
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

 المللامور بین
 

 ترفندهای استفاده از کامپیوتر بدون موس
 

 

  هدف آموزش:

 مشکل در موس یا صفحه کلیدآشنایی کارکنان و اعضای هیأت علمی با کلیدهای میانبر در صورت وجود 

 

 دکتری تکنولوژی آموزشی -شیال سلیمانی

 1399-المللکارشناس امور بین



 

2 

 الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانمجری: واحد امور بین

ایم همیشه ماوس و کیبورد دم دستمان باشد و وقتی یکی از این دو به هر دلیل از کار بیفتد، کارمان لنگ اغلب عادت کرده ما

های استفاده از کامپیوتر بدون هر کدام از این دو را یاد بگیریم تا در مواقع نیاز دچار مشکل ماند. بنابراین بهتر است روشمی

کاربری ویندوز به شمار  الینفک از تجربه پد جزئیها و صفحات لمسی، ماوس یا تاچظر گرفتن تبلتنشویم. امروزه حتی با در ن

شوید ماوس کنید و متوجه میکامپیوترتان را روشن میگیرد. ثیر قرار میأشدت تحت ته ها، این تجربه برود که در غیاب آنمی

دیگری هم دم دستتان نیست و ناچارید تنها با کیبورد کارتان را راه  دانید و ماوسکند؛ علتش را نمیپد آن کار نمییا تاچ

 .های مختلف ویندوز با استفاده از تنها کیبورد بیندازیمدهید نگاهی به کاربری قسمت پس اجازه !بیندازید

اند یا قصد دارند اده نکردهافزاری، استفنرم هایهبرای خوانندگانی است که یا هرگز از این تکنولوژی کاربردی و برنام مطلباین 

  .دانش خود را در این زمینه توسعه دهند

 (!ستفاده کنیداز صفحه کلید به جای موس ا) نما با کیبوردکنترل مکان

کیبورد نیز  وسیلهشد بهاید چقدر خوب بود اگر میهنگامی که امکان استفاده از ماوس را ندارید، احتماال با خودتان فکر کرده

های کیبورد نما را فقط با کلیدتعبیه شده تا بتوان مکان تانه چنین قابلیتی در ویندوزنما را کنترل کرد. خوشبخکلیدهای مکان

 .ادحرکت د

 از طریق کلیدهای میانبر Mouse Keys فعال کردن قابلیت -راه اول

 و گزینه Ease of Access Center شود که در قسمتشناخته می Mouse Keys این امکان با نام ویندوزدر 

 Make the mouse easier to use  .قرار گرفته است 

Control Panel > Ease of access center > Make the Mouse easier to use >  

Turn on Mouse Keys > ok 
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 توان تنظیم نمود.گر موس را هم از همین جدول مینکته: سرعت حرکت نشانه

فعال  از طریق مراحل زیر موس کیبورد خود راتوانیم خواهیم آن را بدون نیاز به ماوس فعال کنیم، میکه میاما با توجه به آن

 کنیم.

 .بفشاریداز سمت چپ صفحه کلید را  Alt+Shift+Numlock  کلیدهای ترکیبی  :1ةمرحل 

 

 .شودپنجرة زیر باز میفته باشید که شما این کلیدهای ترکیبی را گربه محض این  :2ةمرحل

 
 

انتخاب را  Yes گزینةرا فعال کنید که ه کلید خود خواهید موس صفحشود که آیا میاز شما خواسته می پنجرهدر این 

 .کنیدمی

این کلید در سمت  .است )از طریق روشن بودن المپ باالی آن(صفحه کلید شما فعال  Numlock مطمئن شوید که توجه:

 .شودکه با یکبار فشردن روشن و فشردن مجدد خاموش می  (Num Lockراست باالی قسمت ماشین حساب قرار دارد )

)گوشه سمت  کنیدمشاهد می (Notification) هامنطقة اعالن خود ةنوار وظیفدر را  MouseKeys حاال شما آیکون نکته:

