اساليد سازي_از طراحي تا ارائه
بخش در حاشيه گفتم امروز ارائه
همانطور كه در مقاله پاورپوينت –جان
ِ
هاي ما به خاطر به كار گيري شيوه هاي قديمي و نادرست مورد قهر مردم
گرفته اند.پس ما براي برطرف كردن اين مشكل بايد شيوه هاي جديد و روش
هاي متفاوت و طراحي مختلفي را براي ارائه ها و ارائه به وسيله اساليد استفاده
كنيم.
بيشتر افراد زمان طراحي ارائه تمركز خود را بر روي تهيه اساليدهايي مي
گذارند كه مجموعه اي از نوشته ها و عكس هايي را در بر مي گيرد كه به خاطر تكرار محتواي آن با گفته هاي سخنران يا باعث خستگي
مخاطب مي شود و يا هيچ حسي را در او بر نمي انگيزاند.
اينكه امروز شما در حال خواندن اين مقاله هستيد يعني جنبشي جديد در اين زمينه در حال شكل گيري است و من بسيار از اين اتفاق
خوشحالم و از شما ممنونم كه مي خواهيد ارائه هايتان را بهبود دهيد.
ارتقا و بهبود كيفيت در طرا حي و ارائه به سبك اساليد و استفاده درست از پاورپوينت طبق اصولي كه در اين مقاله خواهيم گفت ،كمك خواهد
كرد كه شما به اين مهم دست پيدا كنيد.
پاورپوينت مرگ ارائه نيست
چيزي كه از مدتي پيش در مورد ارائه به سبك اساليد شنيده مي شود و آنچه كه تصور عموم كساني است كه مي خواهند ارائه اي انجام
دهند ،اين است كه استفاده از پاورپوينت يعني مرگ ارائه!!! اما اگر كمي دقت كنيد مي بينيد افرادي كه اين مرگ را تجربه كرده اند ،مطالب را
در اساليدهاي طراحي شده خود گنجانده اند.
طراحي اساليد يعني چينش نكته ها
شما بايد بدانيد كه نكته كليدي ارائه شما چيست و ان را در اساليدهايتان پيگيري كنيد نه اينكه مجموعه اي از جمالت و عكس هايي بي
مفهوم را به سختي و مشقت در يك اساليد جاي دهيد.
گاهي بهتر است كلمات را حذف كنيد و تصويري مناسب با آن را جايگزين كنيد زيرا پيام هاي كليدي موجود در تصاوير به يادماندني تر
هستند و همين باعث ماندگاري ارائه شما در ذهن ها خواهد شد.
در اساليد سازي مخاطب باشيد
به ياد داشته باشيد كه هميشه خودتان را به چشم يك مخاطب ببينيد و از نظر يك مخاطب به ارائه هايتان و اساليدهاي طراحي شده خودتان
نگاه كنيد.بعد از ساخت هر اساليد و انتخاب و طراحي هر عك س يا كلمه و گردآوري انها در نرم افزار ساخت ارائه و گرفتن خروجي از ديد يك
مخاطب آن را تحليل كنيد و با ديدن هركدام از آنها از خودتان بپرسيد:خب كه چي؟ ببينيد آيا با ديدن اين عكس ها و مطرح كردن اين سوال،
جرقه اي ،نشاني ،مطلبي ،حسي در شما و ذهنتان ايجاد مي شود يا نه؟ اگر جوابتان منفي بود دوباره از اول شروع به طراحي كنيد تا مرگ با
پاورپوينت راتجربه نكنيد.

يادآوري:در پايان مقاله پاورپوينت –جان بخشِ در حاشيه براي شما سه نكته مهم و اصولي براي استفاده درست از پاورپوينت را مطرح
كردم كه آنچه در باال خوانديد نيز به همان ها تاكيد دارد.
نكات طراحي اساليد
اگر شما خواهان يك ارائه به يادماندني و تاثير گذاري بر روي مخاطب خودتان هستيد در هر رشته و در هر جايگاهي بايد بتوانيد از اصول
جديد پيروي كنيد و باورهاي گذشته را كنار بگذاريد.بايد كمي زاويه ديد خود را تغيير دهيد و از طرح و رنگ ها و احساس استفاده كنيد.وارد
كردن حس به ارائه و به كار بردن احساس در اساليدي كه ايجاد مي كنيد با مخاطبتان حرف خواهد زد و آنها درگير ارائه شما خواهند شد.فقط
كافيست ساده ،مختصر و شفاف طراحي كنيد .اين سه نكته آنقدر داراي اهمين هستند كه در مقاله اي ديگر به توضيح آنها خواهيم پرداخت تا
شما نيز با اسرار يك ارائه تاثيرگذار به سبك اساليد آنا شويد.

