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١٠

١١

LaTeX٩:٢٨ چیست؟ و مناسب برای انجام چه کارهایی است؟

تاریخچه ای بر انگیزه ی پیدایش سیستم حروف چین TeX و آشنایی با توانایی و 
۱۳:۱۴قدرت این سیستم و سازنده  اش کنوث

١

۷:۱۰آشنایی بیشتر با LaTeX و TeX و مصاحبه با خود سازندگانشان ٣
۱۱:۲۶ویزیویگ چیست؟ چه نرم افزارهایی ویزیویگ هستند و آیا التک ویزیویگ است؟ ۴
LaTeX ۶:۵۲نحوه ی حروف چین� یک مقاله ی قدیم� و روس� قبل از پیدایش سیستم ۵

۵:۱۰تصویرسازی سه بعدی از تمام� مفاهیم خانواده ی تک و التک در یک قاب ۶
۶:۰۰موتورهای بروز تک برای امکان نوشتن از راست به چپ ٧

۵:۱۰موتور لواتِک (LuaTeX) و معرف� برخ� از مهم ترین پکیج های التک� ٨

LaTeX و TeX �۶۲:۴۷معرف� تمام� ویرایشگرهای مشهور و مناسب برای کدنویس

۱۵:۲۸

۱۶:۳۹

۱۴:۲۸

۱۶:۱۲

١٢

٢

مقایسه ی توزیع های التک: MikTeX  ،TeXLive و MacTeX و
۸:۸معرف� دیباچه ی یک سند التک�، مفهوم محیط در کدنویس� و انجام ترسیم ٩

آموزش نصب کامل سیستم LaTeX با استفاده از توزیع TeXLive و
MyTeX ۸:۲۸معرف� مجموعه ی

آموزش نصب کامل سیستم LaTeX به صورت قدم به قدم از طریق وبسایت 
(MyTeX بدون استفاده از مجموعه ی) CTAN۱۱:۴۴

 TeXworks و  Notepad++  ، Notepad قسمت اول: معرف� ویرایشگرهای
TeXStudio و  (bidi)TeXMaker قسمت دوم: معرف� ویرایشگرهای

قسمت سوم: معرف� ویرایشگرهای LaTeXEditor ، WinEdt و TeXnicCenter و 
LaTeX Base و Overleaf ویرایشگرهای مشهور اینترنت� مثل

BaKoMa TeX Word و LyX قسمت چهارم: معرف� ویرایشگرهای شبه ویزیویگ� مانند
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برای دسترس� به محتوای این دروس باید مجموعه را تهیه کنید.
١م� توانید با کلیک بر روی عنوان این دروس، بخش� از ویدئوی آموزش� را ببینید.

فهرست مطالب دروس ویدئویی فصل اول
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LaTeX و TeX ۴۴:۱۳معرف� تمام� فایل ها و فرمت  فایل های مرتبط با خانواده ی

۱۵:۵۷

۱۳:۵۲

١٣

قسمت سوم: جمع بندی و دسته بندی تمام� فایل ها و ابزارهای خانواده ی تک و التک

۵:۴۷موتور لواتِک (LuaTeX) و معرف� برخ� از مهم ترین پکیج های التک� ١۴
۱۵:۲۰کارگاه عمل� کار با سیستم التک و TeX بدون استفاده از هیچ ویرایشگری ١۵

۹:۰۱جمع بندی کل� برای مفاهیم بنیادی قبل از ورود به کدنویس� التک� ١٧
۲:۵۳آزمون جامع از فصل اول: سؤاالت پایان فصل اول ١٨

دسترس� به فایل راهنمای پکیج ها و نحوه ی خاتمه دادن به یک پروژه ی التک� ١۶
۱۲:۱۷و نیز آماده سازی برای چاپ یا انتشار 

قسمت اول: معرف� موتور TeX و شناخت فایل ها و فرمت فایل های اصل� که توسط ما
تولید یا استفاده م� شوند.

قسمت دوم: آشنایی عمیق تر با مفهوم موتور، فرمت های TeX و فایل هایی که در تعامل
با آن ها تولید م� شوند.

۱۴:۲۴
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برای دسترس� به محتوای این دروس باید مجموعه را تهیه کنید.
۲م� توانید با کلیک بر روی عنوان این دروس، بخش� از ویدئوی آموزش� را ببینید.