صفحه کلید به عنوان موس  نل بودفعا ةکه نشان دهند شود(مشخص می با یک بوق کوتاهو  راست نوار وظیفه پایین صفحه

 .باشدمی
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یا همان  کیبورد استارت ةدکمصورت که به این .نماییدسرعت حرکت موس خود را تنظیم  ،توانید در تنظیماتما میش :توجه

 Ease ofسپس در قسمت  را در قسمت جستجوی آن تایپ کنید. Ease of Accessرا فشار داده و عبارت  دکمة ویندوز

Access Mouse دهیم.تنظیمات مورد نظر را انجام می 

 .گر موس را حرکت دهیداشاره ،خود( Numeric Keypad)ماشین حساب صفحه کلید  توانید از بخشحال شما می  :3مرحله

 عمل کلیک را انجام دهید.  5نمای ماوس را حرکت داده و با عدد ، مکان5به کمک هشت کلید اعداد دور عدد 

 

 .توانید قابلیت را غیرفعال کنیدهم می (Alt+Shift+Numlock) با همین ترکیب کلیدها نکته:
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یا همان  توسط کیبورد عددی )ماشین حساب صفحه کلید Mouse keys استفاده از قابلیتهدایت موس با  :توجه

Keypad Numericتوانید از این قابلیت به منظور گیرد، بنابراین چنانچه صفحه کلید فاقد این بخش باشد، نمی( صورت می

  .هدایت موس استفاده کنید

  ۷حرکت به باال و سمت چپ = دکمه 

  ۸حرکت به باال = دکمه 

  ۹حرکت به باال و سمت راست = دکمه 

  4حرکت به چپ = دکمه 

  ۶حرکت به راست = دکمه 

  ۱حرکت به پایین و سمت چپ = دکمه 

  2حرکت به پایین = دکمه 

  3حرکت به پایین و سمت راست = دکمه 

 انتخاب دکمه چپ ماوس = دکمه / 

 انتخاب هر دو دکمه ماوس = دکمه * 

  دکمه راست ماوس = دکمهانتخاب – 

  5کلیک = انتخاب دکمه / و 

  5 و –راست کلیک = انتخاب 

 دابل کلیک = انتخاب / و+  

 Run تبدیل کیبورد به ماوس با -راه دوم

 برای شما باز شود.  RUN را با هم فشار دهید تا پنجره R های ویندوز وتوانید دکمهبه جای روش باال می :1ةمرحل
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 .عالمت : را وارد کنید( کنید ) حتماً OKو  openدر کادر جستجوی  settings-ms: عبارتتایپ  :2لةمرح

 

از قسمت باز را تایپ کنید و  Ease of Access Mouse عبارت Windows Settings کادر جستجوی در :3لةمرح

 .گردداین گزینه را انتخاب نمایید و سپس از جدول باز شده تنظیمات موردنظر را اعمال  شده

 

 
  

های گیرد به کمک کیبورد انجام دهید، ویندوز ترکیبخواهید کارهای مرسومی را که در حالت عادی با ماوس صورت میاگر می

 .اندازیمها میکه در اینجا نگاهی به کلیدهای کلیدی و ترکیبات مهم آن است را برای کاربری در نظر گرفته میانبر گوناگونی

افزار یا یک ای از یک یا چند کلید است که در یک نرممجموعه : (shortcut)هاشورتکات کلیدهای میانبر یا

ای جایگزین برای فراخوانی دستوراتی هستند که در غیر آنها معموالً وسیله .دنکنسیستم عامل از یک فرمان فراخوانی می

های توانند با کاهش توالیخواهند بود. این میانبرها میصورت فقط از طریق یک منو، ماوس یا رابط کاربری قابل دسترسی این

در مواقع  ثیر بسیاری در افزایش سرعت کار شما خصوصاً أتها آن .ورودی به چند ضربه کلید، عملیات مشترک را تسریع کنند

 فراموشی مسیر یک دستور دارند. 
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 Windows میانبرهای حرکت اصلی-1

 های حیاتیکلیدها و ترکیب 

ایجاد حرکت مناسب برای ها ترین کلیدیکی از کاربردی Tab همیشه در نظر داشته باشید که در ویندوز، کلیداین را 

