
میانبر های راهبردی ویندوزا  

1. [Win+M] – همه پنجره های باز را مخفی می کند 

2. [Win+Shift+M] –همه پنجره های مخفی را باز می کند 

3. [Win+D] :- نمایش دسکتاپ 
4. [Windows+Up] – پنجره را به بزرگترین اندازه نمایش می دهد 

5. [Windows+Down] –  دهدپنجره را مخفی می کند /دوباره نمایش می  

6. [Windows+Left] – پنجره را به سمت چپ هدایت می کند 
7. [Windows+Right] – پنجره را به سمت راست هدایت می کند 

8. [Windows+Shift Up] – پنجره را از طول به میزان حداکثر باز می کند 
9. [Windows+Shift Down] – طول پنجره را به اندازه قبلی باز می گرداند 

10. [Windows+Shift Left] – پنجره را به مانیتور سمت چپ هدایت می کند 
11. [Windows+Shift Right] – پنجره را به مانیتور سمت راست هدایت می کند 

12. [Win+Spacebar] – یک لحظه دسکتاپ را نمایش می دهد 
13. [Win+Home] – همه پنجره ها را مخفی می کند دوباره در بزرگ می کند 

14. [Alt+F4] - پنجره فعال را می بندد 
15. [Alt+Tab] - می توانید با این میانبر بین پنجره ها و برنامه های فعال ویندوز جابجا شوید 

16. [Alt+Esc] – بین همه پنجره های فعال می چرخد 
17. [Win+Tab]- چرخش سه بعدی 

 Taskbarمیانبر های مربوط به 

1. [Win+Any number (1, 2, 3, .., 0)] –  با توجه به شماره برنامه موجود درTaskbar  اجرا می را
 کند

2. [Ctrl+ کلیک روی یکی از آیتم هایTaskbar  ] –  می توانید از بین آنها برنامه مورد نظر خود را باز
 کنید

3. [Shift+ کلیک روی یکی از آیتم هایTaskbar] -پنجره جدیدی از برنامه مورد نظر را باز می کند. 
4. [Ctrl+Shift+ کلیک روی یکی از آیتم هایTaskbar] – ی را به عنوان کاربر اصلی باز پنجره جدید

 می کند

5. [Shift+کلیک سمت راست روی ایکون] –  منوی معروفrestore minimize ,.. را باز می کند 
6. [Win+T] –  بین برنامه های موجود درTaskbar  می چرخد 

7. [Win+Shift+T] – معکوس عمل باال را انجام می دهد 

8. [Win+R] -  پنجرهRUN را باز می کند 

  

 عمومی

1. [Win+P] – نامیش وضعیت حالت ارائه سمینار و انتخاب های بیشتر برای آن 
2. [Win+G] – نمایش ابزار های (gadgets) دسکتاپ 

3. [Win+L] – قفل کردن کامپیوتر 

4. [Win++] - بزرگنمایی 
5. [Win+-] – کوچکنمایی 

6. [Win+=] – درشتنمایی 

  

 Windows Explorer میانبر های مربوط به

1. [Alt+P] - نمایش و مخفی کردن حالت شیشه ای 
2. [Alt+Up] - در صفحات یک پله باالتر می رود 

3. [Alt+Left/Right] - جلو و عقب رفتن در صفحات 

 آفیس در موجود میانبر کلیدهای کلیه



 برای را میانبر کلیدهای این افزارها نرم تمامی گفت میتوان. است میانبر کلیدهای توسط آنها سریع عملکرد ای حرفه کاربران های نشانه از یکی

 Excel های برنامه برای آفیس افزاری نرم بسته در موجود میانبر کلیدهای تمامی معرفی به داریم قصد ترفند این در. هستند دارا کاربران کار سهولت

, PowerPoint , Word خاطر به را کلیدها این کنید جویی صرفه خود زمان در دارید قصد اگر. بپردازیم یک هر عملکرد نحوه همچنین و...  و 

 .بسپرید

 عمومی کلیدهای

 Ctrl+N جدید سند یک ایجاد

 Ctrl+O متفاوت سند یک فراخوانی

 Ctrl+F6 باز سندهای میان حرکت

 Ctrl+S سند یک سازی ذخیره

 Ctrl+P سند یک چاپ

 Ctrl+W سند یک بستن

 

