


چطور سمیناری ارائه دهیم که 
شنوندگان از آن لذت ببرند



استفاده از یک الگو

از یک سری فونت و رنگ خاص استفاده نمایید.

 استفاده از استیل های مختلف منجر به مشوش شدن
!ذهن مخاطب خواهد شد 

 هدف شما از ارائه یک سمینار:

جلب  توجه مخاطبین به آن چیزی است که شما ارائه –
! می کنید  و نه به روش ارائه شما 



نوع فونت کلمات

داز فونتی ساده که براحتی قابل خواندن باشد استفاده کنی.

مثال :Roman  وGothic در مقایسه باScript یاOld English

در اسالیدها از یک یا دو نوع فونت استفاده نمایید.



سایز حروف

 باشد22سایز حروف متن اسالیدها نباید کمتر از.

 باشد 28عناوین نباید کمتر از سایز حروف!



جمالت ارائه شده در متن سمینار

هر جمله در یک یا حداکثر در دو خط ارائه گردد.

تعداد جمالت ارائه شده در هر صفحه محدود باشد  !



جمالت ارائه شده در متن سمینار

ن اگر شما متن زیادی در یک اسالید ارائه نمایید مخاطبی
چرا؟.شما آن را نمی خوانند

خواندن متن شلوغ کار سختی است–

انرژی مخاطبین را به سمت گوش دادن و نه خواندن –
.سوق دهید

دن بیاد داشته باشید که سرعت خواندن با سرعت شنی–
مساوی نیست پس 

نباید مطالب هر اسالید به جای تقویت درک مخاطب –
!منجر به گیج شدن او گردد 



!استفاده از حروف ایتالیک یا بزرگ

ایتالیک

نقل قول هادر –

ایده ها و نظراتبرای پررنگ نمودن –

...و نشریات، کتببرای نوشتن نام –

از حروف بزرگ بندرت استفاده نمایید

خواندن اینگونه متن ها دشوارتر است–



!ا هگنر

 ر انرژی زیادی دارند اما تمرکزنمودن بنارنجیو قرمزرنگهای
.آنها کار مشکلی است

 دلچسبترند اما دقت مخاطبقهوه ایو آبی، سبزرنگهای
را کامل به خود جلب نمی کند

اگر فاصله مخاطبین تا گوینده زیاد است نباید از فونت
.سفید در زمینه سیاه استفاده نمود



پس زمینه اسالیدها

ده در این سمینار ما از فونت سفید در زمینه تیره استفا
.نمودیم

پس زمینه تیره در یک اسالید درخشندگی زیاد و تابش
!خیره کننده را کاهش می دهد 



میزىآگردونه رنگ 

ها به تقابل یا کنتراست بین رنگ
.توجه نمایید 

 هر رنگ با رنگ بعدی خود نوعی
.تکمیل کنندگی دارد

 رنگهای مجاور هارمونی بیشتری
.با همدیگر دارند مثال سبز و زرد

ه زیر شکل سادگردونه رنگ امیزى

!شده شکل مقابل است 



Clashing Colors

استفاده از رنگهای متضاد
ی توانای( مقابل یکدیگر )

خواندن متن را افزایش می 
دهد مثال زرد و آبی



ونت یا پس زمینه اگر هدف شما ربجسته نمودن یک اسالید است باید نوع ف 
اسالید خود را تغییر دهید



...ارائه تصاویر، اشکال ، نمودار و 

فقط در مواقع نیاز استفاده گردد در غیر اینصورت بجای
.حامل پیام بودم ذهن مخاطب را منحرف می نماید

هتر متن تصاویر باید با با پیام شما مرتبط باشند و به درک ب
کمک نمایند

شما همیشه از خودتان سوال نمایید که آیا این تصویر پیام
را روشن تر می نماید یا خیر؟

شکلها و نمودارهای ساده پیام دهنده های بسیار مطلوبی
!هستند



شما

 از وسایل کمک آموزشی برای مخفی نمودن خود استفاده
!نکنید

مخاطبین آمده اند شما را ببینند!

وسایل کمک آموزشی باید برای افزایش درک بهتر مطلب
بهره برد

ها اگر شما قصد خواندن اسالیدها را دارید پس بهتر است آن
!را برای دوستانتان پرینت یا پست نمایید