 هنگام استفاده از کیبورد است.  نمامکان

 

 را بزنید تا اولین آیکون Tab بار کلیدیا فایلی را از دسکتاپ انتخاب کنید، کافی است یک خواهید برنامههنگامی که می نکته:

 خواهید برسید. های جهت، به آیکونی که میانتخاب شود و سپس با دکمه از آن بخش

ها هم شود. در داخل برنامهانتخاب می Taskbar های دیگربا زدن این کلید به دفعات بعدی، منوی استارت و قسمت :توجه

 .کندها را انتخاب میها و دکمهاین کلید بخش

ها نمایش شود. با زدن این کلید، منوی برنامهانجام می Alt ها در ویندوز به کمک کلیدبرنامه ةاعمال مربوط به پنجر نکته:

با حرف  Alt . عالوه بر فعالسازی منو، با ترکیبمها را انتخاب کنیگزینه متوانیکلیدهای جهت می لةوسیشود که بهداده می

  د.شو، آن منو باز می(Fileبرای منوی F مثالً) اول یک منو

  کنیدووججستدر کامپیوترتان! 

های مختلف توان به راحتی به بخشسازی شده که به کمک آن میوجو بسیار خوب پیادهدر ویندوزهای جدید، عمل جست

ترین کلیدهایی که باید هنگام استفاده از کیبورد ها و فولدرها دسترسی داشت. بنابراین یکی از مهمعامل و حتی فایلسیستم

افزار یا توانید با تایپ نرمداشته باشید، کلید ویندوز است. با فشردن این کلید، منوی استارت باز شده و پس از آن می به خاطر

از کلیدهای ترکیبی  کرداگر با کیبوردی برخورد کردید که کلید ویندوز آن کار نمی .تنظیم مورد نظرتان، آن را اجرا کنید

Ctrl + Esc توان این عمل را انجام داد.هم می 
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 کیبورد بدون تایپ 

، اکثر عملکردها کار کنید. در ویندوز ها با ماوسشوید تنکند و مجبور میتان مشکل پیدا میتاپگاهی کیبورد کامپیوتر یا لپ

 .تنها با ماوس قابل انجام است، بجز عمل تایپ که پیچیدگی بیشتری دارد

 "کیبورد روی صفحه"ماوس، بهترین گزینه کیبورد مجازی است که در ویندوز با نام  ةوسیلبرای تایپ به

 (On-Screen Keyboard) شود. با رفتن به قسمتشناخته می Ease of Access و بخش Keyboard ید این توانمی

ورود ویندوز هم اگر دقت کنید،  ةخواهید تایپ کنید. در صفحکه می کلیک ماوس روی آن، متنی را ةوسیلکیبورد را فعال و به

توان کیبورد روی صفحه را وجود دارد که با کلیک روی آن می Ease of Access در قسمت پایین سمت راست آیکون

 .نمایش داد

 

 انتخاب فایل 

  Ctrl+A هاانتخاب تمام فایل -
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را نگه دارید سپس بر  Ctrl+Shift ابتدا کلیدهای های موردنظر که پشت سر هم قرار دارند.انتخاب یک سری فایل -

های اولین فایل موردنظر رفته و کلیک نموده و سپس روی آخرین فایل موردنظر رفته و کلیک نمایید. تمام فایلروی 

 آیند.بین این دو فایل در حالت انتخاب در می

 

 

 

 
های موردنظر را یکی از فایلا ابتدطور پراکنده قرار دارند. های موردنظر که در یک پوشه بهانتخاب یک سری فایل -

 هر فایل موردنظر خود رفته و کلیک نمایید.بر روی  ورا نگه دارید  Ctrl کلیدانتخاب نموده سپس 
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 های درحال اجرای ویندوز بدون موسبستن برنامه 

- Ctrl+F4 

 

- Ctrl+W 

 

 در مواقع ضروری بدون موس بستن ویندوز 

 هایسر کالس دانشگاه یواشکی در حال تماشای فیلم هستید و استاد در حال آمدن به سمت شما است، با کلید گرا

