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 سخنی با نویسندگان و مخاطبین

تمام  .60کنگره محترم سایت  خدمت گذارانو  نویسندگانبا عرض سالم و احترام خدمت 

موجب رشد و صعود  دهند،نشان می 60شکل در کنگره م صورتبهکه در نگاه اول خود را  اتفاقاتی

این  به بالگفا افتاد و سایت. یکی از این رویدادها مشکلی بود که برای اندشدهتوجهی برای ما قابل

ها( منجر به از ها و لژیون)اعم از وبالگ نمایندگی 60 های کنگرهتفاده بسیاری از وبالگدلیل اس

 .شد هاآنآرشیو و مطالب  دست دادن

 

فضا  برای آینده طراحی کرده بود و آن اختصاص 60کنگره ای که سایت ترتیب برنامهاینبه

به مسئولین در اختیار دادن دسترسی همچنین و congress60.org  با پسوند هاوبالگ برای

 .کلید خوردزودتر از موعد  ،بودها های نمایندگیوبالگ

انتقال  60سایت کنگره  زیرمجموعهبه  (25/11/94تاریخ  تا) وبالگ 51رو تعداد ازاین

ها برای مدیران وبالگ 60کنگره و به همین تعداد دسترسی ورود مستقیم به سایت  اندپیداکرده

های الزم اندازی وبالگ و دسترسیبرای طی این مراحل و درخواست راهتخصیص داده شد. 

مسئول  عنوانبهتوانند یک فرد را خانواده می های گروهها و همچنین اسیستِنتهای نمایندگیایجنت

با در نظر گرفتن یک دوره  ازآنپسهای وبالگ نمایندگی خود به دفتر سایت معرفی نمایند. فعالیت

 استفاده از آپلود سنتر، چگونگی گذاشتن مطلب در سایت کنگره، تمامی نکات، اعم از آموزشی با

در  60ت کنگره یاسحضوری و در محل  صورتبه تن و...ویراستاری معکس، ویرایش ، مطالب انتخاب

خواهد قرار ها در اختیار مدیران وبالگ 60کنگره دفتر مرکزی، اطالعات ورود به وبالگ و سایت 

 .گرفت

که چک کردن روزانه تمامی  ؛از حالت گذشته 60کنگره سایت  اعضایترتیب روال کار اینبه

با  هامدیران وبالگتغییر پیدا کرد که صورت این به  (بود عدد 200از بیش  هاآنتعداد ) بود هاوبالگ

 صورتبهخودشان  ،بین صالحیت نوع و کیفیت مطالعیو با ت داشتن دسترسی به سایت کنگره

به  همبرای روشن شدن مسیر فعالیت کنند. سایت خود در نمایندگی اطالعات ثبت اقدام به مستقیم 

از هفته طول تا در  شودمیدرخواست آنان از ، وبالگ نویساندوری از سردرگمی مدیران و جهت 

 به شرح زیر: ایبرنامه پیروی کنند. ای مشخصبرنامه

های آموزشی هر نمایندگی های آموزشی )به تعداد برگزاری کارگاهقرار دادن مطالب کارگاه -1

، پس از 60ات کنگره )به دلیل هفتگی بودن دستور جلس روزآن  24 در طول هفته( تا قبل از ساعت

 (.یستنمیسر اتمام دستور جلسه امکان استفاده مطلب در هفته بعد 
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دل نوشته )مشارکت در مورد دستور جلسات و یا هر موضوع  2مقاله و یا  2قرار دادن  -2

 (.60دیگری در سوی اهداف و فعالیت کنگره 

 .(وگوگفتقرار دادن یک مصاحبه ) -3

 6جلسه کارگاه آموزشی در طول هفته دارد، حداقل  3نمایندگی که  لمثاعنوانبه ترتیباینبه

. البته این روال ثابت نبوده و با توجه به نوع نمایندگی )تعداد کندمیتولید تهیه و مطلب در هر هفته 

 .هستاعضا، وبالگ نویسان و...( متغیر 

یا وبالگ دیگری کپی از منبع و خاص است نمایندگی  یکتولید تمامی این مطالب هم  طبیعتاً

محتوا  ازنظربایست توسط مدیر وبالگ مطالب می همه .باشدنمینشده و یا از مطالب قدیمی هم 

و ویراستاری و یا در صورت تصویری بودن مطلب، تصاویر آن بررسی گردد دقت مطالعه و سپس به

گرفتن مطلب بر روی  نهایی و قرار تأییددر هنگام . ه آن را ثبت کنددر سایت کنگر تأیید از پس

اولویت با مطالبی خواهد  طبیعتاًو  شدهبررسیتوسط اعضای سایت  مجدداًمراحل فوق تمامی سایت، 

 .اندشدهبیشتر و بهتر رعایت  هاآندر بود که این موارد 

  60کنگره اگر از مطالب نمایندگی خاصی بیشتر و یا از نمایندگی دیگری کمتر در سایت 

گیرد ویرایش کننده قرار می عنوانبه 60کنگره یا اگر در انتهای مطالب نام سایت و  شودمیاستفاده 

 .گردد، همه و همه به عدم رعایت مطالب فوق برمیکندمیو منبع مطلب تغییر 

ی جهات، کیفیت جای خود را مدر تما 60در حال حاضر با توجه به گسترش روزافزون کنگره 

 جایبه شودمیم از این اصل مستثنا نیست. پس پیشنهاد به کمیت داده است و سایت کنگره ه

مطلب با صرف  4یا  3کیفیت پایین در هفته، دقت و انرژی گذاشتن برای تولید تعداد باالی مطلب با 

 زمان بیشتر و کیفیت باالتر ایجاد نمایید.

در  سایت کنگرهمحترم،  وبالگ نویسانو رفع مشکالت شما احتمالی  سؤاالتپاسخ به جهت 

ها وبالگمسئولین برای مجدد کالس آموزشی برگزاری و یا  دهیپاسخآمادگی خود را برای هر زمان 

 021-77614232تلفن دفتر سایت با توانند جهت پرسش و یا هماهنگی می عزیزاناعالم داشته و 

 تماس گیرند. 16الی  9روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از سایت 

و ویرایش  قرار دادنستاری، ختاربندی، ویراوزشی مربوط به تولید مطلب، سادر ادامه کلیه مطالب آم

بدون هیچ مشکلی  هاآنو مشاهده  بامطالعه توانیدمیو نوشتاری آمده است و شما تصویری  صورتبهتصاویر و... 

