
 XePersianو  LaTeX استفاده از  و نصب راهنمای

 حروفچینی جهت گسترده سطح در که است و دانشگاهی علمی متون حروفچینی معروف افزارهای نرم ترینمعروفاز یکی TeXافزار نرم

افزار جهت و استفاده از این نرم به طور مختصر به نحوه نصبراهنما،  این درگیرد. قرار می استفادهمورد  هانامهها و پایان، کتابمجالت

 پردازیم.استفاده دانشجویان عزیز و همکاران گرامی می

 Texافزار نصب موتور اصلی نرم

است که به دلیل بیشتر بودن تیم پشتیبانی  TeXLiveو  MikTeXافزاری نرم)پکیج( شامل دو بسته  TeXهای توزیع

TeXLive   نسبت بهMikTeX افزاری ی برخوردار است. همچنین، بسته نرممندی بیشتراز عالقهTeXLive  بیشتر از

MikTeX  با آپشنXePersian سازگارتر است . 

-install-tlتوان به طور مجانی از اینترنت دانلود نمود. پس از پایان نصب برنامه اجرایی را می TeXLiveافزاری بسته نرم

advanced.bat  موجود در پوشهTeXLive بسته ،XePersian شود که در صورت استفاده از نیز به طور اتوماتیک نصب می

 کافی است. ویندوزتان  Fontsهای مربوط به آن در پوشه فونتاضافه کردن آن تنها 

  TeXstudioنصب ویرایشگر 

o  پس از دانلودTeXstudio  نصب یسادگبه  یشنهادیپ یرهایتمام مس یرفتنآن و پذ یداشت که با اجرا یدخواه یلفا یک 

 . شودیم

o با  یماگر بخواهLaTeX فرضیشپ یماتدر تنظ ییراتتغ یبرا یدبا یم،کن یدتول ینوشتار فارس TeXstudio  ین. ایمبده 

 :باشندیم یربه شرح ز ییراتتغ

o یرمس یبا ط Options  ⟶   Configure TeXstudio   ⟶  Build  یدرس یدخواه یربه شکل ز: 



 

o  ،زیر پنجره یعنیدر پنجره سمت راست 

 

o  در قسمتDefault Compliter را به  فرضیشمقدار پXeLaTeX یدده ییرتغ. 

 فاصلهیمن یدتول یبرا  TeXstudio یماتتنظ

o  ابتدا وارد نرم افزارTeXstudio  از سربرگ  یرز یو مطابق الگو شدهMacros  واردEditMacros یرو یکبا کل سپس، یدشو 

Add وارد نمائید:را مطابق شکل زیر  یرمقاد 



 

o  مسیر سپسOptions  ⟶   Configure Texstudio ⟶   Shortcuts تا به صفحه زیر برسید طی کنید را: 

o ینهگز یرو Macros یرستون سوم در ز یو سپس رو یدکن یکدر پنجره دابل کل Current Shortcut یدکن یکدابل کل .

 .یدبزن OK. یدرا فشار ده Ctrlو  Space یدطور همزمان دو کلسپس به

o از  توانیدیدارند، م فاصلهیمبه ن یازکه ن ییهانوشتن واژه یحال براCtrl+Space یداستفاده کن فاصلهیمن یدتول یبرا. 

 و اختصارات نامهواژه یجادانحوه 

o یرایشگردر و TeXstudio یاز منو option ینهگز Configure TeXstudio به قسمت  .یدرا انتخاب کنBuild رفته و در 

 ید:را وارد کن یربه صورت ز ینام دلخواه دستور یکدستور با  یک user commandقسمت 

xindy -L persian-variant1 -C utf8 -I xindy -M %.xdy -t %.glg -o %.gls %.glo |  

xindy -L persian-variant1 -C utf8 -I xindy -M %.xdy -t %.blg -o %.bls %.blo | 

xindy -L english -C utf8 -I xindy -M %.xdy -t %.alg -o %.acr %.acn 

o یاجرا به منو یبرا یید،تا از پس tools  و قسمتusers با .یدکن یککل یدکرد یفکه تعر یدستور یرفته و در آن جا بر رو 

 عه فرمائید:جتوانید به لینک زیر مرابرای اطالعات بیشتر می .گردندیدستور هر سه دستور باد شده اجرا م ینا یبر رو یککل

www.parsilatex.com/wiki/راهنمای_ایجاد_واژهنامه 

 نامهنوشتن پایان

o  پس از دریافت فایل آپلود شده در لینک دانشگاه، ابتدا فایلThesis.tex  را در ویرایشگرTeXstudio  را باز نمایید. تنظیمات

اولیه این فایل مطابق استاندارد مصوب وزارت علوم انجام شده و تنها کافی است اطالعات مربوطه را وارد نمائید. این فایل 

 نامه خود ویرایش نمائید.توانید مطابق اطالعات پایانا است که به ترتیب زیر آنها را میهدربرگیرنده چندین زیر فایل

o  در پوشهimages های خود را ترجیحاً با فرمت گراف*.eps .اضافه نمائید 

o  فایلjeld_info.tex نامه است را ویرایش نمائید.را که اطالعات مربوط به جلد پایان 

http://www.parsilatex.com/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.parsilatex.com/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.parsilatex.com/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87


o فایل نامه خود را دز ها و اختصارات پایاننامههای مربوط به واژهدادهGlossariesData.tex های انجام شده وارد مطابق نمونه

 نمائید.

o فایل( های تقدیم بهDedicated-To.texو سپاس )( گزاریAcknowledgments.tex.را به دلخواه تغییر دهید ) 

o هایفایل cover_fa-Thesis.tex  وcover_en-Thesis.tex  و وabstract_en.tex  وabstract_fa.tex  را مطابق اطالعات

 نامه خود ویرایش  نمائید.پایان

o نامه در سه فصل این قالب پایانchap1.tex  وchap2.tex  وchap3.tex  .تنظیم شده است 

o  مراجع خود را در فایلReferences.bib  به صورتBibTeX  وارد نمائید )فرمتBibTeX توان از سایت هر مقاله را می

 مربوطه به آن مقاله فراهم نمود(. 

 

 

 

 