Windows+L تواند شما و در کسری از ثانیه صفحه ویندوزتان را الک کنید. این روش در مواقع ضروری می سریعاًتوانید می

 .را نجات دهد

 

 گذاری صفحات وب بدون موسنشانه 

 گذاریدهد صفحات را بدون استفاده از ماوس نشانهبه شما اجازه می Ctrl+D میانبر ،گردر هنگام استفاده از مرور

(Bookmark)   .کنید 

 



 

۱۱ 

 الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنانمجری: واحد امور بین

 در کامپیوتر یا پنجرة جاری عکس گرفتن از صفحة دلخواه 

کامپیوتر شما را بر عهده دارد. پس از  ةاسکرین شات گرفتن از صفح ة عکس گرفتن یابیان ساده وظیف بهPrtScrn  کلید

افزار ویرایش در یک نرم   Paste انجام عمل با که شودفشردن این دو کلید، یک اسکرین شات در کلیپ بورد ویندوز ذخیره می

توانید از کل صفحه نمایش عکس بگیرید. اما فرض کنید می فایل وورد یا پاورپوینتفتوشاپ،  ویندوز،  Paintتصاویر نظیر

بسیاری از کاربران  قصد دارید، به جای عکسبرداری از کل صفحه، از تنها یک پنجره باز در محیط ویندوز عکسبرداری کنید.

از کل صفحه نمایش  « Print Screen » کلیداز شوند، یا با استفاده نرم افزارهای جانبی می ت به دامنبرای این کار دس

تا تنها تصویری از پنجره مورد نظر  (Cropدهند )برش میافزارهای ویرایش عکس، گیرند و سپس تصویر را در نرمعکس می

 ترکیبی کلیدهایاما با فشردن  .شودکه این عمل موجب پایین آمدن کیفیت تصویر میداشته باشند

 « Alt + Print Screen » انجام عمل باکه سپس تصویر ذخیره شده را در  ،از روی کیبورد همزمان Paste   در یک نرم

خواهید دید که به جای تصویری  نمایید  Pasteفتوشاپ، فایل وورد یا پاورپوینت،  ویندوز،  Paintافزار ویرایش تصاویر نظیر

 .ای که باز بوده ذخیره شده استنمایش، تنها تصویر پنجره صفحهاز کل 

 است. Fراستا با کلیدهای کاربردی از کلیدهای باالی صفحه کلید هم PrtScrnنکته: کلید 

 

 چسباندن متن بدون تصاویر بین آن 

کلیک راست ماوس به  Paste گزینهدانید این میانبر جایگزین اید و میاستفاده کرده Ctrl+V نبرایشما هم از م حتماالًا

، تنها متن را Paste یک ویژگی دیگر هم دارد. این میانبر عالوه بر اجرای دستور Ctrl+Shift+V آید. اما میانبرحساب می

ای را هم انتخاب کرده باشید، این کند و در صورتی که همراه با متن عکس یا فایل ناخواستهمی Paste در محل مورد نظر

 .دهدهمانند فیلتر آنها را حذف کرده و تنها متن را انتقال می میانبر
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 بدون موس انتخاب یک تکه از متن و یا چند کلمه 

کند، پد دستگاهتان خیلی دقیق عمل نمی موساگر برای انتخاب یک تکه از متن و یا چند کلمه خاص مشکل دارید و ماوس یا 

با  توانید از این میانبر کاربردی و عالی استفاده کنید و انتخاب متن را با دقت حروف و کلمه انجام دهید. برای این کار ابتدامی

ا فشار جهت روی کیبورد ر 4کلیدهای  یکی از  ورا بگیرید  Shift دکمه نما به قسمت موردنظر رفته سپسکلیدهای جهت

 .دهید

 بازخوانی تب مرورگر که ناخواسته بسته شده 

شود یا اید و ناگهان دستگاهتان خاموش میکه تعداد زیادی تب در مرورگرتان باز کردهبرای شما هم پیش آمده  احتماالً

