
کنید تا خواندن و مطالعه آن ساده تر شود.  PDF را تبدیل به Word خیلی از مواقع پیش می آید که شما می خواھید یک فایل

این مزیت را دارد که ھر کسی بدون توجه به اینکه از چه نرم افزار پردازشگر متنی استفاده  PDF استفاده کردن از فایل ھای

تبدیل   PDFرا به Word کرده و محتویات آن را مشاھده کند. از ھمه مھمتر زماینکه یک فایل را باز  PDF می کند می تواند فایل

وجود داشت ، دیگر وجود نخواھد   Office Wordمی کنید دیگر ناھماھنگی ھا و خطاھایی که در نرم افزار پردازشگر متنی

مثل رزومه ھا و مستندات مھم از قبیل پروژه  ای Word معموال برای فایل ھای PDF  به  Word داشت ، تبدیل کردن فایل ھای

انواع و اقسام روش ھا وجود  PDF  به Microsoft Word  ھای دانشگاھی و غیره انجام می شود. اما برای تبدیل کردن فایل

 دارد که امروز در انجمن تخصصی فناوری اطالعات ایران انواع این روش ھا را با ھم آزمایش می کنیم.

   

  :٢٠١٣ Office  و ٢٠١٠ Office  با استفاده از ابزارھای موجود در  PDF به  Word روش اول تبدیل

  .باز کنیدOffice Word 2010 خود را با Word فایل.1

  .را انتخاب کنید Save As گزینه File از تب.2

  

  شما آماده است: PDF را بزنید و فایل Save را انتخاب کنید و PDF or XPS Document گزینه File Types از قسمت.3

  

   

  

بصورت پیشفرض نصب شده است و شما می توانید براحتی  Office 2010 در PDF به Word توجه کنید که ابزار تبدیل کردن.4

بصورت  XPS Document و PDF ذخیره کنید ، توجه کنید که ممکن است گزینه ھای PDF با این روش فایل ھای خود را بصورت

  .ند اما در اصل مطلب تفاوتی نخواھد داشتجداگانه نمایش داده شو

   

  :Office 2007 با استفاده از ابزارھای موجود در PDF به Word روش دوم تبدیل

. Word خود را با Office Word 2007 باز کنید. 

 .کلیک کنید Word از باالی سمت چپ صفحه File بر روی دکمه.2

بروید ( توجه کنید که اگر این گزینه برای شما نمایش داده نمی شود به  PDF or XPS و در نھایت گزینه Save As به قسمت.3

شما نصب نشده است ، شما می توانید این  Office 2007 نرم افزار PDF به Word این دلیل است که ابزارک رایگان تبدیل

  و نصب کنید تا گزینه ھای گفته شده نمایش داده شوند ) با استفاده از این لینک دانلود کنید ابزارک را

اقل اندازه فایل نام فایل مورد نظر خود را وارد کنید و در صورت نیاز تنظیمات اضافه را نیز انجام دھید. ترجیحا از حد -۴

 .استفاده کنید البته اگر کیفیت و اندازه چندان اھمیتی برایتان ندارد Minimum Size یا

  .تبدیل می شود PDF شما به Word کلیک کنید و مشاھده خواھید کرد که فایل Save بر روی دکمه.5

   

  :doPDF با استفاده از ابزار PDF به Word روش سوم تبدیل

  دانلود کنید  را doPDF ر رایگانابتدا نرم افزا.1

این نرم افزار بسیار سبک و ساده است و بعد از نصب خودش را به عنوان یک پرینتر به سیستم معرفی می .2

شما و در  Control Panel کند ، بنابراین بعد از دریافت نرم افزار آن را نصب کنید و مطئمن شوید که در

  .اضافه شده است doPDF یک پرینتر به نام Printers قسمت

   

  



   .خود را باز کنید Word حاال فایل -٣

  .کلیک کنید Print و گزینه File بر روی منوی -۴

  

نوشته شده است ، اگر نیست از منو انتخاب  doPDF اسم نرم افزار Printer مطمئن شوید که در قسمت.5 

  .کنید

   

  

   

  کلیک کنید Print  بر روی دکمه -۶

  

   

شما در ھمان مسیر تبدیل  Word کلیک کنید و فایل OK  را انتخاب کنید و بر روی دکمه PDF  .مسیر و نام فایل٧

  خواھد شد. PDF  به

  

   

   

  PDF به Word با استفاده از وب سایت تبدیل PDF به Word روش چھارم تبدیل

 .را در مرورگر خود وارد کنید و وارد وب سایت شوید  www.convertonlinefree.com  ابتدا آدرس وب سایت.1

توجه کنید که این وب سایت ھیچ ھزینه ای بابت تبدیل فایل شما دریافت نخواھد کرد بنابراین از نصب کردن .2

ه اینگونه وب سایت ھا خودداری کنید ، این سرویس ھا کامال رایگان می ھرگونه ابزار یا پرداخت ھر نوع وجه ب

تبدیل کنید که در حال حاضر قصد انجام چنین PDF را به Word باشند مگر اینکه بخواھید تعداد بسیار زیادی فایل

 .کاری نداریم

  انتخاب کنید مورد نظر را Word کلیک کنید و فایل Browse بر روی گزینه convert File از قسمت.3

  

  کلیک کنید و کمی صبر کنید Convert .بر روی دکمه۴

  

  شما برای دانلود آماده می شود:  PDF .فایل۵

استفاده کنید تا PDF از نرم افزارھای پرینت گرفتن به  PDF  به Word پیشنھاد می کنم ھمیشه برای تبدیل کردن

اند. معموال نرم افزارھای تبدیل کننده شما به ھمان شکلی که وجود دارد باقی بم Word قالب فایل

خیلی دقیق   PDF قالب فایل ھای فارسی را به ھم می ریزند اما نرم افزارھای پرینت گرفتن به  Convertor یا

اینکار را انجام می دھند ، تجربه بنده حتی در خصوص فایل ھایی بوده است که با فونت نستعلیق نوشته 

  تبدیل شدند. PDF  براحتی به  doPDF ارکشده بودند و با استفاده از ابز
 