 سند در حرکت میانبر کلیدهای

 Ctrl+ چپ نمای جهت و Ctrl+ راست نمای جهت کلمه یک

 Ctrl+ پایین نمای جهت و Ctrl+ باال نمای جهت پاراگراف یک

 Page up باال به کامل صفحه یک

 Page down پایین به کامل صفحه یک

 Home سطر ابتدای

 End سطر انتهای

 Ctrl+Home سند یک ابتدای

 Ctrl+End سند یک انتهای

 باال نمای جهت کلید باال سطر یک

 پایین نمای جهت کلید پایین سطر یک

 چپ یا راست نمای کلیدجهت چپ یا راست سمت به کاراکتر یک

 Ctrl+Del نما مکان(بعد) راست سمت در عبارتی یا کلمه حذف

 Ctrl+Backspace نما مکان(قبل) راست سمت در عبارتی یا کلمه حذف

 Ctrl+Page up نمایش صفحه باالی به نما مکان حرکت

 Ctrl+Page down نمایش صفحه پایین به نما مکان حرکت

 

 متن با کار میانبر های کلید

 Shift+راست نمای کلیدجهت گر اشاره راستی سمت کاراکتر انتخاب

 Shift+چپ نمای کلیدجهت گر اشاره چپی سمت کاراکتر انتخاب



 Shift+Ctrl+راست نمای کلیدجهت واژه یک انتخاب

 Shift+End سطر یک انتخاب

 Shift+Ctrl+پایین نمای جهت کلید پاراگراف یک انتخاب

 A+Ctrl سند تمام اتنخاب

 G+Ctrl مشخص صفحه یک به رفتن

 

 متن ویرایش میانبر های کلید

 Backspace گر اشاره قبلی کاراکتر حذف

 Delete است شده انتخاب که متنی یا دارد قرار ان روی گر اشاره که کاراکتر حذف

 Ctrl+ Backspace گر اشاره قبلی واژه حذف

 Ctrl+Delet گر اشاره بعدی کاراکتر حذف

 Ctrl+X شده انتخاب متن حذف و کپی

 Ctrl+C شده انتخاب متن از گرفتن کپی

 Ctrl+V شده کپی متن الصاق

 F7 سند یک امالیی بررسی

 Ctrl+F سند در متن یافتن

 Ctrl+H سند در متن جایگزینی

 Undo Ctrl+Zعمل

 Redo Ctrl+Y عمل

 Enter بعدی سطر به انتقال و سطر پایان

 Tab Outline در پایین سمت به حرکت

 Tab پرشی ایستگاههای به پرش یا پاراگراف اول سطر تورفتگی درج

 Ctrl+0 جاری سطر افزودن یا حذف

 

 متن بندی قالب بر میان کلیدهای

 F+Shift+Ctrl قلم تغییر

 P+Shift+Ctrl قلم اندازه تغییر

 B+Ctrl قلم کردن پررنگ

 I+Ctrl قلم کردن ایتالیک

 U+Ctrl قلم کردن دار خط زیر

 D+Shift+Ctrl قلم کردن دار خط زیر دو



 Space Bar+Ctrl کاراکتر بندی قالب حذف

 Ctrl +1 پاراگراف تنها خطوط فضای

 Ctrl +2 پاراگراف خطوط برابر دو فضای

 Ctrl +5 پاراگراف خطوط برابر 5/1 فضای

 E+Ctrl پاراگراف وسط بندی تراز

 L+Ctrl پاراگراف چپ بندی تراز

 R+Ctrl پاراگراف راست بندی تراز

 J+Ctrl پاراگراف طرف دو از بندی تراز

 M+Ctrl چپ از پاراگراف کردن برجسته

 M+shift+Ctrl ازراست پاراگراف کردن برجسته

 Q+Ctrl پاراگراف بندی قالب حذف

 F9 فیلدها رسانی روز به

 Shift+F9 منتخب فیلد نمایش روش تغییر

 Alt+F9 سند فیلدهای تمام روش تغییر

 [اCtrl]+ رقم یک اندازه به قلم اندازه افزایش یا کاهش

 بعدی یا قبلی فرض پیش اندازه به قلم اندازه تغییر

 D+Shift+Ctrl برعکس و خط زیر دو حالت به عادی حروف تبدیل

 Ctrl=+ برعکس و پایین دار اندیس به عادی حروف تبدیل

 Ctrl+Shift=+ برعکس و باال دار اندیس به عادی حروف تبدیل

 AK+shift+Ctrl بزرگ یا کوچک حروف به کلمات ابتدای تبدیل

 F+Shift+Ctrl جاری قلم تغییر

 F+Shift+Ctrl جاری قلم تغییر

 F3+Shift جاری قلم اندازه تغییر

 P+Shift+Ctrl بعدی سطر از رفتگی تو ایجاد

 TCtrl+ بعدی سطر رفتگی تو حذف

 T+Shift+Ctrl دوم سطر رفتگی تو حذف

 A+Ctrl سند همه انتخاب

 Enter+Shift سطری شکستگی یک درج

 Ctrl+Enter بعدی صفحه یا سطر به انتقال

 H+Shift+Ctrl عالیم نمودن پنهان یا اشکار

 



