طراحی اساليد در پاورپوينت
سادگي و دوري كردن از تجمالت در تمام مسائل اين
روزها دغدغه مردم شده است .در طراحی اساليد در
پاورپوينت نيز سادگی شرط اول پذيرش ارائه به سبك
اساليد نزد مردم است .بنابر اشاره اي كه در
مقاله پاورپوینت –جان بخش در حاشيه به اين نكته
داشتم سادگي در ساخت اساليد يكي از اصول
طراحي اساليد در پاورپوينت و ساخت اساليدي تاثير
گذار است.
وقتي صحبت از سادگي به ميان مي آيد بعضي از افراد گمان ميكنند كه با يك طرح بي رنگ و
لعاب روبه رو خواهند شد اما اگر از ميان يك جامعه آماري با سبك زندگي متفاوت ،گروه سني
مختلف ،تحصيالت متغيير در باره چند عكس يا همين اساليد مورد بحث طراحي شده نظر سنجي
كنيم  ،بيشتر افراد حاضر در اين جامعه آماري كه مشتي از خروار هستند به همان طرح ساده
تمايل نشان خواهند داد.

سادگی چيزيست كه حتی منكران و مخالفان آن نيز در پايان تمام مخالفت ها
براي رسيدن به آرامش به آن پناه خواهند برد
پس به جاي شلوغ كاري و استفاده از هجويات و سردرگم كردن مردم و مخاطبان ناظر بر ارائه
هايتان با طراحي يك اساليد زيبا اما ساده و استفاده از آرامش پنهان در اين سادگي تاثيرگذار تر
ارائه كنيد.

سادگي براي ما يك هدف است اما طبق گفته انيشتين :همه چيز را تا جايي
كه ميسر است ساده كنيد ولي نه از آن ساده تر
اگر قصد اين را داريد كه از اساليد در ارائه هايتان استفاده كنيد ،اما نه آنطور كه مرگ را با
پاورپوينت تجربه كنيد؛ اساليد را جزئي از روند و جريان ارائه تان بدانيد .اساليدها نبايد فقط همانند
گلدان گل گوشه سالن يا قاب عكس ديوار فقط براي پر كردن عريضه استفاده شوند.

اساليد را به جريان ارائه وارد كنيد و آن را با سادگي تمام طراحي كنيد تا آنها
جان بخش ارائه هايتان باشند و سخنان شما را كامل كنند
اگر نمي دانيد كه اساليد هايي كه طراحي كرده ايد از سادگي كافي برخوردار هستند يانه
كافيست آنها را با ويزگي اساليد هاي رايج در بين بيشتر افراد ارائه دهنده كه مرگ با پاورپوينت را
تجربه كرده اند مطابقت دهيد براي نمونه چند مورد از ويزگي هايي كه در اين اساليد ها به چشم
مي خورد را براي كمك به اين مقايسه براي شما خواهم گفت.

مرگ با پاورپوينت

.استفاده از مطالب طوالني
.به كار بردن تصاويري كه قديمي شده اند(كليشه) يا همه جا به چشم مي خورند
.استفاده از رنگ هاي زياد يا تركيب رنگ هاي زننده
.به هم ريخته بودن اساليد(در هم ريختگي كلمات و عكس ها)

اساليد ساده_يك تير 3نشان
اگر شما بتوانيد همين يك اصل را به صورت درست و صحيح در هنگام طراحی اساليد در
پاورپوينت استفاده كنيد در كنار آن به دو نكته اصولي ديگر در طراحي اساليد كه در مقاله اسالید
سازی_از طراحی تا ارائه به انها اشاره كرده ايم نيز دست خواهيد يافت.

سادگي در دل خود شفاف بودن و اختصار را داراست و به وجود اين دو اصل در
اساليد طراحي شده شما نيز دامن خواهد زد
نكته:مطالبي كه براي طراحي ساده بايد به خاطر داشته باشيد اين است كه ضروريات و نكات
اصلي نبايد به خاطر تزريق سادگي در ارائه دچار خدشه و كاستي شود.سادگي در طراحي ارائه
به سبك اساليد نيز به مطالب و موضوع ارائه شما بستگي دارد.
شما با رعايت كردن يك اصل به دو اصل ديگر هم دست پيدا كنيد.فقط كافيست به چشم يك
مخاطب به آنچه طراحي كرده ايد و قرار است به عنوان اساليد در ارائه هايتان از آن استفاده كنيد
نگاه كنيد.

طراحی اساليد خوب در پاورپوينت
تصوير مناسب
اول از همه در ساخت و طراحی اساليد در پاورپوينت بايد به دنبال تصاوير مناسب و باكيفيت
مربوط به موضوع ارائه هايتان بگرديد .بهتر است اگر قرار باشد عكسي كه انتخاب مي كنيد متني
را هم در بر بگيرد فضاي خالي كافي براي قرار گرفتن متن در آن را داشته باشد.
همچنين تصوير مورد نظر شما بايد آنقدر داراي كيفيت باشد كه به عنوان پس زمينه بتوانيد از آن
استفاده كنيد.

هدايت نگاه مخاطب
اگر قرار است در هنگام طراحی اساليد در پاورپوينت از چندين گزينه استفاده كنيد ،مطالبتان را به
گونه اي طراحي كنيد كه نگاه مخاطب بسته به اولويت و مهم بودن مطلب به سمت آن جلب
شود و نحوه طراحي شما باعث هدايت نگاه مخاطب به عناصر مهم شود.

تمايز
در طراحي اساليد مي توانيد نكته اي مهم يا متمايز در يك اساليد را با دستكاري فضاي اطراف آن
يا استفاده از رنگي متفاوت و ....به راحتي نشان دهيد.

از تكرار نترسيد اما هنگام استفاده از عناصر تكراري هم كمي خالق باشيد

نكاتي كه در باال گفته شد از مهم ترين نكاتي است كه در طراحي اساليد ميتوانيد از انها بهره
بگيريد.
توجه داشته باشيد كه طراحي يك اساليد بسيار مهم است و طراحي يعني استفاده از روش ها
و بهره گيري از جلوه هايي كه به وسيله آن بتوانيد با مخاطبانتان راح تر ارتباط برقرار كنيد.پس
ساده  ،شفاف و مختصر طراحي كنيد

