
   

 راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
اُ علَم پسشکی زًجاىادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگ  

با اًجام هرحلِ بِ . ایي راٌّوا جْت تٌظین رایاًِ شوا برای استفادُ از  اتَهاسیَى اداری دیدگاُ  تْیِ شدُ 

   .هرحلِ ایي دستَرات ، سیستن شوا تٌظین خَاّد شد

 

 ٍارد سایت دیدگاُ  ( فعالً اهکاى استفادُ از هرٍرگرّای دیگر ٍجَد ًدارد).را باز هیکٌین IEصفحِ ابتدا 

(http://didgah.zums.ac.ir   )هی شَین .
 

 .کنیم کلیک می "  IE دریافت ترنامه تنظیم" روی گسینه -1

 
اگر مجذد پیغامی جهت تاییذ اجرای ترنامه ظاهر شذ تاز هم .  کلیک می کنیم  Runدر منوی ظاهر شذه تر روی گسینه  -2

 .نیم را انتخاب می ک  Runگسینه 

را کلیک می کنیم    OKترنامه تنظیم ظاهر شذه  گسینه  -3

 
 .هی کٌین  Restartکاهپیَتر را   .را انتخاب می کنیم  Exitگسینه  -4

http://didgah.zums.ac.ir/


   

 راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
اُ علَم پسشکی زًجاىادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگ  

. کٌید اًجام دّید هراحل زیر را اگر تا کٌَى از برًاهِ دیدگاُ استفادُ ًکردُ اید 
اگر مجذد پیغامی جهت تاییذ . .  را انتخاب کنیذ Runرا کلیک کرده و گسینه  "دریافت اتسار کارتری" گسینهروی  -5

 .را انتخاب می کنیم   Runاجرای ترنامه ظاهر شذ تاز هم گسینه 

 .تا ترنامه نصة شود. را تسنیذ  Nextپس از اجرای ترنامه در صورت ظاهر شذن گسینه  -6

 



   

 راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
اُ علَم پسشکی زًجاىادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگ  

اًگلیسی ظاّر هی شًَد هراحل  لاعداد بِ شکّا بدرستی ًوایش دادُ ًوی شًَد ٍ یا ٍ اهضاء اگر سربرگ

 (جْت هشاّدُ سربرگْا) WORDتٌظیوات                      .زیر را اًجام دّید

Word 2003 

را تیک   hidden Text , Drawingرا انتخاب کرده و دو گسینه   Viewصفحه   Tools-> Optionsاز منوی  -7

 .میسنیم

 
 

. انتخاب نماییذ  Contextرا  Numeralترای مشاهذه اعذاد و تاریخ ته فارسی گسینه  -8

 



   

 راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
اُ علَم پسشکی زًجاىادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگ  

WORD 2007 

 .را انتخاب می کنیم  Word Optionاتتذا  -9

 
 

 
را انتخاب می کنیم   Hidden Textگسینه  -10

 



   

 راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
اُ علَم پسشکی زًجاىادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگ  

 

  
  Contextرا   Numeralرا انتخاب کرده و   show drawings and text boxes on screenگسینه  -11

 .انتخاب می کنیم

 
 



   

 راٌّوای تٌظین رایاًِ ّا جْت استفادُ از سیستن اتَهاسیَى اداری دیدگاُ
اُ علَم پسشکی زًجاىادارُ فٌاٍری اطالعات داًشگ  

یش دادُ ًوی شًَد اگر فًَتْا بدرستی ًوا
کامپیوتر را  تخاب کنیذ و ترنامه را نصة نموده ورا ان  Runرا انتخاب کرده گسینه  ”دریافت فونت“نه گسی -12

Restart  می کنیم. 

 

 


