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 PDF را با هم ادغام کنید و یک فایل PDF دهیم که چطور دو یا چندین فایلدر این مقاله به شما آموزش می

 ، توانید این کار را با هر کامپیوتری انجام دهیدیکپارچه بسازید. شما می

 :هاینرم افزاراستفاده از برای این موضوع راهکارهایی بسیاری از قبیل 

  pro Reader DCAdobe Acrobat  نرم افزار  یاوNitro  نالین استفاده نمائیدآ، و یا برنامه های 

 را آموزش خواهیم داد . PDFادغام فایل های  دو نرم افزار معرفی شده در این مقاله روش استفاده از 

 

 Pro DC Adobe Acrobat Reader  استفاده از نرم افزار

 .را در یک پوشه قراردهیددارید  () ادغام کردن Mergeای را که قصد  PDFدر مرحله اول الزم است فایل های   

 فایل های مورد نظر را انتخاب کرده و کلیک راست نمائید  موس چپ + کلیک  ctrlسپس با نگهداشتن دکمه 

 

 کلیک نموده تا صفحه Combine File in Acrobat…در پنجره ظاهر شده بروی گزینه 

Acrobat Reader  باز گردد. 

  



  

Whats app : 09127218737 

 ( اول )قسمت  PDF  ادغام فایل های آموزش 

 

 

شما با هم ادغام  PDFدر باالی صفحه کلیک نمائید تا فایل های  Combineدر انتها کافی است بروی گزینه 

 گردند.

 

 Nitroاستفاده از نرم افزار 

مورد استفاده قرار می گیرد با  PDFز کردن فایل های جهت  با Acrobat Readerاین نرم افزار هم همانند 

این تفاوت که امکانات گسترده تری رابرای کاربر مهیا نموده است که در مقاالت بعدی سعی خواهد شد بخشی 

 .را نیز برای شما ارائه نمائیم  از امکانات این نرم افزار

ب کرده و توضیح داده شد فایل های مورد نظر را انتخا Acrobat Readerهمانطور که در استفاده از نرم افزار 

 کلیک راست می نمائیم 

 پنجره زیر ظاهر خواهد شد 
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 بشویم . Nitroکلیک نموده تا وارد صفحه نرم افزار  Combine files with Nitro Proبروی گزینه 

این مرحله می توانید بر اساس نیاز فایل های انتخاب شده در برنامه را جهت اولویت در نمایش جابجا نیز در 

 نمائید 

 مورد نظر فرا رسیده است  PDFحال زمان ساخت فایل یک پارچه 

 کلیک نمائید و اجازه دهید تا نرم افزار عملیات یک پارچه سازی را انجام دهد  Creatبروی دکمه 

 

 