 یک مطلب با اصول و کیفیت باال داشته باشید.

 60 کنگره سایت –با احترام 
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 مراحل انجام کار

 :استمحتوا و فنی به شرح زیر  ازنظر باارزشمراحل انجام ایجاد و انتشار یک مطلب  طورکلیبه

 و...( دل نوشتهنوع مطلب )تولد، گزارش تصویری، گزارش جلسات، مصاحبه،  انتخاب -1

 و رعایت چارت تحریر مطلب. داریامانتاطالعات بر اساس اصل  آوریجمع -2

 امضاء مطلب -3

 نویراستاری مت -4

الزم و ضروری است که پس از پایان کار و پیش از انتشار، ) تولیدتمامی مراحل  نچک کرد -5

 (د.به مطلب تولیدی خود و دیگر نویسندگان جهت بازبینی توجه نمایی باریکبیش از  حتماً  حتماً

 انتشار -6

 

 انتخاب نوع مطلب برای تولید

انجام دهیم.  بندیاولویتکه برای خود یک سری  است هر کاری موفق باشیم الزم دریم هاگر ما بخوا

ما در کنگره مشخص است.  بندیاولویتهم اجرای این عمل بسیار مهم است.  وبالگ نویسیدر 

 کنندهمصرفبرای درمان افراد  خواهممییک وبالگ نویس که در کنگره  عنوانبهمثال من  طوربه

تولدش در نمایندگی خود مطالبی را بیان کرده  که در رهاشدهتالش کنم، انعکاس تجربیات یک فرد 

در  آنو قرار دادن  دیگرسایت  یکباالتر از کپی کردن یک مطلب پیرامون متافیزیک از  مراتببه

 وبالگ است!

اولویت در مباحث کنگره در حول محور پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد است که کمک  طورکلیبه

 .رمان و تعادل برودبه سمت د کنندهمصرفکند، یک فرد 

 :شودمیدر کنگره اشاره  وبالگ نویسیمحتوا یا مطالب  هایاولویتدر زیر به یک سری از 

 درمان اعتیاد به مواد مخدر، به روش معرفی جامع DST با داروی OT  

 60بینی کنگره جهان 

 رساندن پیام رهایی از سیگار 

  نوشتن»مسافران و همسفران برای  تمامیبهکمک» 

 60بینی ورزشی کنگره ی ورزش و جهانمعرف 
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 نوشتن مقاالت و نوشتارهای علمی با موضوعات مرتبط با مواد مخدر، اعتیاد، خانواده و ... 

  وقایع یرساناطالعثبت اخبار و 

 

 را برای استفاده انتخاب نماییم؟ هاآنها به چه معنی بوده و چگونه باید حال این اولویت

تولید  DST مطلبی با اولویت معرفی درمان اعتیاد به روش هیمخوامیما  فرض کنیدپاسخ: 

ما باید  اصلی مطلب موضوع، هسته و این مطلب را در وبالگ قرار دهیم خواهیممی. وقتی کنیم

مطالب مختلف و در  صورتبه توانیممی ین موضوع راکه ا باشد DST معرفی درمان اعتیاد به روش

 انجام دهیم.گوناگون  هایقالب

مصاحبه با  کدر قالب یآن را ولی دهیم. توضیح  ار DST روش درمان خواهیممیمثال  طوربه

 کنیم.و منتشر می دهیممیانجام رو بیان کرده  شکه تجربیات در نمایندگی خود یک راهنما

 آناشاره شد و قالب هم نشان دادن  آن به که شودمیخالصه؛ اولویت یکی از موارد باال  طوربه

 .باشدمی... و دل نوشتهت در مطالب گوناگون مثل مصاحبه، گزارش تولد، اولوی

گرفته تا انتشار  اولویتدر تصویر زیر )از انتخاب  راکار  کلیمراحل  توانیدمیبرای درک بهتر، 

 :مشاهده نماییدمطلب( 
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 راهکارها

ایی با وبالگ نویسی و آشن حالتابهما به دنبال آموزش هستیم. افرادی که « راهکارها» بخشدر 

بر ما واجب است  د،قرار بگیرن صحیحدر مسیر آموزش باشند  اند، اگر خواستهقدرت تأثیر آن نداشته

فراهم کنیم. زیباتر، بهتر و مفیدتر است که هر  هاآن را برای آموزش دیدن افراد و خدمتراه 

 و کامپیوتر با انتقال آموزشرا  خود خدمت گذارو  وبالگ نویسان گروه، 60نمایندگی از کنگره 

 فران هموار کنند.همسمسافران و  دیگر ایبر ،را برای خدمت در این عرصه مسیر ،اینترنت

 

 :در بخش راهکارها موردتوجهنکات 

سفران محترم در اختیار همهای نوشتاری که از طرف مسافران یا پایبند بودن به اصل متن :1نکته 

و وقایع بسیار مهم است. توجه به  هاصحبتیا انتقال صحیح و دقیق گیرد و وبالگ نویسان قرار می

 .تر خواهد نمودهای ما را باارزشو رعایت شیوه صحیح نگارش و ویرایش، فعالیت« داریامانتاصل »

 ر دادن بر روی وبالگقبل از قرا ،هامتن نهمیت نوع نگارش و نیز ویرایش شدبا توجه به ا :2نکته 

 ، البتهانین دستور زبان فارسینحوه نگارش فارسی، ویرایش متن و همچنین قوه ب باید توجه شود

راغب به استفاده از مطالبی است که نگارش و ویرایش  60طبیعی است که سایت کنگره 

 .دارند تریقبولقابل

ه توجه ب د،آیندرمیها و... به نگارش ، نوشتار«برداشت از سی دی»در مطالب که با عنوان  :3نکته 

این نکته کاربردی خواهد بود که نوشته ما برداشت شخصی ما از آن نوشتار و یا سی دی بوده و 

 .های خودمان سخن بگوییمتوانیم برای نوشته خود نامی را انتخاب کنیم و یا در متن از تجربهمی

 

 :را پوشش دهند هاآن توانندها میمطالبی که نمایندگی

 گزارش تولد 

 گفتگو و...( های هر نمایندگیرهاییرامون موضوعات مختلف پی( 

 گزارش جلسات مسافران و یا همسفران 

  ها وجود داردروزانه در نمایندگی صورتبهگزارش اخبار و اتفاقاتی که 

 های تصویری از رویدادهای مختلفگزارش 

 مسافران و همسفرانو...(  ، گفتگودل نوشته)مقاالت علمی، های نوشته 
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 گزارش تولد:

