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 ایحرفهبرای ساخت پاورپوینت یی و ساختاری امحتونکات مهم  (1

 

 صفحه اول صفحه عنوان -1-1

 پروژه انجام تاریخجا پژوهش انجام شده است، در آنکه رم و لوگو مرکزی آنام پروژه، محقق، 

 صفحه بسم ا... -1-2

 .فهرست مطالب در صفحه سوم -1-3

 . اسالیدهایی با جزئیات کم -1-4

 دیده شود. یکجاپر و شلوغ نشود مگر در مواردی که الزم باشد ترتیب موارد  یعنی صفحات

 نوشته های طوالنی و توضیحی را در بخش توضیحات اسالید بیاورید. -1-5

 ی طوالنی استفاده شود و فقطهانوشتهتوجه داشته باشید که در اسالیدهای پاورپوینت قرار نیست که از 

 وار در اسالیدها گنجاند تا نکات اصلی را به مخاطبان برساند.  تیتر صورتبهباید محتوا را 

 نه! کل مطالب ذهن -1-6

  (زیاد است.حتی کم هم ) وظیفه پاورپوینت ارائه تمامی مطالب ذهن شما نیست!

 .رئوس مطالب را ذکر کنید -1-7

اگر جزئیات فراوانی در اسالیدها فهرست شوند، تعداد کمی از مخاطبان قادر خواهند بود تمام این جزئیات 

 را درک کنند.

 را فراموش نکنید. استفاده از عکس -1-8

شهرت  ستبه این معروف  هایسخنرانیتمام  سالیدهای خود  هاآنکه  ا صاویر  تماماًمتن  جایبهدر ا از ت

 .ندکردمیاستفاده 

 های خالقانه داشته باشید.ایده -1-9

  که تنها دارای یک کلمه باشد.نید از اسالیدهایی استفاده ک    نترسید!

 تنوع در مطالب را فراموش نکنید. -1-11

 خسته خواهد شد.  تدریجبهذهن او  چراکهذهن مخاطب خود را با جریان مداومی از کلمات بمباران کنید 

 کنید. استفادهکلمه یا کمتر در هر اسالید  71حدود  از -1-11



 

سته اگر  شما خ ضوعات زیادی را مطرح کنید، مخاطبان  شما باید شوندمیمو صلی را ،  ضوع ا دقیق مو

 توضیح دهید.

 را رعایت کنید. 5*5قانون  -1-12

سالید پاورپوینت باید حد گویدمیاین قانون  شد و در هیچ خطی هم بیش از  5 ودکه هر ا شته با  6خط دا

 کلمه استفاده نشود. 5یا 

 .جمله نویسی نکنید -1-13

سی  صفحه پاورپوینت جمله نوی صلی  انتقال برایکنید! فقط باید محتوا را ندر یک  تیتر  رتصوبهنکات ا

 بیان کنید.

 مناسب نیست. افراط در عکس -1-14

 زیادی از حد، متن و عکس درون اسالیدهایتان نگذارید. بگذارید کمی فضای خالی هم باقی بماند. 

 (؟!یشتر دوست دارید یا خلوتب های شلوغ راصفحات سایتآیا طراحی )

  .انتزی در حد امکان کمک گرفته شوداز تصاویر ف -1-15

 و هنرمندانه در اسالیدهای پاورپوینت خود استفاده کنید. باکیفیتاز تصاویر  -1-16

 استفاده کنید. و ترتیب درست دقتبهاز تصاویر  -1-17

 ایی کیفیت ارایه را افزایش می دهد.استفاده از محتوی چندرسانه -1-18

 ویدئویی و تصویری مرتبط با موضوع ارائه در اسالید قرار دهید. هایفایل

 دقت نمایید. ارائه زمان باصوتی یا تصویری  هایکلیپزمان  به مطابقت -1-19

سالیدهای خود از  ستفاده  هایکلیپاگر در ا   هایکلیپ، از مطابقت زمان هر یک از ایدنمودهصدا و ویدئو ا

 توسط شما برای پخش اسالید اطمینان حاصل نمایید. شدهمشخص زمان باشده در اسالید  کاررفتهبه

 .از تایپوگرافی بهره ببرید  -1-21

. تایپوگرافی، چگونگی ظهور آن یا نمایش دادن شتتتودمیمحتوا، چیزی استتتت که در متن به آن پرداخته 

 محتواست.

