال دیگر .را بزنید

تاکید  بطور همزمانو کلیک راست ) Cntrlکلید  همزمانتواند با فشار دادن لینک شد و هر کسی می

 صد نقل مکان کند.شود( در روی مبداء بطور خودکار به مقمی

و کلیک  Cntrlکلید  همزمانرا برای مبدا نیز انجام دهید تا بتوان )با فشار دادن  5و  4مراحل  -6

 .ست( از مقصد نیز به مبداء بازگشترا

نمایش داده )و  (Hyper text) دار شده به حالت هایپرتکستهای لینکضمنا برای اینکه نوشته

های های معمولی را بر نوشته( فورمت نوشتهFormat Painterپینتر )پرینت( نشوند کافیست با فورمت 

 هایپرتکست اعمال کنیم.

و کلیک راست( را انتخاب کرده تا به  Cntrlکلید  همزمان)سبز  در قسمت: در متن زیر، مثال

کلید  همزمان) زرددر قسمت  ن،مقصد )که با زرد مشخص شده است( بروید. همچنین برای بازگشت

Cntrl .و کلیک راست( را انتخاب کرده تا به مبداء برگردید 

 (tsU)پخشيدگی  شاخص دوباره

که هر کدام از  (tsU)پخشی کل خاك  وبارهو شاخص د (tfU)پخشی هر فرکشن  شاخص دوباره

به عنوان مجموع درصد مقدار کل  (tsU)پخشی کل خاك  شاخص دوباره. آیند معادالت زیر به دست می

 (.1116, 1111 ،هن و بنینباشد ) می  tfUهای مفروض در نقره پیوند یافته با هر یک از فرکشن
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  Hangingروش

 
 انتخاب کلیه منابع و رفرنس ها -1

 را انتخاب نمائید. paragraphانتخاب شده کلیک راست کرده و گزینه  سپس بر روی قسمت -2

 0/5و برای آن مقدار  را انتخاب نمائید Hangingکلیک کرده و گزینه  Specialبر روی گزینه  -3

 قرار دهید.متر سانتی
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