
خرد و جان خداوند نام به

آموزش كارگاه درس طرح

LATEXزرتشتي دانشجويان كانون
زيراكه است، دانشجو يك پايه اي مهارت هاي از يكي و كامپيوتري حروفچيني براي استايل دهي زبان يك التك، يا التكس
كه چرا نمي شود، استفاده وورد چون ابزارهايي از معموال دانشگاهي، نامه هاي پايان در همينطور و علمي معتبر مجالت در
ناممكن تقريبا ابزارها آن در و... كتابشناسي تهيه چگونگي تصوير، مكان فونت                     ها، مقاله نويسي، استاندارد هاي تمام رعايت
تهيه رياضي، فرمول هاي نوشتن تنها نه كه است قدرتمندي ابزار است، نويسي برنامه زبان يك به شبيه التكس ابزار است.
طور به ساده، كد خط چند تنها نوشتن با تا مي دهد را امكان اين ما به بلكه مي سازد، ممكن آساني به را واژه نامه و فهرست
تحصيل آن در كه دانشگاهي پايان نامه يا هستيم آن براي مقاله نگارش حال در كه مجله اي نگارشي استانداردهاي خودكار
مقاله استايل كه مي دهد تضمين ما به ابزار، اين واقع در بگذاريم. متن روي را خود تمركز تمام ما و شود رعايت مي كنيم،
تا مي هد اجازه ما به التكس، نمي كند. گوناگون استانداردهاي رعايت درگير ديگر را ما و باشد استاندارد حتما ما پايان نامه يا
همينطور، كنيم. تهيه نويسي مقاله استانداردهاي با متناسب را مراجع فهرست و مطالب فهرست ساده، كد خط يك با تنها
دستگاهي از انتقال هنگام متن جابجاشدن نظير وورد مشكالت از بسياري است، شده تشكيل كد از اينكه دليل به التكس
بزرگ پروژه هاي مخصوص كه git نظير نسخه۱ كنترل سامانه هاي از استفاده قابليت همينطور، ندارد. را ديگر دستگاه به
يا كتاب به روزرساني يا و گروهي صورت به علمي متون نگارش در كه مي شود پشتيباني نيز التكس براي است، نويسي برنامه
تالش ما كارگاه، اين در ندارد. وجود مشابه ابزارهاي يا وورد براي مطلقاً قابليتي چنين است. كننده كمك بسيار پايان نامه،

كنيم. آشنا قدرتمند ابزار اين با را دانشجويان التكس، پايه اي مهارت هاي آموزش با تا مي كنيم
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۱



۱۴۰۱ بهمن ماه ۲۲ و ۱۹ روزهاي در و دقيقه اي ۱۰۰ جلسه دو در زرتشتي، دانشجويان كانون التكس آموزشي كارگاه
است: زير شرح به آن آموزشي موارد كه مي شود برگزار ۲۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ساعت از ، خورشيدي

پكيج هاي از استفاده و عكس گذاشتن ساده، متون نگارش التكس، معرفي ۱
پايه اي

دقيقه ۱۵ :LATEX معرفي
بياموزيم؟ را التكس بايد چرا .۱

محتوا؟ يا است ظاهر و استايل مي نويسد، علمي متون كه كسي دغدغه .۲

دقيقه ۱۰ التكس: اديتورهاي معرفي
اديتور بهترين ،TeX Live .۱

TeXstudio اديتور با آشنايي .۲
TeXworks editor اديتور با آشنايي .۳

Overleaf آنالين اديتور .۴
TeXReady آنالين اديتور .۵

دقيقه ۱۰ كدها: نخستين
دنيا! سالم .۱

\part و \subsection ،\chapter ،\section آموزش .۲
كد در گذاشتن كامنت آموزش .۳

التكس در نمونه متن نوشتن .۴
التكس در پانويس .۵

التكس در جديد صفحه ايجاد .۶

دقيقه ۱۰ التكس: در متن خود به دادن ارجاع
\label آموزش .۱

\autoref و \ref آموزش .۲

دقيقه ۲۰ نمونه: پكيج چند از استفاده و پكيج مفهوم
چيست؟ پكيج .۱

indentfirst پكيج با پاراگراف ابتداي فرورفتگي رفع :۱ نمونه .۲
geometry پكيج با صفحه ابعاد تعيين :۲ نمونه .۳