 صدا بر میان کلیدهای

 Winkey+V میکروفن نمودن روشن/خاموش

 Winkey+T صوتی فرمان و دیکته حالت دو بین انتقال

 Winkey+C تصحیح حالت کردن فعال

 

 منوها بر میان کلیدهای

 ALT منو نوار عنوان اولین شدن فعال

 Alt + F File منوی شدن فعال

 Alt + E Edit منوی شدن فعال

 Alt + V View منوی شدن فعال

 Alt + I Insert منوی شدن فعال

 Alt + O Format منوی شدن فعال

 Alt + T Tools منوی شدن فعال

 Alt + A Table منوی شدن فعال

 Alt + W Windows منوی شدن فعال

 Alt + H Help منوی شدن فعال

 

 .استفادهکنید راست و چپ های فلش+  shift=  از توانید می کلمه یا عبارت کردنیک انتخاب برای -1

 ctrl + c(ز= )کردن کپی برای -2

 ctrl + v( ر(= )کردن پیست) چسباندن برای -3

 ctrl + x( ط(= )کردن کات) بریدن یرای -4

 ctrl + r( ق= ) شده نوشته مطلب کردن چین راست برای -5

 ctrl + l( م= ) شده نوشته مطلب کردن چین چپ برای -6

 ctrl + e( ث= ) شده نوشته مطلب کردن چین وسط برای -7

 ctrl + j( ت= ) شده نوشته مطلب کردن تراز طرفین از برای -8

 ctrl + shift(  راست سمت= ) متن کردن چپ به راست برای -9

 ctrl + shift(  چپ سمت= ) متن کردن راست به چپ برای -11

 + { ctrl( [ / چ= ) شده نوشته مطلب قلم حجم افزایش برای -11

 + } ctrl( ] / ج= ) شده نوشته مطلب قلم حجم کاهش برای -12

 alt + shift=  شد می تایپ انگلیسی اگر متن کردن فارسی برای -13

 alt + shift=  شد می تایپ فارسی اگر متن کردن انگلیسی برای -14



 ctrl + b(  ذ( = ) bold) شده تایپ متن قلم کردن ضخیم برای -15

 ctrl + i(  ه( = ) italic) شده تایپ متن کردن کج برای -16

 ctrl + u(  ع( = ) underline) شده تایپ متن کردن دار خط زیر برای -17

 ctrl + p( ح= ) شده تایپ صفحه از گرفتن پرینت برای -18

 ctrl + n( د= ) از توانید می ورد در جدید صفحه یک کردن باز برای -19

 . کنید open( باز)  اینجا از را تان شده تایپ صفحه و. کنید استفاده ctrl + o( خ) از توانید می ورد محیط در word های فایل کردن باز برای -21

 از هریک زیرنام کنید توجه اگر و دارید نگه راalt که است کافی کنید باز را استاندارد نوار کادرهای از یکی داشتید نیاز ورد با کار درهنگام اگر -21

 که باشید داشته توجه ، شود می باز منو. بزنید را دکمه آن و باشد صورتانگلیسی به شما تایپ است کافی است دار خط زیر آن اول حرف منوها این

 . دارد وجود حالتی چنین هم منوها اززیر هریک در

 ctrl + a( ش= ) شده نوشته متن تمام انتخاب برای -22

 شده تایپ متن برای نامی باید شما و شود می باز save کادر اول بار در که توجهکنیدctrl + s( س= ) شده تایپ متن کردن save برای -23

 لحظه چند برای دیسک فالپی عالمت کنید توجه اگر start نوار باالی ورد صفحه پایین در بعد دفعات در ولی کنید کلیک را ok دکمه و خودبگذارید

 . شود ناپدیدمی دوباره و شود می ظاهر

 . کنید مشخص را خود قلم نوع و کنید استفاده ctrl + d( ی) از کنید عوض را خود فونت خواهید می اگر -24