قول وقایع بر روی وبالگ قرار دهید، نقل شودمیگزارش تولدهایی که در نمایندگی برگزار  لطفاً

 باشد. از مفیدترین مطالب برای افراد خواهان رهایی یتواند یکو تجربیات رها یافتگان در تولد می

 

 نحوه پیشنهادی تهیه گزارش تولد:

 مثال: طوربه. در ابتدا گزارش اولیه جلسه -1

شنبه مورخۀ پنجنمایندگی افسریه روزهای  60های آموزشی عمومی کنگرۀ جلسه از دوره شانزدهم از سری کارگاهاولین 

با نگهبانی آقای علیرضا محمدی پور و با استادی آقای محمد محمدی پور و دبیری آقای محمد اسکندری و با  15/11/94

 .آغاز بکار نمود 16:30عت جو و تولد آقای امراهلل قدیری سادستور جلسه وظایف ره

 

 عکس از میز جلسه: ازآنپس -2

 

 در هنگام عکاسی به کادربندی، زاویه، نور توجه فرمایید.( لطفاً)

 

 خالصه سخنان استاد: -3

خط  6تا  5است، بین  شدهاشارهکه در بخش راهکارها به آن « داریامانت»در این بخش خالصه سخنان استاد با توجه به اصل 

 نان استاد جلسه در مورد دستور جلسه بنویسید.از سخ
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 سخنان استاد در مورد مسافر / همسفر: -4

 استاد جلسه در مورد مسافر و یا همسفر را بنویسید. هایصحبتخط از  5تا  3در این قسمت نیز بین 

رهاییتصویری از پیام  -5  

 

 نور توجه فرمایید.( در هنگام عکاسی به کادربندی، زاویه، لطفاً)عکس از پیام تولد 

 

 :اعالم سفر مسافر / همسفر -6

کامل درج کنید. مدت تخریب / آنتی ایکس مصرفی / نام راهنما / مدت سفر اول / رهایی و...  صورتبهاعالم سفر را 

 مسافر سیگار هم باشد، اعالم سفر سیگار نیز نوشته شود. کهدرصورتی

 
 (دربندی، زاویه، نور توجه فرماییدعکاسی به کا در هنگام لطفاً)عکس از هنگام اعالم سفر 
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عکس از هنگام اعالم سفر / شادی سایر مسافران و همسفران / تصویر مسافر در  3حداکثر  -7

 کنار راهنما و کیک تولد.

 :آرزوی مسافر / همسفر -8

 .آرزوی مسافر یا همسفر را با درج عکسی از هنگام اعالم آرزو

 

 (دربندی، زاویه، نور توجه فرماییددر هنگام عکاسی به کا لطفاً) عکس از هنگام بیان آرزو

 خالصه سخنان مسافر / همسفر: -9

هر دو را  هایصحبت شخص و اگر همسفر دارد، هایصحبتخط خالصه  8تا  5، بین هاصحبتپس از درج عکس از زمان 

 .گذاریممی

 

 رمایید.(در هنگام عکاسی به کادربندی، زاویه، نور توجه ف لطفاً)



10 

 

را در انتهای  هاآن توانیدمیاست،  نشدهاستفادههای خوبی دارید که در متن اگر عکس -11

 .پرهیز کنیدو تعداد زیاد های یادگاری دادن عکس از قرار االمکانحتی. متن اضافه کنید

(دربندی، زاویه، نور توجه فرماییددر هنگام عکاسی به کا لطفاً)  
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 ت:گزارش جلسا

با توجه به هفتگی بودن  هانمایندگی هایوبالگدر  60جلسات عمومی و خصوصی کنگره 

رش امکان استفاده از گزا است که پس از پایان هفته آموزشی طبیعی 60 کنگره دستور جلسات

برگزاری  ،ساعت 24گذشته  تا پیش از شودمی. پس پیشنهاد نباشد های آموزشی هفته گذشتهکارگاه

 روی وبالگ قرار گیرد. وزشی مربوطکارگاه آم

 

 نحوه تهیه گزارش جلسات:

 نویسید:در اولین مرحله گزارش، توضیحات مربوط به اطالعات جلسه را می -1

ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه  60های آموزشی کنگره دومین جلسه از دوره شصتم سری کارگاه

در روز شنبه  "آقای ناصر توکلی"و دبیری  "محمدباقریآقای "و نگهبانی  "آقای رضا فاضلی" با استادی "بانهفته دیده"

 آغاز به کار نمود. 17:00ساعت  24/11/94مورخ 

 

 عکسی از میز جلسه: -2

 

 در هنگام عکاسی به کادربندی، زاویه، نور توجه فرمایید.( لطفاً)

 

 خالصه سخنان استاد -3

 خط باشد. 15بیش از  تواندمی اریدامانتبا توجه به اصلی 
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 عکس( 3. )حداکثر نماییدهای جلسه استفاده از عکس در بین متن سخنان استاد -4

 

 عکاسی به کادربندی، زاویه، نور توجه فرمایید.(هنگام در  لطفاً)
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 ها وجود داردروزانه در نمایندگی صورتبهگزارش اخبار و اتفاقاتی که 

 طوربه .افتد را گزارش کندتواند به تفکیک هر اتفاقی که در نمایندگی میمیها این نوع گزارش

های داخلی را که مثال: استاد جلسه کارگاه آموزشی روزهای آینده را معرفی کنند و یا اطالعیه

، همچنین رویدادها و را بر روی وبالگ خود قرار دهند کنندمیمرزبانان و یا ایجنت شعبه اعالم 

 ای مانند مراسم پیمان مرزبانی، انتخابات و... .درون شعبه هایمراسم

 

 های مسافران و همسفرانمقاالت و نوشته

راجع به آن  ترپیششده در اصولی که های درجها بهتر است بر اساس اولویتاین نوشته

 صحبت شد باشد.

 ربارترپُبرای تواند ، میشودمیتهیه  60 هایی که توسط مسافران و همسفران کنگرهنوشته

 :دنشدن اصول زیر را رعایت کن

های شخصی خودتان از پروسه اولین مرحله، کنجکاوی و یا بررسی مشکالت و یا تجربه -1

 .درمان و یا... است

مشغول کرده )مشکالت، راهکار، تجربه  شماراهای که ذهن برای نوشتن راجع به مسئله -2

و... استفاده  پدیاویکیگوگل، منابع داخلی کنگره، از  وانیدتمیو...( تحقیق کنید. برای تحقیق کردن 

 کنید.