فهرست مطالب دروس ویدئویی فصل اول
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نصب و راه اندازی ویرایشگر TeXMaker(bidi)  برای شروع به کدنویس� و 
۲۲:۰۸آشنایی کامل با اجزای مختلف آن

۱۳:۲۵

۸:۴۳

١

قسمت اول: نصب ویرایشگر و آشنایی با ظاهر برنامه، تنظیمات و ابزارهای آن

۲۶:۳۷آشنایی کامل با واحدهای طول� در التک و دستورات فاصله گذاری

۸:۵۸

۱۲:۱۱

۵:۲۸

۵
قسمت اول: شناخت واحدهای مختلف طول� در التک 

قسمت دوم: شناخت دستورات التک� برای فاصله گذاری افق� و عمودی
قسمت سوم: کارگاه عمل� برای انجام فاصله گذاری افق� و عمودی در کدهای التک�

۲۳:۰۰آموزش کامل بخش تنظیمات ویرایشگر TeXMaker(bidi)  و انجام تست

۱۳:۴۱

۹:۱۹

٢
قسمت اول: آشنایی کامل با بخش تنظیمات ویرایشگر و اجزای آن

قسمت دوم: انجام تست نهایی از تمام� ابزارهای ضروری و آمادگ� کامل برای کدنویس�

۱۸:۲۸آماده سازی یک فایل ورودی

۱۰:۰۲

۸:۲۶

۴

قسمت دوم: انجام تست از ابزارهای مختلف التک� و تنظیمات بیشتر ویرایشگر برای انجام 
عمل کامپایل

article و report ، book ۱۳:۴۶ساختار سند التک� در کالس های استاندارد ٣

۱۲:۴۷آشنایی کامل با فاصله گذاری بین خطوط در التک ۶

قسمت اول: کاراکترهای مجاز زبان های مختلف به عنوان ورودی در یک سند التک� و نگاه� 
عمیق به تاریخ ارقام و آشنایی با نام گذاری صحیح آن ها در ایرانزمین

قسمت دوم: دسته بندی کاراکترهای مجاز ورودی در یک سند التک� و اشاره ی کوتاه� به دو 
مود کدنویس� در التک
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برای دسترس� به محتوای این دروس باید مجموعه را تهیه کنید.
١م� توانید با کلیک بر روی عنوان این دروس، بخش� از ویدئوی آموزش� را ببینید.

فهرست مطالب دروس ویدئویی فصل دوم



۱۵:۱۷

۱۴:۵۵

قسمت اول: آشنایی کامل با دستورات ابعاد و حاشیه ها و معرف� دو پکیج 
anysize و geometry

قسمت دوم: کارگاه عمل� استفاده و بهره برداری از پکیج قدرتمند geometry و 
شناخت آپشن ها و دستورات مهم و کاربردی آن

۱۵:۵۵

۱۳:۵۳

۶:۲۹

قسمت اول: تقسیم بندی یک پروژه ی بزرگ التک� و آشنایی با آدرس فایل ها و 
 \includeonly و  \include  ، \input کار با سه دستور

قسمت دوم: کارگاه عمل� نحوه ی استفاده از دو دستور input\  و include\  و
آشنایی با نوع آدرس ده� فایل ها با این دو

قسمت سوم: کارگاه عمل� کار با دستور includeonly\  و سایر اجزای پودمان� در یک 
پروژه ی التک�

۱۰:۳۱

۱۴:۲۳

۱۴:۳۷

قسمت اول: آشنایی کامل با دستورات و محیط های راست چین و چپ چین نویس� 
این پکیج و کار با دو دستور تعریف فونت های دلخواه فارس� و التین

قسمت دوم: کارگاه عمل� برای نوشتن و مدیریت یک پروژه ی راست به چپ با احضار 
پکیج زی پرشین و تکنیک های کار سریع با ویرایشگر

قسمت سوم: جزئیات کامل از تأثیرات احضار بودن پکیج زی پرشین بر یک سند التک� و 
شناخت یا تغییر قسمت های ترجمه شده توسط این پکیج و پکیج های مشابه و قدیم� تر

۱۳:۵۷

۷:۱۲

۱۳:۰۱

 bidi ، arabxetex قسمت اول: شناخت ابزارهای راست به چپ نویس� و معرف� سه پکیج
و xepersian وابسته به موتور XeTeX و دستورات انتخاب فونت به همراه توضیحات کامل

قسمت دوم: نحوه ی انتخاب و نصب فونت و تکنیک های مرتبط با آن
قسمت سوم: کارگاه عمل� برای انتخاب و استفاده از فونت داخل� یا فونت خارج� و 

