
 :( word) در ورد نحوه ی ایجاد ادغام پستی

به منظور ایجاد یک سری نامه جدید با استفاده از یک نامه اصلی یا پایه و یک لیست  Wordادغام پستی یکی از قابلیت های 

 اطالعات می باشد.

 را باهم مرور میکنیم. Word2016در اینجا نحوه ایجاد ادغام پستی در 

 ::1گام 

 Step-By-Step Mailزیر مجموعه ای باز می شود که گزینه  Start Mail Mergeاز گروه  Mailingsاز قسمت  .1

Merge Wizard  . را انتخاب میکنیم 

 

ظاهر می شود.در این مرحله نوع سند باید تعیین گردد،  Select document typeدر سمت راست صفحه، کادری به نام  .2

 انتخاب میکنیم. Lettersنوع سند را 



 

 را کلیک میکنیم. Next: Starting documentسپس متن نامه را در صفحه خالی ورد مینویسیم بعد از پایین کادر گزینه  .3

 

برای نامه فرم استفاده کنیم و یا از سندهای ذخیره شده از لیست مذکور  باید مشخص کنیم که از سند جاری  در مرحله بعدی .4

 را انتخاب میکنیم. Use the current documentسند فعلی را به عنوان نامه فرم انتخاب کنیم بنابرین گزینه 

 را کلیک میکنیم. Next Select recipientsو در پایین کادر گزینه 



 

 

 نامه: : ایجاد لیست گیرندگان 2گام

را کلیک میکنیم  ...Createبعد از قسمت وسط کادر گزینه  را انتخاب میکنیم. type a new listبرای ایجاد لیست گزینه  .1

 فوق ظاهر می شود. پنجره 

 

 را کلیک میکنیم.  Okمشخصات افراد موردنظر را در لیست فوق مینویسیم. بعد دکمه New Address Listدر پنجره  .2

 موجود در کادر: کاربرد دکمه های

New Entry جدید د: برای ایجاد رکور 



Find برای جستجو : 

Delete Entry  حذف رکورد انتخاب شده : 

Customize Columns  در جدول را بخواهید سفارشی کنید.: در صورتی که فیلدهای موجود 

 

را کلیک میکنیم. بالفاصله  Saveظاهر می شود نام فایل و مسیر آن را مشخص و دکمه  Save Address Listپنجره  .3

 مشاهده کنید.اسامی گیرندگان نامه را  می توانیدکادری ظاهر می شود

 

 را کلیک مینمایم. …Next :Write your Letterبرای وارد کردن فیلدهای ادغامی در پایین صفحه گزینه  .4



 

فیلدهای موردنظر را می توان در محل در نظر گرفته شده در نامه  More itemsدر مرحله بعدی  با استفاده از گزینه  .5

 کلیک میکنم. closeرا کلیک و بعد از اتمام کار گزینه  insertفیلد مورد نظر را انتخاب بعد گزینه  قرارداد.

 

شود. با دیده ، تا پیش نمایش نامه برای رکورد های مختلف Next : Preview your letters ی.سپس با کلیک رو6

 استفاده از دکمه های << یا>> می توانیم به رکوردهای قبلی یا بعدی رفته و نامه ها را به صورت پیش نمایش ببینیم.



 
 کلیک میکنیم تا مرحله آخر شود.  Next :Complete the mergeبعد روی گزینه  .7

 

 در مرحله آخر دو گزینه وجود دارد. .8

Print رکوردهای انتخاب شده در لیست. : برای چاپ نامه های مربوط به 

 Edit individual letters ه های مشخص شده به داخل سند جدید: ارسال تمامی نام. 



 

 

 