 .نکته: سعی کنید از منابع معتبر در تحقیقات خود استفاده کنید

اید را در نتیجه تحقیقات شما به همراه تجربیات شخصی که در زندگی خود به دست آورده -3

 .قالب یک نوشته، مقاله و یا هر اسم دیگری ساماندهی کنید

نحوه پیشرفت خود را  مرورزمانبهآزادانه عمل کنید،  توانیدمیشما در نحوه نوشتن متن  -4

 .خواهید دید وضوحبه

های زیادی را در ذکر منابع کوتاهی نکنید. وجود منابع معتبر به نوشته شما قابلیت لطفاً -5

سخت نیست، اما نوشتن مطالب با  و... اصالً هاسایتخواهد افزود. در دنیای امروز کپی کردن نوشته از 

 .استفاده درست از منابع سخت است، اما غیرممکن نیست
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خمیازه، مغز »جناب آقای خدامی، تحت عنوان  60بان تحقیقات کنگره ای از دیدهنوشته مثال:

قرار گرفت که نمونه مناسبی برای  60بر روی سایت کنگره  30/9/92در روز شنبه « و سیستم ایکس

 توانید این نوشته را مطالعه نمایید:تن مسافران و همسفران محترم است؛ در صفحه بعد مینوع نوش

 «خمیازه، مغز و سیستم ایکس»

کننده مغز منتشر شد و اینکه مصرف سیگار و مواد چند روز پیش مطلبی در مورد سیستم خنک

رسانی به مغز با ات خونها، عملیشود تا خون غلیظ شود و در ادامه با تنگ شدن رگمخدر باعث می

کننده مغز که با هزاران اختالل روبرو شود. یکی دیگر از نتایج این وضعیت این است که سیستم خنک

درستی انجام دهد و درنتیجه دمای مغز تواند کار خود را بهکند، نمیکیلومتر مویرگ، مغز را خنک می

 .رودباال می

 مرکزی بدن در برابر این وضعیت چیست؟حال بینیم رفلکس مغز یا ستاد فرماندهی 

شود که دمای مناسب بر اساس نتایج یک پژوهش محققان دریافتند که خمیازه کشیدن باعث می 

 .کنندها نقش مهمی را ایفا میمغز حفظ شود که در این روند سینوس

شکده به گزارش ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با توجه به گفته گری هک، از دان

علت نیست ایندندانپزشکی دانشگاه مریلند و اندرو گالوپ، از دانشگاه پرینستون خمیازه کشیدن به

حوصله هستید و یا به اکسیژن نیاز دارید، بلکه بهتر است بگوییم، خمیازه که شما خسته و بی

 .کندکشیدن به تنظیم درجه حرارت مغز کمک می

مغز نسبت به تغییرات دما حساس و کامالً پیچیده است؛ »ند: ها در ادامه خاطرنشان کردهمچنین آن

مغز مانند کامپیوتر، بهترین عملکرد رازمانی دارد « ازحد محافظت شود.بنابراین باید از گرمای بیش

 .که خنک باشد

 .به چاپ رسیده است Medical Hypotheses نتایج این پژوهش در مجله

 کی تهرانمنبع: ایسنا، منطقه دانشگاه علوم پزش

در مورد سیستم ایکس ارتباطی برقرار کرد؟ دیدگاه  60توان بین این پژوهش و یافته کنگره آیا می

 :60کنگره 

ترین واکنش بدن در برابر دمای باالی مغز است. اگر اند که خمیازه اصلیتازگی دریافتهمحققان به 

کنند بیشتر از افراد در مصرف میدقت کرده باشیم خمیازه کشیدن در افرادی که سیگار و مواد مخ

 .باشدسالم می
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درجه زیر صفر برای عملکرد مغز و تولید  60گونه که میدانیم در کتاب عبور از منطقه همان

شده که مواد مخدر از خود انرژی ندارد شده و گفتهنفتی استفادهمخدرهای طبیعی بدن، از مثال چراغ

 .کنداره آزاد میبیکشده جسم را بههای ذخیرهو انرژی

 

توانیم بگوییم ( و تولید مخدرهای طبیعی میNeuronبرای توضیح بیشتر در مورد عملکرد نرونها ) 

شود تا مواد مخدر از خود انرژی ندارد، بلکه با ورود به فضای بین سیناپسی و تحریک نرونها باعث می

مان مخدرهای درونی یا اندوجنوس نرونها با حداکثر توان شروع به آزادسازی ناقلهای عصبی یا ه

 .کندنمایند و شخص احساس نشئگی می

ایستند، کنندگی مواد، نرونها خسته و درمانده از کار میپس از بین رفتن اثر مواد یا حالت تحریک

در انتهای سلول عصبی خالی است و دیگر مخدر  (Vesicle) هاذخیره ناقلهای عصبی در وزیکول

 ندارد. در این حالت سطح مخدرهای طبیعی بدن یا انوجنوس هاطبیعی در سلول وجود 

(Endogenous) کندآید و شخص احساس خماری میپایین می. 
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شوند و باید مخدرهای طبیعی تولید و دوباره با مصرف مواد، نرونهای خسته بار دیگر تحریک می 

تا  (Atrophy) شوند آتروفیالغرتر میتر و روز ضعیفها روزبهترشح نمایند. با تکرار این عمل، نرون

 .میرندجایی که می

شناسیم، در هنگام خماری یا کمبود مخدرهای وارداتی یا خمیازه خماری را اکثر ما خیلی خوب می 

طور که توضیح داده کشد، زیرا همان(، شخص پشت سرهم خمیازه میExogenousاکسوجنوس )

فشار هستند تا با تولید مخدرهای شدت تحتای عصبی بههخماری، نرون ها یا سلولشد، در هنگام 

نوبه خود باعث زیاد این فشارها نیز بهاحتمالخماری را از بین ببرند. به Endogenous درونی یا

کند. خمیازه با ورود حجم شود و به دنبال آن پشت سر هم تولید خمیازه میباال رفتن دمای مغز می

خون بیشتری همراه با اکسیژن بیشتری به مغز برساند و از حرارت و  کندزیادی از اکسیژن سعی می

 .فشار مغز بکاهد

پذیری به سرد در طول خمیازه کشیدن، دیواره سینوس فک باال به علت انعطاف»به گفته محققان  