fontawesome پكيج با اينترنتي آيكون هاي :۳ نمونه .۴

۲



دقيقه ۲۵ التكس: در تصوير گذاشتن
graphicx پكيج .۱

التكس در تصوير گذاشتن .۲
تصوير ابعاد تغيير .۳

تصاوير قرارگيري مكان مشكل توضيح .۴
عكس ها براي كپشن نوشتن .۵

\ref كمك با متن در عكس به ارجاع .۶

دقيقه ۱۰ :hyperref پكيج معرفي
التكس در مطالب فهرست .۱
التكس در تصاوير قهرست .۲
hyperref پكيج از استفاده .۳

hyperref پكيج ابتدايي تنظيمات تغيير .۴

در فارسي نويسي و مراجع فهرست رياضي، فرمول هاي نوشتن مقدمات ۲
التكس

دقيقه ۱۰ التكس: در متون به استايل دهي
متن كردن بولد .۱

متن كردن ايتاليك .۲
متن زير كشيدن خط .۳

متن رنگ تغيير .۴

دقيقه ۲۵ التكس: در رياضي فرمولهاي نوشتن
متن در معادله نوشتن .۱

equation محيط معرفي .۲
توان و ريشه كسر، نوشتن چگونگي .۳

يوناني حروف نوشتن چگونگي .۴
align محيط معرفي و چندخطي معادالت .۵

متن در معادله به ارجاع .۶

دقيقه ۱۰ التكس: در آيتم
itemize محيط معرفي و غيرعددي آيتم هاي .۱
enumerate محيط معرفي و عددي آيتم هاي .۲

۳



دقيقه ۲۵ التكس: در مراجع فهرست تهيه
اصلي فايل خود در نويسي مرجع و thebibliography محيط معرفي .۱

آن اختياري آرگومان هاي و \cite معرفي .۲
.bib پسوند با فايلهاي و BibTeX معرفي .۳

مراجع مختلف استايل هاي .۴

دقيقه ۲۰ التكس: در فارسي نويسي
xepersian پكيج معرفي .۱
فارسي فونت  كردن ست .۲

بنويسيم؟ انگليسي فارسي، متن در چگونه .۳
انگليسي و فارسي پانويس هاي .۴

شيوه دو هر به التكس در فارسي منابع به دهي ارجاع .۵

دقيقه ۱۰ علمي: همايش مقاالت تمپليت از استفاده چگونگي
علمي همايش مقاالت تمپليت توضيح .۱

تمپليت در مقاله نوشتن نمونه .۲

توجه شد. خواهد خرج علمي همايش راستاي در تماماً كه است تومان ۳۰۰۰۰ نفر هر براي كارگاه، اين در شركت هزينه
همچنين، شد. خواهد گذاشته اشتراك به كالس در شركت كنندگان با آموزشي كدهاي جلسه، هر انتهاي در كه باشيد داشته
كارگاه اين دهيد. تحويل را تمرين آن به مربوط كدهاي بايد آينده جلسه تا كه ميشود داده تمرين يك جلسه، هر انتهاي در
كالس تمرينات در شما نمره كه درصورتي نهايت، در كه است نمره ۲۰ با امتيازي تمرين يك و نمره ۵۰ با تمرين دو داراي

كرد. خواهيد دريافت دوره۲ در شركت گواهي زرتشتي دانشجويان كانون جانب از باشد، بيشتر ۷۰ از

بهتر فردايي اميد به
زرتشتي دانشجويان كانون

شد. خواهد صادر الكترونيكي صورت به گواهي اين زيست، محيط از حفاظت راستاي ۲در

۴
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