هایی را که دهد تبمیدر مرورگر کروم به شما اجازه  Ctrl+Shift+Tبندید. میانبر های باز شده را میناخواسته تمامی تب

 .صورت یکجا مجددا باز کرده و جستجو را دوباره آغاز کنیداید بهاخیرا بسته

 

 تغییر محیط از فارسی به انگلیسی 

راست سمت  Alt+Shiftبرای تغییر فونت از فارسی به انگلیسی یا برعکس در هر محیطی که هستید از کلیدهای ترکیبی 

 شود.میاستفاده  یا چپ صفحه کلید

 Word میانبرهای حرکت اصلی -2

 های حیاتیکلیدها و ترکیب 

 ایجاد سند  Ctrl+N 

 باز کردن صفحه   Ctrl+O 

 چاپ کردن یا پرینت گرفتن   Ctrl+P 

 بستن سند  Ctrl+W      یاCtrl+F4   

 ذخیره کردن     Ctrl+S 

 تکرار کردن یک دستور   Ctrl+Y 

 راهنما  F1 

 کنسل کردن  Esc 

  عقببرگشت به    Ctrl+Z 

 در فایل  ی لغت یا عبارتجستجوword    Ctrl+F 

  در فایل  لغت یا عبارتپیدا کردنword و جایگزین کردن   Ctrl+H 

 جدید در سند ةایجاد صفح   Ctrl+Enter 
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 میانبرهای حرکت نشانگر Word 

 انتقال به یک خط باالتر  :کلید جهت باال 

 ترپایینانتقال به یک خط   :کلید جهت پایین 

 انتقال یک حرف به سمت چپ: کلید جهت چپ 

 انتقال یک حرف به سمت راست  :کلید جهت راست 

 Ctrl + انتقال یک پاراگراف باالتر  :جهت باال 

 Ctrl + ترانتقال یک پاراگراف پایین: جهت پایین 

 Ctrl + انتقال به یک کلمه سمت راست: جهت راست 

 Ctrl + سمت چپانتقال به یک کلمه : جهت چپ 

 Home  فعلی انتقال به ابتدای خط 

 Ctrl+Home   سندانتقال به ابتدای 

 End  فعلی انتقال به انتهای خط 

 Ctrl+End   سندانتقال به انتهای 

  PgDown  یاPgUp   ارتفاع نمایشگر به باال یا پایین اندازهنما به مکانانتقال 

 Shift+End   گسترش بخش انتخاب شده تا انتهای خط 

 Shift + Home   خط ابتدایگسترش بخش انتخاب شده تا 

 Ctrl + Shift + Home  سند ابتدایگسترش بخش انتخاب شده تا 

 Ctrl + Shift + End  سند انتهایگسترش بخش انتخاب شده تا 

 در ویرایش دستورات اصلی Word 

 Ctrl+C  کپی کردن 

 Ctrl+X  برش دادن (Cut) 

 Ctrl+V  چسباندن (Paste) 

 Ctrl+Shift+V چسباندن متن بدون تصویر احتمالی بین آن 

 Alt+Ctrl+V چسباندن با فرمت فایل مرجع 

 Ctrl+Z   قبل ةمرحلعملیات بازگشت به یک (Undo) 

 Ctrl+Y  بعد ةمرحل عملیات به یک رفتن (Redo) 

  در فونت بندیو قالب ویرایشدستورات اصلی 

 Ctrl+B  یا ضخیم کردن فونت کردن برجسته (Bold) 
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 Ctrl+I  کج کردن فونت (Italic) 

 Ctrl+U  کلمه یا قسمتیانداختن خط زیر ((Underline 

 Ctrl+Shift+D  انداختن دو خط زیر 

 Ctrl+D   کردن پنجره فونتباز 

 Backspace  )حذف یک کاراکتر از چپ )و در فارسی از راست 

 Ctrl+Backspace )حذف یک کلمه از چپ )و در فارسی از راست 

 Delete  )حذف یک کاراکتر از راست )و در فارسی از چپ 

 Ctrl + Delete  )حذف یک کلمه از راست )و در فارسی از چپ 

 > + Ctrl + Shift  یا < + Ctrl + Shift:  (با هربار فشار کلیدهای فوق) تغییر فونت  هزایش یا کاهش اندازاف 