انگیزی ها متذکر شدند که عملکرد واقعی سینوس هنوز موضوع بحثکند. آنشدن مغز کمک می

 .«ها کمک کننداست و این نظریه ممکن است به روشن شدن اهداف عملکردی آن

رسد عالمتی باشد از شرایط افزایش دمای مغز و ازحد، به نظر مییدن بیشخمیازه کش»گالوپ گفت: 

 «.خوابی باشددیدگی سیستم مرکزی اعصاب و بییا آسیب

 

 مسافر علی خدامی

 لژیون: علی خدامی

 نمایندگی: آکادمی

 منابع: ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 30/9/92تاریخ: 
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 اویرتغییر سایز و حجم تص ،ویرایش

دارای سایز بزرگ و  شودمیهای همراه گرفته تصاویری که توسط دوربین عکاسی و یا تلفن

بایست سایز تصاویر در وبالگ و سایت می هاآنحجم زیادی هستند به همین دلیل برای استفاده از 

 و در ادامه آن حجم تصویر کاهش یابد. ترکوچکابعاد  ازنظر

 Image Resizer Light دهدانجام می راحتیبهکار را که این  افزارهایینرمیکی از 

خود را  هایعکسخیلی سریع اندازه  خواهندمیکه  کندمیبه کسانی کمک  افزارنرماین باشد. می

 کنند و بارا به فرمت دلخواه تبدیل  هاآنکیفیت کم کرده، کاهش  را بدون هاآن، حجم هندتغییر د

از  ،با یک جستجوی ساده توانیدمینمایند.  بندیدستهمنظم  صورتبهرا  هاآن درنهایتکردن  کپی

 دریافت نمایید.آن را است  شدهتهیه 60که توسط سایت کنگره  DVDاینترنت و یا از 

 

 :افزارنرمنحوه کار با 

 را نصب کنید سپس آن را اجرا کنید. افزارنرمابتدا  -1

کلیک  Nextامه کرده و بر روی کلید وارد برن Fileرا از طریق منوی  موردنظر عکس -2

  کنید.

 وجود دارد( س باهمامکان انتخاب چندین عک)
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کم  height و Width هایگزینهابعاد تصویر را از طریق  توانیدمی Option در بخش -3

 یا زیاد کنید.

 مانند تصویر زیر انجام دهید: عیناًتنظیمات را  شودپیشنهاد می گیرینتیجهبرای 

 

 تعیین عرض تصویر وارد شود. عنوانبه 500عدد : 1

 انتخاب شود. Fit: گزینه 2

 باشد. شدهزدهتیک مربوط به این گزینه  حتماً: 3

 ها پس از پردازش رو انتخاب نمایید.: آدرس محل ذخیره عکس4

 کلیک کنید. Process: برای پایان کار و انجام عملیات بر روی 5

 ی که تعیین کردیدتغییر سایز تصاویر به پایان رسیده و در محلبا مشاهده پنجره زیر عمل  -4

 است. شدهذخیره

 

 کمی متفاوت باشد ولی کلیت کار یکی است. افزارنرمظاهر  ،ممکن است با توجه به نسخهتوجه: 
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 60آپلود سنتر رسمی سایت کنگره 

به  60د سنتر کنگره بایست از آپلوآپلود تصاویر و استفاده در وبالگ و سایت کنگره میبرای 

 نمایید.  استفاده up.c60.irآدرس 

 

ذخیره کنید.  یراحتبهرا  خود مورداستفاده یهاعکستمامی  یتساوبتوانی با این یمشما 

 های آپلود شده خود نباشد.یلفانگران پاک شدن دیگر دهد که یمهمچنین این امکان را به شما 

 

 مراحل استفاده:

 کلیک نمایید. نامثبت، جهت این کار روی شویدباید عضو به آدرس،  اردشدهوپس از برای استفاده 
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 در سایت، فرم را تکمیل نمایید. شدهدرجسپس با توجه به راهنمای 

 

 توجه: برای رمز عبور فقط از حروف و اعداد انگلیسی استفاده نمایید.

 زیر را مشاهده خواهید کرد.و در صورت عدم اشتباه، تصویر  نامثبتبا کلیک کردن بر روی 

 

شماره عضویت خود و رمز  واردکردنتوانید با یم نامثبتساعت از زمان  24بعد از گذشت 

 شوید. آپلودسنترعبور وارد 
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 :استنمایید از محیط برنامه آپلود سنتر یمعکسی که مشاهده 

 

 کنیم.یمابتدا با ایجاد یک پوشه جدید کار را شروع 

آن را به فهرست خود  )ایجاد پوشه(کلیک و با انتخاب گزینه پوشه جدید  جهت این کار روی

ی مجزا هاپوشههای خود را در یلفا، ترآساناضافه کنید. بهتر است برای مدیریت و کنترل و دسترسی 

 ی مربوط به آن ایجاد کنید.هااسمو با 

)فقط از حروف انگلیسی  هیمدیمبه کار خود ادامه  Test باناممثال با ایجاد یک پوشه  طوربه

جهت این  آپلود کنید. افزارنرمتوانید اولین فایل خود را روی یمبا وارد شدن به پوشه ؛ استفاده نمایید(

 خود را انتخاب کنید. موردنظریل توانید فایم بازشدهکلیک نمایید. در پنجره  بارگذاریکار روی دکمه 

 فایل در حال آپلود:
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، عکس و یا فایل آپلود شده خود ید مسیر لینکتوانیمد با کلیک بر روی گزینهبعد از اتمام آپلو

 را مشاهده کنید.

 
 

)در صفحات بعد به شوید.  مندبهرهبرای ساخت وبالگ خود  آن ، ازبا کپی کردن لینک اکنون

 (شودمینحوه استفاده از این لیک اشاره 

 

 .است ترتیباینبهم فایلها وجود دارد و اس افزارنرمنکاتی مهم که در ارتباط با این 

 یست.نها مجاز یلفااستفاده از فونت فارسی، برای  .1

 .تولدjpg نادرست       Tavalod.jpg  درست مانند:

 

 یست.نها مجاز یلفادر اسم  spaceبه کار بردن  .2

 Congress 60نادرست          Cogresse60درست مانند:

 

 یست.نها مجاز لایف درج کردن هرگونه کاراکتر در اسم .3

 * & ^ % $ _ ( ) # @ ! - ? مانند:
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 ترتیباینبهوجود دارد  افزارنرمی که بعد از آپلود عکس و فایلها و یا فولدرها در ئلامس

 .است

 

در وبالگ  شدهدرجهای یلفاکه  علتاینبهبعد از آپلود کردن، اسم فایلها نباید تغییر کند؛  .1

 ی را شناسایی کنند.توانند فایل اصلینمدیگر 

 

توانند مسیر ینمکه دیگر  علتاینبهشوند؛  جاجابهایی که در آن هستند، نباید فایلها از پوشه .2

 خود را پیدا کنند.

