
  باسمه تعالی

با مشورت و  با عنایت حضرت حق پس از یکسال از راه اندازي ویدیو پرژکتور در نمازخانه دانشگاه شهید رجایی و با تالش مخلصانه دوستان در این زمینه
افزار آماده گردید و با تالش بی توقع  بررسی نمونه کارهاي انجام شده در این زمینه خصوصا نرم افزار دانشگاه شهید بهشتی این نرم افزار با تکمیل آن نرم

  .جناب آقاي ایمان حسنی نرم افزاري به آن اضافه گردید تا بتوان با اتصال به دیتا بیس به راحتی تولید پاورپوینت روزانه انجام گردد

تقریبا کلیه نوشته هاي مورد استفاده . باشد این نرم افزار شامل یک فایل اکسل و یک فایل پاورپوینت و دو پوشه جهت قرار دادن عکس ها و کلیپ ها می
لذا هر تغییري در آن باعث تغییر در . در نرم افزار در اکسل قرار دارد و فایل پاورپوینت نیز در حکم فایل اولیه براي تولید پاورپوینت هاي بعدي را دارد

اما . اولیه نباید حذف گردند چراکه باعث تخریب نرم افزار می گردد البته عکس هاي اصلی و قالب هاي. کلیه پاورپوینت هاي تولید شده بعدي می شود
  .تغییر در فونت ها مشکلی ندارد

   

 

  .به نکات زیر توجه نمائیدالزم است براي بهره برداري بهتر از این نرم افزار 

کلید نمایش را بفشارید و چند ثانیه صبر کنید تا پاورپوینت سپس . ابتدا فایل اکسل را باز کنید و از ستون اول سمت راست آن تاریخ روز را انتخاب نمائید
  .معموال در پشت اکسل قرار می گیرد. مد نظر تولید گردد



  
  

صورت نیاز و در  با توجه به اینکه این نرم افزار براي دانشگاه طراحی شده و مطالب آن براي این فضا تعریف شده لطفا کلیه صفحات را یک باز نگري نمائید
  .تا مطالب متناسب با مجموعه شما باشد. مطالب را حذف یا اضافه یا تصحیح نمائید

  :نمایی از نرم افزار در زیر آمده است

  

٢ 
١ 



 چند نکته

موضوعات با توجه به نیازهایی که به نظر می رسید در هر مسجدي الزم است طراحی گردیده است و امکان جابه جایی با موضوعات بومی را   .1
 Ctrl+Hرد بودارد که می توان پس از انتخاب موضوع اولیه و ریپلیس کلی آن با موضوع جدید به موضوع جدید انتقال یافت براي این کار از کی

 .نمایید استفاده

تماس حاصل  7داخلی  021-22970044به شماره  شهید رجایی در این زمینه دارید می توانید به حوزه دانشجویی ضروري در صورتی که سئوالی .2
 .نمائید

 .می توانید دانلود نمائیددر قسمت محصوالت  rajaee.hodat.irنمونه هاي جدید را در سایت حوزه دانشجویی شهید رجایی به آدرس  .3

این نسخه رایگان است و اجازه رایت و پخش آن وجود دارد و اشخاصی که تمایل به کمک در این زمینه ها دارند می توانند کمک هاي فکري  .4
 .خود را براي ما ارسال نمایند

اطالع رسانی دارد و بعضا خود  در این نرم افزار از اطالعات نرم افزارهاي گوناگون از جمله شمیم انتظار استفاده شده است و این نرم افزار جنبه .5
 .نیز به تولید محتوا پرداخته است

 .مکاتبه نمائید hodatrajaee@gmail.comجهت ارتباط با ما می توانید با ایمیل 

  . براي استفاده از نرم افزار بایستی ماکروهاي اکسل و پاورپوینت هردو فعال گردند

  روش فعالسازي ماکرو در اکسل و پاورپوینت

  .ابتدا گوشه باالي سمت چپ اکسل را کلیک کنید

  



  رابزنید word optionsسپس کلید 

  

  رابفشارید  trust senterحاال 

  

  

  را بفشارید  settings trust senterاکنون 



  

  

  را بفشارید  settings Macroاکنون 

  

  

  

  



  اکنون

 ...)not (Macros all Enable  

  رابفشارید OKرا انتخاب کنید وگزینه 

  

  

  رابفشارید OKگزینه 

  



  رابفشارید OKدوباره گزینه 

  

  

  


