
 

 

 پرشیهچیىی التک ي بستة زیافسار حريفکارگاٌ آشىایی با ورم
 از هذیراى ٍبسبیت پبرسی التکس افطبىٍحیذ داهي

 گرٍُ ػلَم پبیِ

 صٌؼتی کرهبًطبُتئبتر داًطگبُ هکبى3 آهفی – 11330الی  10سبػت  – 22/3/22زهبى3 

 
  ّبی هؼرٍف دًیب هبًٌذ استٌفَرد ٍ کِ در بسیبری از داًطگبُداًیذ هیآیا

برای ًگبرش هستٌذات  Microsoft Wordافساری بِ غیر از برکلی از ًرم

 ضَد؟ػلوی استفبدُ هی

  آرایی هستٌذات از تٌظین حبضیِ، تغییر قلن ٍ بِ طَر کلی اًجبم صفحِآیا

 ایذ؟خَد خستِ ضذُ

 ای تبى را بِ یک حرفِّبیآرایی ًَضتِػالقوٌذ ّستیذ اًجبم صفحِ آیا

 بسپبریذ؟

  سبزی ای برای آهبدُچیٌی تِک اهکبًبت گستردُداًیذ سیستن حرٍفهیآیا

 هستٌذات ػلوی دارد؟ اهکبًبتی ّوچَى3

 ًبهِّبی آهبدُ برای تبیپ هقبلِ ٍ پبیبىکالس ─

 ّب بذٍى ًیبز بِ هبٍستبیپ فرهَل ─

 ن ًوَدارّب ٍ تصبٍیر بسیبر هتٌَع ٍ بب کیفیت ببالرس ─

 هذیریت راحت هراجغ ٍ ًوبیِ ─

 ّبی ضکیل ٍ یکسبىّب ٍ برًبهِدرج الگَریتن ─

ضوب بب  ًبهِدرج جذاٍل ٍ ًوَدارّب هستقیوبً در فبیل هقبلِ یب پبیبى ─

 MATLABای ّوچَى برًبهِ

تَسط پرٍفسَر داًلذ کبًَث، استبد  1291در سبل  چیٌی است کِافساری هخصَظ حرٍفًرم (TEX)تِک 

ای هستٌذات تَلیذ ضذُ تَسط آى، داًطگبُ استٌفَرد آهریکب بِ دًیب هؼرفی ضذ. بِ دلیل کیفیت حرفِ

ّبی هختلف ّوچَى ریبضی، چیٌی هستٌذات در رضتٍِجَد هجوَػِ ابسار بسیبر هتٌَع برای جرٍف

 سار هَرد استفبدُ بسیبری از ًبضراى ضذُ است.افکبهپیَتر ٍ ضیوی، تِک تبذیل بِ ًرم

کَاری پرضیي یک بستِ هخصَظ تِک است کِ بب ّوت آقبی دکتر ٍفب خلیقی )هذرس داًطگبُ هکزی

ّبی قببلیتتَاًیذ از بسیبری از استرالیب( ٍ بر رٍی هَتَرّبی جذیذ تِک آهبدُ ضذُ ٍ بب استفبدُ از آى هی

چیٌی هستٌذات فبرسی خَد استفبدُ کٌیذ. بِ ػالٍُ بب ّوکبری جوؼی از تِک برای حرٍف سیستن

داًطجَیبى ٍ اسبتیذ داخل ٍ خبرج از کطَر اهکبًبت دیگری ّوچَى سبیت ٍ تبالر پرسص ٍ پبسخ 

 اًذازی ضذُ است.پرضیي راُدرخصَظ استفبدُ از زی

 آًچِ در ایي کبرگبُ خَاّیذ دیذ3
 آضٌبیی بب تِک ٍ التک 

 هقبیسِ تِک ٍ هیکرٍسبفت ٍرد 

 هؼرفی برخی دستَرات ٍ ابسار التک 

 پرضیيًصب ٍ استفبدُ از زی 

 

مقالٍ،  چیىی مستىدات علمی َمچًنشرکت در ایه کارگاٌ بٍ َمٍ افرادی کٍ درگیر حريف

 شًد.وامٍ ي کتاب َستىد، تًصیٍ میپایان
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