 

های بکار رفته در یلفاو یا  هاعکسکه  علتاینبههای آپلود شده نباید پاک شوند؛ یلفا .3

 افزار دسترسی ندارند.وبالگ دیگر به نرم
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 امضاء در پایان هر مطلب درج

ها و به دلیل انتشار مطلب در دیگر رسانه دهید،در پایان هر مطلبی که بر روی وبالگ قرار می

 ها، آن را به ترتیب زیر امضاء و به نام خود ثبت نمایید.شبکه

 

 ء:روش امضا

 ....... نویسنده / تهیه گزارش: مسافر/ همسفر

 ....... لژیون

 ....... نمایندگی

 تاریخ ...../ ...../ .....

 )تایپ کننده مطلب(نگارنده: ....... 

 عکاس: .......

 

 

 مثال:

 نویسنده: مسافر علی قاسمی

 لژیون: کریم بحیرایی

 نمایندگی: اصفهان

 20/11/94تاریخ: 

 نگارنده: زهرا قاسمی

  

در صورت 

 لزوم
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 آیین نگارش و نشانه گزاری در زبان فارسی

باشد؛ زیرا ارسی توجه داشتن به قوانین نشانه گزاری مییکی از نکات مهم در دستور زبان ف

شود که شخص مخاطب در هنگام خواندن متن فهم بهتری داشته باشد و درنهایت ارتباط باعث می

 .بهتری با جمله برقرار کند

 شویم.ها آشنا میدر این قسمت با تعدادی از این نشانه

شود. و همچنین وقتی به دنبال ن متن استفاده میبرای جدا کردن جمالت کامل و در پایا نقطه ).(

ایی که حرفی بیاید, به این منظور است که آن حرف, عالمت اختصاری یک کلمه و یا اسم است. نکته

 در ارتباط با این عالمت وجود دارد این است که نباید در پایان تیتر و اجزای آن استفاده شود.

o :در پایان جمله کامل 

 ی است.اصفهان شهر بزرگ

o  باشد: کاررفتهبهاختصاری  صورتبهپس از هر حرفی که 

 مهندس حسین دژاکام(م. ح. د.    )

 شماره ملی(ش. م.      )

o  رود، مانند اسم یک کتاب:در پایان تیتر به کار نمی 

 درجه زیر صفر 60درست: عبور از منطقه 

 درجه زیر صفر. 60نادرست: عبور از منطقه 

 

ابهام، در هر رود و همچنین رفع ها در یک پاراگراف و یا متن بکار میکیک جملهبرای تف )،( ویرگول

موردی که پشت سر هم قرار گرفتن دو کلمه با احتمال ایجاد ابهام روبرو باشد و یا در اکثر موارد 

برای جلوگیری از اشتباه خواندن؛ در مواردی که به کار نبردن ویرگول باعث عوض شدن مفهوم جمله 

 ود.شمی

o شوند اضافه هم به است ممکن خواندن هنگام در که هاییکلمه در میان: 

o هایی مانند:پس از کلمه 

 له، خانه را مرتب کردم.ب

 نه، امروز برای خرید نرفتم.
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o شوندمی خوانده باهم که هایمیان واژه: 

 وهواآبخوب و بد، زشت و زیبا، روشنایی و تاریکی، 

o :پیش از حروف تعلیل 

 .....  چون، .......  چراکه، ......  چه، .......زیرا، ..

o :عوض شدن مفهوم جمله 

 ها، به میوه وقتی نیست.با رسیدن شکوفه

، آن چنانکه یادآوری آن دشواری، دشوار شودیلحظه دشواری در آن لحظه احساس نم

 است.

 

 

 بعد ٔ  آن با جملهبطه معنایی د و راباش کامل دستوری ازنظر ایهرگاه جمله ویرگول )؛( -نقطه 

 اگر اما گرفت؛ خواهد قرار ویرگول - نقطه بعد، جمله و جمله آن میان صورت، این در باشد مرتبت

 کلمه از قبل نشانه این از همچنین. شودمی استفاده نقطه از بگیرد، قرار مرتبت غیر جمله دو از بیش

 .رودیم کار به نیز توضیحی

 

o :ارتباط معنایی 

 .گرددیها آغاز مبا تفکر؛ ساختار

o :قبل از کلمه توضیحی 

 .یرآبزبنوش که سیراب شوی؛ اما نه  قدرآنمن آب میاورم تو 

 

 

ها در مقابلشان استفاده ، همچنین برای نوشتن معنی واژهرودیبه کار م قولنقلقبل از   ):( دونقطه

 .شودیم

o از جانب شخصی یا چیزی: قولنقل 

ها و به ساکنین و بیاموخت آدم را کل نام دیدانیه شما نمقدرت مطلق: من میدانم آنچه را ک

 .داندیگفت؛ اکنون خبر دهید مطالبی را که آدم م

o ها:مقابل واژه 

 دموکرات: آزادی   استبداد: اجباری
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 ویراستاری متن

الزم است پس از تهیه مطلب و تایپ، جهت انتشار، متن را مطالعه و ویراستاری نماییم تا 

 کهازآنجاییاما ؛ الیی و نگارشی احتمالی آن اصالح گردد تا متنی بدون نقص ارائه شودهای امغلط

موجود کمک  افزارهاینرماز  بازهمگیر و گاهی اوقات نیاز به تخصص داشته باشد، شاید این امر وقت

 خواهیم گرفت.