 

  



 

 ایبرای ساخت پاورپوینت حرفه اجرایی( نکات مهم 2

 صفحه فهرست هایپرلینک داشته باشد. -3-1

 کردن وارد صفحه بشوند. کیموضوع به موضوع و خط به خط با کل دیبا دیمطالب داخل هر اسال -3-2

 بایست متنوع باشد.افکت آمدن اسالیدها می -3-3

 رعایت نمایید. هاترتیب افکت -3-4

صورت اعمال افکت سالید وجود دارد، در  صویر و متن و ... در یک ا شن ها به آناگر چندین مورد ت ها، ها و انیمی

 دوم و ... اجرا شوند.یک اول، کدام ها دقت نمایید که کدامدر ترتیب اجرای هر یک از آن

 چیدمان مناسب طراحی کنید. -3-5

سالیدها، از آن ستفاده کنید تا یکپارچگی و نظم و ها بهتعدادی طرح چیدمان در نظر بگیرید و در ا صورت مکرر ا

 ترتیبی به ارائه خود بدهید. 

 یکسان سازی هدفمند -3-6

 شبیه هم باشند. بهتر است تمام اسالیدهایی که عنوان و یا شروع یک مبحث جدید هستند -

 اسالیدهایی که فقط شامل متن هستند نیز بهتر است مانند همدیگر باشند.  -

 دهند نیز بهتر است مانند هم درست شوند.بندی را ارائه میاسالیدهایی که نتیجه و یا جمع -

 بین اسالیدها جابجا شدننحوه  -3-7

ودکار پس خ صورتبهکلیک به اسالید بعدی خواهید رفت و یا به این نکته دقت داشته باشید که آیا با استفاده از 

 توسط شما.  شدهمشخصاز زمان 

 اندکی مکث کنید. -3-8

بنابراین از درنگ کردن روی یک اسالید و یا ؛ دریافتی را هضم کند هایدادهمخاطب شما به فرصتی نیاز دارد تا 

 تهیه اسالیدی که تنها شامل یک تصویر باشد نترسید. 

 اسالید، موضوع به موضوع، افکت داده شود.در هر  -3-9

  کافی بزرگ کنید. اندازهبهنوشته را  -3-11

  ! بینذرهنه برای نگاه کردن با  شودمیبله! پاورپوینت برای دیده شدن ساخته 

 متفاوت باشند. هاجواب بارنگ سؤاالترنگ صورت  -3-11

 قرمز یا آبی پررنگ باشند. مثالًی متفاوت رنگ با هاعنوان -3-12

 .برنامه داشته باشید هارنگبرای استفاده از  -3-13



 

سندمیرنگ را که در کنار هم خوب به نظر  5برای این کار،  شن، کرمی،  مثالًانتخاب کنید ) ر  ایقهوهنارنجی رو

 رنگ در اسالیدهای خود به ترتیب استفاده کنید. 5خاکستری، آبی نفتی، طوسی تیره(. از این 

 استفاده ننمایید. زمینههای تیره در پساز رنگ -3-14

 باشد. تانارائهدقت داشته باشید که باید متناسب با موضوع  هارنگدر انتخاب  -3-15

 مثال یا تمرین بودن باید ذکر شود. -3-16

 ترجیحاً از تمپلیت های آماده استفاده نکنید! -3-17

ضی از آن ستفاده نکنید. البته بع ستند ا سترس ه اند و جذاب ها جالباز تمپلیت های پاورپوینت که آماده و در د

 اما عاری از مشکالتی که در تمپلیت های آماده هستند نیستند. برخی از این مشکالت به شرح زیر است:

 هر اسالید شبیه اسالید قبلی و بعدی خودش است؛ درواقع همه اسالیدها عین همدیگرند. -

 ها اکثراً بد است و جذابیت الزم را ندارد.طراحی آن  -

ست و به - سیله تکراری ا سالت تعداد زیادی از افراد ارائهو شما مخاطبانتان دچار ک سالید اول  شده؛ بعد از ا

 شده است(شوند و اسالیدهایتان برایشان جذابیت خاصی ندارد. )قبالً دیدهمی

 سازی کرد.شود در این تمپلیت های آماده، طراحی و گرافیک خوبی را پیادهنمی -

 زمینه متفاوت داشته باشند.و پسها جدا شوند موضوع به موضوع باید قسمت -3-18

 .استفاده نمایید  sectionاز دستور 

 زمینه متفاوت در مورد هر موضوع جدید استفاده شود.از پس -3-19

 ممنوع! افکت و انیمیشن زیاد -3-21

 ازاندازه برای مخاطبانتان تکرار شود.اصالً جالب نیست! مخصوصاً اگر بیش

 گاهی سادگی یک هنر است.