 Shift + F3 تغییر با هربار فشردن کلیدهای فوق( انگلیسی جایی بین حاالت کوچک و بزرگی حروفجابه( 

 Ctrl + Shift + A  تمام حروفکردن بزرگ 

 Ctrl + Shift + K تمام حروفکردن  کوچک 

 Ctrl + Shift + C بندی بخش انتخاب شدهکپی قالب (Format Painter) 

 Ctrl + Shift + V ِبه بخش انتخاب شدهبندی کپی شده عمال قالبا 

 Ctrl + Space  ک بخش اعمال شدههایی که به صورت دستی بر روی یبندیتمام قالبحذف 

 میانبرهای ویرایش پاراگراف 

 Ctrl+L  چپ چین کردن 

 Ctrl+E  وسط چین کردن 

 Ctrl+R  راست چین کردن 

 Ctrl + J  طول خطوط پاراگراف  یا همترازی برابری(Justify) 

 Ctrl+Shift+1  حروف کوچک بین کلمه( تایپ حالت چسبیده حروف فارسی( 

 Ctrl+2  بین دو بخش یک کلمه خطینیم فاصلة 

 Ctrl+5   فایل بین خطوط در خطی ۱.5فاصله word 

 Ctrl + M  یک سطح تورفتگی پاراگراف به ازای هر بار فشردنکردن اضافه  

 Ctrl + Shift + M  یک سطح تورفتگی پاراگراف به ازای هر بار فشردنکاهش دادن 

 سایر میانبرهای مفید 

  Ctrl+Shift+G یک قسمت بعد از انتخاب نمایش تعداد کلمات 

 Alt+Shift+T  درج زمان فعلی 

  Alt+Shift+D درج تاریخ فعلی 
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  میانبر هایفایل -2

 عامل سیستم در .باشند متنی دستور یا (URL) اینترنتی آدرس پوشه، برنامه، فایل، یک به لینکی توانندمی میانبر هایفایل

 تغییر را آن توانمی که شوندمی مجزا هافایل سایر از ها،آن( Icon) آیکون در کوچک فلش یک با میانبر هایفایل ویندوز،

 یک هاآن نام آخر در معموالً شوند، ساخته غیرخودکار یا دستی صورت به که زمانی میانبر هایفایل عالوه،به. کرد حذف یا داد

( آیکون) تصویر کنار در که ببینید را میانبر فایل چندین توانیدمی زیر تصویر در. شودمی اضافه Shortcut کلمه و تیره خط

 .است شده اضافهShortcut  کلمه از هاآن از بعضی نام آخر در و کوچک فلش عالمت یک هاآن

 

  کامپیوتر دلخواه هایمکان در مختلف هایفایل( Shortcut)  شورتکات ساختن

  دهیم.ها ارائه می( را به ترتیب آسان بودن آنShortcut) شورتکات ساختن برای متفاوت روش سه اینجا در

 شورتکات ساخت (Shortcutدر دسکتاپ ) 

Right Click  Send to >> Desktop (create shortcut) << برنامه روی  

 شورتکات ساخت (Shortcut ) از طریق کپی و( جایگزینیPaste shortcut) 

Copy >> Right Click >> Paste shortcut  

 شورتکات ساخت (Shortcut ) از طریق گزینةCreate shortcut 

Right Click >> Create shortcut  

 فلش مانند جداشدنی ایحافظه داخل را فایلی بخواهید است ممکن. باشید داشته دقت شورتکات از استفاده در  :توجه

 در دلیل به که دید خواهید مقصد کامپیوتر به فلش اتصال و مبدا کامپیوتر از جداکردن از پسولی  کنید کپی هادیسک

 !!!ندارد شما برای کاربردی هیچ شورتکات فایل ،اصلی فایل نبودن دسترس