زبان کاربران فارسی ای برای مایکروسافت وُرد است که برای استفادهافزونه« ویراستیار»افزار نرم

توان به اصالح خطاهای امالیی، اشتباهات ویرایشی و های ویراستیار میاست. از قابلیت شدهطراحی

 و نیز استانداردسازی متون فارسی اشاره کرد. گذارینشانه

توسط سایت  شدهتهیه DVDو یا  www.virastyar.irاز آدرس  توانیدمیافزار را این نرم

 نصب نمایید. خود هایو بر روی کامپیوتر دریافتکنگره 

 

 :افزارنرمنحوه کار با 

 متن خود را تایپ نمایید. .بازکنیدرا  Word افزارپس از نصب، نرم -1
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 رفته. Virastyar: به برگه 1

 : بر روی ویراستاری کلیک نمایید.2

باشد. با شروع ویراستاری یهای گوناگونی مدارای بخش پنجره. این شودمی: پنجره ویراستاری باز 3

شوند و به رنگ زرد افزار انتخاب میهوشمند توسط نرم صورتبه باشندمیکلماتی که دارای مشکل 

 است. شدهنوشته "عشغ"است که اشتباه  "عشق"در این تصویر کلمه  ؛ کهآینددرمی

 3. در این مثال شودمیه افزار برای اصالح کلمه انتخابی نمایش دادنرم هاییشنهادپدر این بخش : 4

در  باشد.می "عشق"است که منظور ما در نوشته کلمه  شدهداده "عشا"و  "عشر"، "عشق"پیشنهاد 

توسط ویراستیار آمده است که  شدهدادهجلوی هر کلمه و در قسمت توضیحات، مورد تشخیص 

 و... باشد."گذاریفاصلهاصالح "، "اصالح امالیی" تواندمی

ما نبود از این گزینه جهت انصراف  مدنظرافزار، از کلمات پیشنهادی توسط نرم کدامچهی: چنانچه 5

چون یک اسم بوده و  "ترابخانی"کلمه  مثالعنوانبه کنیم.از اصالح کلمه انتخابی استفاده می

ی گیری براتوانیم از گزینه نادیدهشود میافزاری شناسایی نمیکلمه داری معنی توسط نرم عنوانبه

 رد شدن از اصالح آن اقدام نماییم.

را  شدهانتخاب: این گزینه همچون مورد قبلی عمل کرده با این تفاوت که اگر ما چندین بار کلمه 6

گیری استفاده کنیم و با در متن داشته باشیم، دیگر نیازی نیست، با هر بار انتخاب از دکمه نادیده

. شودمیپوشی ، در کل متن چشمشدهانتخاباز تمام کلمه  گیری همه،استفاده از دکمه نادیده باریک

. کندمیمورد گذر  5باشد، از هر  شدهاستفاده "ترابخانی"جا، از کلمه  5در مثال ما اگر در کل متن 

 .شودمیآن کلمه، یک کلمه مجاز توسط ویراستیار شناخته  درواقع

 افزارنرمکنیم که توسط فاده میگاهی اوقات ما از کلمات خاصی در متون خود زیاد است: 7

کلمه  عنوانبهافزار به این کلمات نیستند. برای حل این مشکل که در دفعات بعدی نرم شناساییقابل

یک  عنوانبهافزار توانیم با استفاده از این گزینه آن را به دایره کلمات نرمدارای مشکل نگاه نکند، می

 واژه مجاز اضافه نماییم.

باشد،  شدهارائهها صحیح آن دچار مشکل باشد و در لیست پیشنهاد شدهانتخابکلمه  چنانچه: 8

توان با انتخاب آن از لیست و سپس کلیک بر روی تغییر، آن کلمه را اصالح کرد. در تصویر چون می

 تغییر آن را بر رویباشد، با کلیک می "عشق"ها ، در لیست پیشنهاد"عشغ"منظور ما از کلمه اشتباه 

 نماییم.اصالح می
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با این تفاوت که اصالح کلمه را در کل متن  کندمیگیری همه عمل : این گزینه همانند نادیده9

کلمه  3استفاده کرده باشیم، هر  "عشغ"با از کلمه  3اگر ما در کل متن  دیگربیانبهدهد. انجام می

شود. اصالح از ما پرسیده نمی ؤالسو برای هر بار انتخاب کلمه  کنندمیتغییر  "عشق"اصالح و به 

البته باید در  دهد.سرعت انجام کار را افزایش میگیری همه و همچنین نادیدهانتخاب این گزینه 

 دقت بیشتری به خرج دهیم. هاآناستفاده از 

 

ویراستیار به انتهای متن "پس از طی کردن مراحل ویراستاری و رسیدن به پایان متن، پیغام  -2

با انتخاب گزینه خیر از ویراستاری خارج شوید و یا با انتخاب  توانیدمیو  شودمیمایش داده ن "رسید

 از ابتدا متن را ویراستاری نمایید. مجدداًبرای افزایش دقت،  بله

 

 عیناًاین عمل هم . باشدمیها گذاریپس از پایان عملیات ویراستاری متن، نوبت به اصالح نشانه -3

مشترک است. با استفاده از این گزینه کلیه  هاآنها مابین بوده و تمامی گزینه ریویراستامانند 

 گیرد.ها در متن شما انجام میگذاریاصالحات مربوط به نشانه

 

 یابد.گذاری عملیات مربوط به ویرایش متن پایان میپس از ویراستاری و نشانه -4
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 :بالگمیهن یتساوبنحوه استفاده از 

 

ابتدا به آدرس  خواهیم با نحوه ورود به سایت میهن بالگ آشنا شویم.یمل حاضر در حا

mihanblog.com .وارد شوید 

 با داشتن اسم کاربری و رمز عبور، روی ورود کلیک کنید.

 

 .استکنید، تصویری از قالب وبالگ یمی که مشاهده اصفحه

 کنیم.یمب کلیک برای شروع و ایجاد کردن یک رویداد روی دکمه ارسال مطل
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توانید مطلب خود را ثبت یمآن  یلهوسبهکنید که یمدر تصویر فوق ابزارهای مختلفی را مشاهده 

خود را اضافه کنید. برای آشنایی و  موردنظردهد که عکس یمکنید؛ همچنین این امکان را به شما 

 کنیم.یمعمل  ترتیباینبهنحوه کار 

 شود.یمتیتر متن شما نشان داده  عنوانبهمه عنوان مطلب. این کل واردکردن 

  شود برای متن خود از فوت یمرا تایپ کنید. پیشنهاد  خود موردنظرمتنTahoma  و سایز

 استفاده کنید. 12

  شود.یمدرج کردن عکس در صورت تمایل با توجه به نکاتی که توضیح داده 

 

 ن عکس و گرفتن لینک آن صحبت شد.سنتر و نحوه آپلود کرد آپلود سایتدر قسمت آشنایی با 

. البته ابزارهایی دتوانیم عکس دلخواه خود را ثبت کنییمکردن آن  Pasteکردن لینک و   Copyبا

 .است استفادهقابل یآسانبهدر این صفحه وجود دارد و 

 
 یو مطلب مشاهده و مدیریتآرشتوانید مطلب خود را در قسمت یمحال با کلیک بروی دکمه ارسال 

 کنید.