 ذکرو موارد قابل ذکر تعداد اسالیدها -3-21

 ماندهاعالم حجم باقی -3-22

ساخته سالیدهای  شته شده برای ارائه میبینیشده با توجه به زمان پیشتعداد ا ست مطابقت دا شد وبای در  با

 های مختلف اعالم شود.بخش

 هر مثال از سر صفحه جدید شروع بشود. دو مثال در یک صفحه نباشند. -3-23

 با دقت انتخاب شود. عکس تمام صفحه -3-24



 

خواهید اضافه کنید، عکس را در اید و متنی را نیز میاگر در یک اسالید، از یک عکس تمام صفحه استفاده کرده

شت متن قرار دهید و توجه کنید که متن با یک بک شد بهپ شته با صویر، رنگ متفاوتی دا که خوانا طوریگراند ت

 . گ روشن تایپ کنید تا خوانا باشدزمینه عکسی تیره است، متن خود را بارنباشد. مثالً اگر پس

 مناسب انتخاب شود. زمینهپس -3-25

 زمینه اسالید باشند. در این صورترنگ با پسکنید، بهتر است همهایی را که در اسالیدهایتان استفاده میعکس

 مثال همه سفید باشند جلوه بهتری دارند.

 پس زمینه عکس را درست انتخاب کنید. -3-26

زمینه را ها را انتخاب کنید. مثالً پسزمینه عکسوجود دارد، پس google imageبا استتتتفاده از امکاناتی که در 

زمینه ستتفید دارند را هایی که پسستتفید، شتتفاف یا هر رنگ دیگری انتخاب کنید. در این صتتورت، تمامی عکس

 را سرچ کنید. "white background< query >"توانید عبارت برای شما نشان خواهد داد. شما همچنین می

 تصاویر بدون لوگو باشند.  -3-27

 باشد. شکل ها، مرحله به مرحلهارایه  -3-28

مثالً اول خود شکل دیده شود و )مرحله در اسالید نمایش داده شوند. بهها در صورت پیچیده بودن، مرحلهشکل

 ها دیده شوند، سپس نیروها دیده شوند(سپس اندازه

 پاورپوینت کشیده )طراحی( شود و عکس )اسکن شده( نباشد.ها در خود شکل -3-29

شکل -3-31 شمارههر جا که  شتند  شماره دا شان  شماره ها در متن یا زیر شوند و هیچ  ها حذف 

ست.  شکلشکلی الزم نی شماره  ست ن) شکل، در کتاب آمده ا ست در ها که در زیر هر  یازی نی

 (.پاورپوینت آورده شود

 در یک صفحه جدا بیایند و بدون شماره باشند. هاآندر صورت وجود تمرین،  -3-31

 عکس نباشند! صورتبه هاآنفرمول  حتماً هافرمولتوجه شود که در صورت کپی کردن  -3-32

 شده و یکی پس از دیگری وارد شوند. تیکه تیکهدر صورت وجود فرمول، فرمول  -3-33

 باشند. ویرایشقابل حتماً هافرمول -3-34

 شوند. گذاریشماره (Insert Page Numberبا دستور )صفحات  -3-35

 ذکر شود. موردبررسیموضوع  (Insert Footerبا دستور  )صفحاتدر  -3-36

 مناسب استفاده کنید. هایفونتبرای نوشتن مطالب از  -3-37

 استفاده شود. B Nazaninیا  Arialی فارسی از قلم هامتنبرای  -3-38

 ممنوع! افراط در تنوع فونت -3-39



 

 زیادی برای اسالیدهایتان استفاده کنید. هایفونتالزم نیست از 

 استفاده کنید. ها از آنفونت انتخاب کرده و در کل اسالیدها  پنج -3-41

( B nazanin)لوتوس یا  هامتن( استفاده کنید، فونت دیگر را برای B titrیا عناوین ) هاسرفصلیک فونت را برای 

باشتتتید  تأکید هاآنبر روی  خواهیدمیو فونت دیگر را برای موارد مهم و چیزهایی که  کنید. توجه داشتتتته 

تناسب داشته باشند، این سه فونت اصلی نیز باید  باهمدر اسالیدهایتان باید  مورداستفاده هایرنگکه  طورهمان

 باشند. باهم دیگرمتناسب 

 استفاده شود. Times New Romanی انگلیسی از قلم هامتنبرای  -3-41

 .است 24مشکی و اندازه  رنگ با اصلی رامتن معموال  -3-42

 باشند. 22یا  26و ی متفاوت بارنگ هاعنواناندازه قلم  -3-43

 

 فایل پاورپوینت سازیذخیره (3

 هایقالببا توجه به اهداف ارائه، پاورپوینت خود را در  توانیدمی، بسیار حائز اهمیت است. شما سازیذخیرهنحوه 

با  pdf ،PPTX ،PPSX ،MP4 ،WMV ازجملهمتفاوت  لب عکس  قا و ...  TIFX ،GIF ،JPEG هایفرمتو حتی در 

 ذخیره نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیوست الف( اهمیت پاورپوینت