تکنیک های مرتبط با آن

۳۶:۱۷آشنایی کامل با پودمان� کردن اسناد و پروژه های التک� ٨

۳۰:۱۲تنظیم ابعاد و حاشیه های کاغذ و مدیریت  آن ها ٧

۳۴:۱۰راست به چپ نویس� در التک ٩

۳۹:۳۱آشنایی کامل با پودمان� کردن اسناد و پروژه های التک� ١٠
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برای دسترس� به محتوای این دروس باید مجموعه را تهیه کنید.
۲م� توانید با کلیک بر روی عنوان این دروس، بخش� از ویدئوی آموزش� را ببینید.
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۷:۵۵

۱۰:۲۰

۱۱:۳۲

۶:۴۴

قسمت اول: باز تعریف کردن دستورات موجود التک� با renewcommand\  و
  \newcommand قواعد تعریف یک دستور دلخواه و ساده ی التک� با

قسمت دوم: تعریف یک دستور پیشرفته و دلخواه التک� با newcommand\  به 
همراه شناخت کامل پارامترها و آرگمان های دلخواه آن

قسمت سوم: کارگاه عمل� برای استفاده ی درست از دستورات دلخواه تعریف شده و تفاوت 
فرم ستاره دار با حالت بی ستاره ی آن ها در هنگام تعریف

قسمت چهارم: کارگاه عمل� برای شناخت و بکارگیری عمیق تر دستورات دلخواه التک� که توسط 
کاربر تعریف شده اند و معرف� پکیج های مفید برای تعریف دستورات پیشرفته تر در التک

۲۵:۰۲

۲۵:۵۲

۱۳:۰۸

۱۱:۵۴

۱۳:۲۶

۱۲:۲۶

قسمت اول: آشنایی کامل با دو مود مختلف فرمول نویس� ریاض� در سیستم التک و تک

 LaTeX و Plain-TeX در فرمول نویس� ریاض� با دو فرمت display و مود inline ۱ : مود
و تقسیم بندی نوع فرمول ها به دسته های مختلف و شناخت ساختارهای مرسوم در فرمول

 نویس� ریاض�

 euscript و amsfonts ، mathtools ، amssymb ، amsmath ۱ : شناخت کامل پکیج های
به همراه دستورات و مفاهیم� که همراهشان م� آیند

۲ : کارگاه عمل� تست و بکارگیری فرمول ها و درک دقیق تفاوت بین دو مود ریاض� نویس� 
در سیستم التک و تِک

شناخت جعبه ها و آشنایی با حاالت مختلف چینش این جعبه ها در سیستم ١٢
۱۲:۵۰التک و تک

۲:۴۰:۴۸فرمول نویس� تخصص� ریاض� در التک ١٣

۲ : شناخت عمیق تر محیط ها و ابزارهای فرمول نویس� ریاض� در مود display به همراه 
array تفاوت و مزیت های آن ها و همچنین معرف� محیط

قسمت دوم: آشنایی کامل با خانواده ی پکیج های قدرتمند AMS برای فرمول نویس� ریاض�

ادامه در صفحه ی بعد

LaTeX ۳۶:۳۱آموزش کامل تعریف دستورات دلخواه در زبان ١١
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برای دسترس� به محتوای این دروس باید مجموعه را تهیه کنید.
۳م� توانید با کلیک بر روی عنوان این دروس، بخش� از ویدئوی آموزش� را ببینید.

فهرست مطالب دروس ویدئویی فصل دوم



۱ : آشـــنایی کامـــل با نحوه ی نوشـــتن اندیـــس و باالنویس به همراه تمامـــ� نکات و تکنیک های 
mhchem ضروری آن و نیز معرف� و استفاده از پکیج

  ، \displaystyle ۲ : تکمیل مبحث اندیس و توان نویس� و شناخت کامل سایز و استایل های
scriptscriptstyle  ، \scriptstyle\  و textstyle\  در دو مود مختلف فرمول نویس� و آشنایی 

با سری دستورات مرتبط با خطوط کسری و ریشه ها

قسمت سوم: نحوه ی نوشتن اندیس و باالنویس و عبارات کسری و رادیکال�

۱ : آشنایی کامل با نحوه ی تولید یک ماتریس دلخواه و شناخت محیط های مفید array مانند

۲ : نحوه ی ساخت یک عبارت چندشرط� و تولید یک ماتریس خاص و یک جدول کامل به 
کمک محیط array و آشنایی کامل با سازوکار ساخت یک جدول در التک

قسمت هفتم: نحوه ی تولید آرایه ها و ماتریس های دلخواه در التک

  ،mathabx ، stix �۱ : نحوه ی شناســـایی کاراکتر ریاض� مد نظر و آشـــنایی با پکیج های سیمبل
fdsymbol ، stmaryrd و MnSymbol. و همچنیـــن آشـــنایی با نحوه ی دسترســـ� به مخزن 

