
 

 

 ساخت اسالیدنکات مهم در 

جدا  شود یمقرمز و نارنجی که باعث خسته شدن چشم مخاطبان  یها رنگاز انتخاب  -1

 توجه نمایید. ینهزم پسبه تباین مابین رنگ قلم و صفحه  خودداری کنید.

ولی  کند یمتصویری تا حدی به جذابیت ارائه شما کمک  یها جلوهو  ها یمیشناناستفاده از  -2

 .باعث خسته شدن مخاطب خواهد شد ها آناز  ازحد یشباستفاده 

و متن در یک اسالید وجود دارد به ترتیب اعمال افکت و  یرمورد تصوچند  که یدرصورت -3

 .انیمشن جهت اینکه کدام اول و کدام دوم و ... اجرا شوند دقت نمایید

 (دقیقه 11الی  8) باشد ارائه برای مطابق با زمان در نظر گرفته یدهااسالدقت کنید تعداد  -4

اجباری نیست و مطالب  یدهااسالکه وجود تمامی مطالب ارائه در  است ذکر این نکته مهم -5

شفاهی  صورت بهآمده و بقیه توضیحات  یدهااسالدر  یا نکتهخالصه و  صورت بهباید 

 .گردد ارائه

آورده شود. نوع طرح بیان گردد. نام و نام  یسیانگلدر اسالید اول عنوان طرح به فارسی و  -6

 .نمایید یمخانوادگی مجری ذکر شود. در این اسالید اقدام به معرفی مختصر مجری 

واژه استفاده  7خط استفاده نکنید. در هر خط در حدود  7هرگز در یک اسالید بیشتر از  -7

اسالید بسیار نزدیک  یها لبهواژه استفاده شود. به  5کنید. در عنوان هر اسالید از حداکثر 

 سانتیمتر است. 1.5مناسب  رهاینشوید. فاصله سط

 .(32رعایت شود ) فرض یشپاندازه قلم  -8

 Aura 3Dیا  Preziارائه جدید )همچون  یافزارها نرماستفاده صحیح از خالقیت و  -9

Presentation.سبب تفاوت مثبت خواهد شد ) 

 

 نکات مهم در سخنرانی

 بسیار مهم است. کند یمناجا را برطرف  بیان اینکه چه نیازی از 

 تعیین نکات مهم و کلیدی و توضیح آن 

 کردن آرام و بلند و شمرده صحبت 

 مطلب برحسبکردن تون صدا  یادوز کم 

 .ها صحبتبین  ای یهچندثانمکث  

 سخنرانیدر  مسیر و جریان منطقی 
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 سخنرانیی نبایدها

 اسالید یها نوشتهخواندن از روی  

 را خواندن ها نوشتهبه حضار و از روی پرده،  پشت 

 قانون سه()قطع تماس چشمی با حضار  

 عدم رعایت زمان ارائه مطلب  

 روشن بودن موبایل 

 بمباران اطالعاتی 