ای هارائه حرف اما امروزه روشی که سخنرانان، یا؛ روشی برای ارایه بوداستفاده از اسالید و پروژکتور قبل  چند سال

 است. پاورپوینتبرد، استفاده از ای از آن بهره میغیرحرفهحتی  و

شرکت مایکروسافت است که باهدف تسهیل در ارائه مطالب  Officeافزاری نرم مجموعهاز  Power pointافزار نرم

یلم، ها، فهدهنده با استفاده از تصاویر، نوشتافزار این امکان را فراهم آورده است که ارائهشده است. این نرمانتخاب

شد نه اینکه تمام صوت و حرکات و افکت شته با سخنرانی یا ارائه مطلب مفیدتری دا شن،  صویری و انیمی های ت

 دهنده نیز بر عهده پاورپوینت باشد.عنوان ارائهزحمات فرد به

 و غیر مرتبطشود، اسالیدهای خشن و غیراصولی، زمخت وفور مشاهده میها بهیکی از معضالتی که در اکثر ارائه

ستی ست. گاهی کا ضوع موردبحث ا سالید زیبا کمرنگ میهای مطلبی که ارائه میبا مو شود گردد با تهیه یک ا

تواند نظر مخاطبانش را در دهنده کمی حوصتتتله به خرا داده و پاورپوینتی زیبا ارائه نماید میبنابراین اگر ارائه

 مورد موضوع مورد ارائه تحت تأثیر قرار دهد.

ست که کند که پاورپوینت برای ارائه پایانتفاوتی نمی شد. مهم این ا سی با ساده در سمینار و یا یک ارائه  نامه، 

دهنده را بهتر به گام و خالقانه پاورپوینتی ستتتاخته شتتتود که بتواند حرف و فکر ارائهبهصتتتورت اصتتتولی و گامبه

  مخاطبان خود منتقل کند.

  



 

 وینتقبل از ساخت پاورپپیوست ب( 

 ارائه مشخص کردن هدف

سالیدهای پاورپوینت کنید، هدف خود را از ارائه ساختن ا شروع به  ضح بدانید. ارائه با تان بهقبل از اینکه  طور وا

 شوند:بندی میپاورپوینت به دودسته تقسیم

 های فنیارائه 

 های متقاعدکنندهارائه 

ای در آن، هدف دیگر؛ هر نوع ارائهعبارتدهید. بهآموزش میهای تکنیکی، به مخاطبانتان خود چیزی را در ارائه

 شما آموزش دادن به مخاطبانتان باشد، از نوع تکنیکی است.

شتتوید مخاطبانتان، چیزی را ببینند )برای مثال برند شتتمارا( و هدف در این های متقاعدکننده باعث میدر ارائه

 نوع ارائه، آموزش دادن به افراد نیست.

شتر ارائهنکته ای ست که بی ستهنجا شامل میها هر دو نوع د ست که در هر دو نوع ارائه بندی را  شوند. مهم اینجا

کرار های خود تمرکز کنید اما از تای عمل کنید که باعث کسل شدن مخاطبانتان نشوید. بر روی گفتهگونهباید به

 کردن جمالت خود پرهیز کنید.

 ریزی برای ارائهبرنامه

طور یکجا بنویسید. درواقع ابتدا تمام موارد اصلی را خواهید بیان کنید، ابتدا بهت و موارد اصلی را که میتمام نکا

کنید، بنویستتتید. ستتتپس جزئیات مربور به هرکدام از ها اشتتتارهخواهید در ارائه با پاورپوینت خود به آنکه می

صل سالیدها راسرف ضافه کنید. درنهایت، ترتیب ا صلی را ا شوید که ترتیبی که  های ا شخص کنید و مطمئن ب م

 اید، منطقی و صحیح است. از محاسن این کار این درک این جمله است:برای اسالیدهایتان در نظر گرفته

 تسلط به مطالب

 فهمند.دهید مسلط نباشید، دیگران نیز آن را نمیتا خودتان به مطلبی که ارائه می
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 Colourlovers.com 

 رنگ اسالیدهایتان از آن استفاده کنید. 5توانید برای تعیین میدر این سایت،  

 Kuler. adob. com 

 رنگ اسالیدهایتان از آن استفاده کنید. 5توانید برای تعیین میدر این سایت، 

 ین سایت مشابه باالیی است.

 Colorschemedesigner.com 

ها در استتالیدهایتان توانید از آن رنگیشتتود که مهای رنگی، توستتط رایانه درستتت میدر این ستتایت، پالت

 استفاده کنید.

 Colorhunter.com 

راا شده را استخهایی که در آن عکس استفادهتوانید یک عکس را آپلود کنید و سپس رنگدر این سایت می

 کند.می
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