 



32 

 

 نحوه ثبت مطلب در سایت کنگره

پس از اتمام مراحل تولید و انتشار مطلب در وبالگ، الزم است مطالبی که به تشخیص 

است، در  شدهترسیمبرای وبالگ نویسان  شدهتعیینسرپرست وبالگ و مطالبی که بر اساس برنامه 

 قرار گیرند. نهایی شوند و در سایت تأییدسایت کنگره ثبت تا پس از بررسی، 

 است. شدهدادههای الزم جهت انجام این عمل سرپرستان دسترسی تمامیبهبرای این منظور 

 

 مراحل ورود و ثبت:

 مراجعه نمایید. www.congress60.org/boبه آدرس  -1

 (.استفاده نمایید Google Chromeاز مرورگر  شودمی)پیشنهاد 

 

 .نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید -2
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های مربوط به کاربری شما نمایش داده ورود، صفحه گزارش فعالیتپس از کلیک بر روی دکمه  -3

 خواهد.

 

 وسط کاربری سرپرست در سایت کنگرهت شدهثبت: تعداد اخبار 1

 شدهثبت: جهت ویرایش مطلب 2

 : حذف مطلب3

 : افزودن خبر جدید4

 ربوط به مطلب خود را وارد نمایید:اطالعات م بایستمیدر بخش افزودن خبر شما  -4
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بان با دیده وگوگفتالطاف خداوند؛ ": مثالعنوانبه باشد.خبر همان عنوان مطلب می موضوع -1

 ."آقای امین دژکام بینیجهان

 

و مرتبط با موضوع  شودمیعکس خبر، تصویر کوچکی است که در کنار عنوان خبر ظاهر  -2

ارتفاع باشد. برای  پیکسل برای 140پیکسل برای عرض و  224ی سایز باشد. این عکس باید دارامی

 (Photoshop)افزارهای مختلف استفاده نمایید. اگر با فتوشاپ از نرم توانیدمی کستغییر سایز ع

این  توانیدمیتصاویر بهتر و با تنوع بیشتر ایجاد نمایید، در غیر این صورت  توانیدمیآشنایی دارید 

انجام دهید. برای این امر تنظیمات قسمت  سادگیبه Light Image Resizerافزار رمکار را با ن

Options  ،نمایید واردتصویر زیر  مانند عیناًرا: 

 

 
 

 وارد شود. 224: عرض تصویر 1

 برای ارتفاع. 140: مقدار 2

 انتخاب شود. Crop: گزینه 3

 باشد. شدهزده حتماً: تیک مربوطه 4

 کنید. یککل Process: بر روی دکمه 5

 

به دو تصویر زیر دقت  باشد.که در این بخش حائز اهمیت است نسبت ابعاد تصاویر می یانکته توجه:

 نمایید:
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 (2تصویر شماره ) (1تصویر شماره )

 
بایست تصاویر افقی. می صورتبه 2باشد و تصور شماره عمودی می صورتبه 1تصویر شماره 

 زیر را مشاهده تصاویرداشته باشد. حال برای درک بهتر  افقیه نسبت ابعاد طوری انتخاب شوند ک

 نمایید:

 

  
 (4تصویر شماره ) (3تصویر شماره )

 

  
 (6تصویر شماره ) (5تصویر شماره )

در هر شرایطی حالت خودش را حفظ کرده،  2کنید تصویر شماره که مشاهده می گونههمان

است،  مالحظهقابل 5و  3های شماره که در تصویر طورهمانز تغییر سایز بعد ا 1ولی تصویر شماره 

 به خود گرفته است. یندیآنا خوشاست و شکل  دادهازدستحالت خود را  کامالً

 Light Image افزارنرمدر  شدهگفتهپس همیشه از نسبت ابعاد افقی و با تنظیمات 

Resizer ید نمایید.استفاده نمایید تا تصاویر زیبایی تول 
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 تاریخ خبر رو از لیست بازشو انتخاب نمایید. -3

 دهیم.فرض فارسی است و تغییر نمیانتخاب زبان مطلب که طور پیش -4

 .شودنوع مطلب است که بر اساس نوع مطلب ما باید انتخاب  کنندهتعیینفعالیت خبر  -5

مثال  طوربهاربری خود را وارد نمایید. بایست نام نمایندگی خود و یا نام کبرای انتخاب منبع می -6

 از مجموعهای ی کرمان است با تایپ کلمه کرمان لیست بازشوندهگسرپرست نمایند، کنندهارسالاگر 

و با کلیک بر روی نمایندگی مربوطه  شودمیدر سایت نمایش داده  شدهثبتهای ها و کاربریوبالگ

 نمایید.منبع خبر رو انتخاب می

ترین زمان، حق مطلب را به بهترین تواند در کوتاهباشد که میت کوتاه قسمتی از متن میتوضیحا -7

 نحو به مخاطب انتقال دهد.

از هم جدا  بافاصلهموضوع متن مطلب هست را وارد و  کنندهتعیینچند کلمه کلیدی که هسته و  -8

 نمایید.

 گیرد:حل و شرایط زیر قرار میشده است، با مرا قرارگرفتهمتن اصلی مطلب که در وبالگ  -9

 

 
 

 : ابتدا بر روی کلیک نمایید.1

 

بر روی  Ctrl + v های ترکیبیمتن کپی شده از وبالگ را با استفاده از کلید بازشدهدر پنجره 

 نمایید.کلیک  OKسپس بر روی  Paste در محل متن کلیدصفحه
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به متن   Wordافزارنرمدر وبالگ یا در به متن که  شدهدادههای خاصیت شودمیاین عمل موجب 

 است از بین برود و یک متن خام به همراه تصاویر وارد شود. شدهداده

کل متن را انتخاب سپس  Ctrl + Aترکیبی  کلیدهایپس از قرار دادن محتوا با استفاده از : 2

 را انتخاب کنید. Tahomaفونت 

 
 

. برای این منظور بر روی گزینه فونت کلیک کرده و در بخش پایانی سایز فونت باید مشخص شود: 3

 تغییر دهید. 13سایز آن را به 
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کلیک  "افزودن خبر"در پایان پس از بررسی کامل مجدد کلیه مراحل طی شده، بر روی دکمه 

 نمایید.

 
 

  ویر و استفاده از خاصیت اتص زغیرابه شدهدادهتوجه نمایید که در متن قرارBold  برای

 و... استفاده نکنید. دادن به متن مانند رنگدیگری  Styleیا  Effectای مهم، از هیچ هبخش