کاراکترها و سیمبل های ریاض� در سرتاسر التک

۲ : معرف� و کار با دو ابزار بسیار کاربردی برای شناسایی و تشخیص یک سیبمل خاص ریاض�

قسمت چهارم: آشنایی کامل با سیمبل ها و کاراکترهای ریاض� و نحوه ی استفاده در التک

قسمت پنجم: کدنویس� فرمول های ریاض� مشابه انتگرال ها، سری ها و حدها و نیز تسلط 
کامل به نحوه ی ساخت عملگرهای دلخواه ریاض� در سیستم التک و تِک

قسمت هشتم: کدنویس� فرمول های ریاض� ترازشده ی چندخط� و پیچیده به کمک پکیج 
amsmath و محیط های متناظر آن

قسمت ششم: آشنایی کامل با نحوه ی صحیح پارانتزبندی و براکت بندی در فرمول نویس� 
ریاض� با التک

ادامه از صفحه ی قبل

۱۴:۰۷

۲۳:۰۳

۱۴:۰۴

۱۴:۱۹

۲۰:۵۹

۲۲:۵۹

۱۱:۲۵

۱۱:۳۴

۱۲:۲۰

۸:۳۹

۱۰:۵۲

۱۲:۱۱
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برای دسترس� به محتوای این دروس باید مجموعه را تهیه کنید.
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۱۱:۱۵

۷:۵۷

۱۱:۲۰

۱۰:۴۸

۹:۰۵

۱۲:۳۲

قسمت اول: آشنایی کامل با FontStyleهای التک در مود Text (متن عادی) و 
شناخت کامل فرم دستورات اعالن� (Declaration form) متناظر با آن ها

قسمت دوم: آشنایی کامل با FontStyleهای التک در مود Math (ریاض� نویس�) و 
نیز معرف� دستورات اعالن� برای تغییر اندازه ی متن و محتوای متن� در التک

۹:۰۵

۱۵:۴۲

table و آشنایی با کپشن و محیط شناور tabular قسمت اول:ساخت جدول با محیط

قسمت دوم: آشنایی کامل با مفهوم شناور بودن اشیاء در التک و شناخت آپشن های جایابی

۱ : شناخت کامل محیط های قضیه مانند و آشنایی با اسکلت بندی و نوع وابستگ� در
شماره گذاری آن ها

۲ : کارگاه عمل� برای ساخت و بکارگیری محیط های قضیه مانند و بهره برداری از
شماره گذاری اتوماتیک

قسمت اول: شناخت و تولید محیط های قضیه مانند

۱ : معرفـ� دو اسـتایل plain و definition بـرای محیط هـای قضیه ماننـد و مدیریـت دقیـق 
وابستگ� شماره ها

۲ : بایدها و نبایدها در استفاده از فرم ستاره دار دستور newtheorem\  و معرف� استایل 
amsthm و نیز شناخت پکیج های مشابه remark

amsthm قسمت دوم: کارگاه عمل� برای آموزش استایل بندی محیط های قضیه مانند با پکیج

LaTeX ۱۳:۳۹آشنایی کامل با نحوه ی تعریف یک محیط دلخواه در ١۶

۲۲:۰۸

۲۱:۳۸

۱۹:۱۲تغییر شکل و اندازه ی فونت ها در التک ١۴

۴۳:۴۶آشنایی کامل با نحوه ی اضافه کردن قضیه، لم و غیره همراه با شماره گذاری خودکار ١۵

۲۴:۴۷اضافه کردن جدول و شکل شناور به پروژه ی التک� ١٧
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۱۱:۱۶

۷:۲۱
fancyhdr های متنوع التک و کار با پکیج pagestyle قسمت اول: آشنایی کامل با

fancyhdr و پکیج fancy قسمت دوم: مدیریت هدر و فوتر با استایل

۱۱:۲۱اضافه کردن لیست  ترتیبی، غیر ترتیبی و تو در تو ١٨
۱۲:۳۴لیبل و برچسب گذاری به محیط ها و کدهای التک� ١٩

۱۲:۱۱آشنایی مقدمات� با مرجع نویس� در التک ٢١
۳:۳۷خداحافظ ٢٢

۱۸:۳۷مدیریت کامل پاورق� ها و سربرگ در التک ٢٠
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مدت زمان کل�:تعداد کل ویدئوها:

۵۵۱۰:۲۶:۲۸ HD
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