 روی و کنید کادرتایپ در را خود نظر مورد کلمه یا و عبارت کنید استفاده ctrl + f( ب) از( find)پیداکنید را عبارتی یا و کلمه خواهید می اگر -25

find nex ،enter دکمه روی بار هر بازدن باشد شده تکرتر بار ازیک بیش اگر و کند می پیدا شما برای را آن ، بزنید enter با و find next 

 .کند می راپیدا بعدی کالمات

(  reelace)  حایگزینی یعنی ctrl + h(  آ)  از است کافی شود عوض دیگر ای باکلمه باید که دیدید و کردید تایپ را عبارتی یا و کلمه اگر -26

 را جایگزین عبارت یا و کلمه دوم کادر در(  replace)  قسمتجایگزینی در نظر مورد عبارت یا و کلمه نوشتن از بعد که صورت این به کنید استفاده

 . شود می قبلی عبارت ویا کلمه جایگزین نظر مورد عبارت یا و کلمه کنید می کلیک all ( reelace)همه بررویجایگزینی و نویسید می

 shift(]+چ___} = )راست کردنگیومه باز برای -27

 shift([+ج___{ = )گیومهچپ کردن باز برای -28

 shift + 0( 1___) = ) راست کردنپرانتز باز برای -29

 shift + 9( 9___( = ) چپ کردنپرانتز باز برای -31

 shift( ;+ک___ : = ) نفطه دو تایپ برای -31

 shift(/+ ض= ) ؟___  سوال عالمت تایپ برای -32

 shift + 1( 1___ ! = ) عالمتتعجب تایپ برای -33

 shift + 2( 2___ @ = ) ادساین عالمت تایپ برای -34

 ( ___ & = AND) اند عالمت تایپ برای -35

(7 )shift + 7 

 : استفادهکنید زیر میانبر های کلید از word در ریاضی عالئم تایپ برای

 shift___ + = )=(=+  جمع عالمت -1

 فارسی البتهتو shift_____ × = )÷(`+  ضربدر عالمت -2

 انگلیسی تو البته shift____ ~ = )÷(`+  تقریبی عالمت -3



 shift + 5( 5_____ % = ) درصد عالمت -4

 shift + 5( 5______ $ = ) دالر عالمت -5

 shift + 8( 8_____ * =) ستاره عالمت -6

 shift + 3( 3_____ # = ) خونه چهار عالمت -7

 

 : کنید استفاده زیر میانبر های کلید از word در فارسی عالئم تایپ برای

 

 اصالا  مانند shift + q( ض= ) ترکیبی ازکلیدهای نصب تنوین عالمت -1

 مانندجمیع   shift + e( ث= ) ترکیبی کلیدهای از جر تنوین عالمت -2

 رابع   مانند shift + w( ص= ) ترکیبی کلیدهای از رفع تنوین عالمت -3

 shift + s( س= ) ترکیبی کلیدهای از ضمه عالمت -4

 shift + a( ش= ) ترکیبی کلیدهای از فتحه عالمت -5

 shift + d( ی= ) ترکیبی کلیدهای از کسره عالمت -6

 shift + n(  د= ) ترکیبی کلیدهای از أ عالمت -7

 shift + b( ذ= ) ترکیبی کلیدهای از إ عالمت-8

 shift + V(  ر= ) ترکیبی کلیدهای از ؤ عالمت-9

 shift + m( ئ= ) ترکیبی کلیدهای از ء عالمت -11

 shift + f( ب= ) ترکیبی کلیدهای از__ّ_  عالمت -11

 shift + k( ن= ) ترکیبی کلیدهای از»  عالمت -12

 shift + L( م= ) ترکیبی کلیدهای از«  عالمت -13

 shift +z( ظ= ) ترکیبی کلیدهای از ة عالمت-14

 shift + X( ط= ) ترکیبی کلیدهای از ي عالمت -15

 shift + C( ز= ) ترکیبی کلیدهای از ژ عالمت -16

 shift + V( ر= ) ترکیبی کلیدهای از ۀ عالمت -17

 shift + H( ا= ) ترکیبی کلیدهای از آ عالمت -18

 shift + T( ف= ) ترکیبی کلیدهای از ، عالمت -19

 shift + Y( غ= ) ترکیبی کلیدهای از ؛ عالمت -21

 shift + U( ع= ) ترکیبی کلیدهای از,  عالمت -21

 shift= ).(.+  ترکیبی کلیدهای از< عالمت -22


