پاورپوینت هخصوص دفاعیه
چگونه از پایان ناهه خود دفاع کنین؟
ُشچٌذ کَ تِیَ پبّسپْیٌت ثشای دفبع اص پبیبى ًبهَ دس هجوْع یک کبس ٌُشی ّ علیقَ ای اعت ،اهب تؾشیفبت ّ ضْاثظ
هؾخصی ثشای آى ّجْد داسد .دس ًخغتیي گبم ثبیذ تْجَ داؽت کَ ثشخی داًؾجْیبى ثَ غلظ ،فکش هی کٌٌذ کَ دس پبّسپْیٌت،
هی تْاًٌذ تْضیخ هفصل اسایَ دٌُذ تب هخبطجیي اص سّی آى ثخْاًٌذ! ثبیذ دقت کٌیذ کَ تؼذاد خطْط ُش اعالیذ پبّسپْیٌت ،ثیي
 3تب دذاکثش  9خظ ثبؽذ ّ ُش خظ ًیض ثَ ُویي هٌْال ،دذاکثش تب  7کلوَ ثبؽذ(قبًْى  .)7×7دس ُش اعالیذ ثبیذ ثش ًقبط کلیذی
ّ ثشجغتَ ثَ صْست هْجض ،هفیذ ّ سعب اؽبسٍ کٌیذ .
هؼوْلا ُش داًؾجْ ثیي  52تب  33دقیقَ فشصت داسد کَ کبس خْد سا گضاسػ ًوبیذ ّ ثیي  2تب  52دقیقَ ثَ عّْالت دبضشیي
پبعخ دُذ .لزا تؼذاد اعالیذُب سا هی تْاى ثش اعبط ایي ّقت تٌظین کشد .هؼوْلا تؼذاد اعالیذُبی هشثْط ثَ عخٌشاًی دس ایي
جلغبت ثیي  52تب  03اعالیذ هی ثبؽذ .
لصم اعت کَ توبهی اعالیذُب داسای ؽوبسٍ ثبؽذ تب اگش عّْالی ثشای دبضشیي پیؼ آهذ ثتْاًٌذ ؽوب سا ثَ ؽوبسٍ اعالیذ
اسجبع دٌُذ .
عناوین رایج در اسالیذها عبارتنذ از :
 .5ؽٌبعٌبهَ گضاسػ :ؽبهل ػٌْاىً ،بم اعبتیذ ساٌُوب ،هؾبّس ،داًؾجْ ّ تبسیخ دفبع اعت .ثشای اسایَ آى دس یک
اعالیذ هی تْاى اص صفذَ ؽٌبعٌبهَ پبیبى ًبهَ اعتفبدٍ کشد .
 .5هقذهَ :ؽبهل تْضیذبت هقذهبتی ثشای ّسّد ثَ ثذث اعت .ثشای اسایَ آى دس یک اعالیذ هی تْاى اص هقذهَ فصل
یک اعتفبدٍ کشد.
 .3ثیبى هغبلَ :ؽبهل چشایی اًتخبة هْضْع ّ ثیبى هغبلَ اصلی ثشای تذقیق اعت .ثشای اسایَ آى دس یک اعالیذ هی
تْاى اص ثیبى هغبلَ دس فصل یک اعتفبدٍ کشد .
 .0ضشّست ّ اُویت تذقیق :دس یک اعالیذ ّ ثَ کوک ایي ثخؼ دس فصل یک تِیَ هی ؽْد .
 .2اُذاف کلی ّ ّیژٍ :اص اُذاف تذقیق دس فصل یک دس یک تب دّ اعالیذ تِیَ هی ؽْد .
 .6فشضیَ یب عؤالت :اص فشضیَ ُب یب عؤالت فصل یک دس یک اعالیذ تِیَ هی ؽْد .
 .7ادثیبت پیؾیٌَ :اص فصل دّم دس دّ ثخؼ داخلی ّ خبسجی دس دّ اعالیذ تِیَ هی ؽْد .
 .8سّػ ؽٌبعی تذقیق :ؽبهل سّػ تذقیق ،جبهؼَ ّ ًوًَْ ،هؼشفی سّػ ًوًَْ گیشی اص فصل عْم ّ دس دّ اعالیذ
تِیَ هی ؽْد
 .9سّػ آهبسی  :هؼشفی سّػ آهبسی اص فصل عْم دس یک اعالیذ هی ثبؽذ .
 .53یبفتَ ُبی تذقیق :اسایَ یبفتَ ُب ثب جذاّل یب ًوْداس ّ تْضیذبت هٌبعت اص فصل چِبسم کَ تب  53اعالیذ قبثل تِیَ
هی ثبؽذ.
 .55ثذث ّ ًتیجَ گیشی :اص فصل پٌجن ّ تب  6اعالیذ قبثل اسایَ هی ثبؽذ .
 .55پیؾٌِبدُبی ثشخبعتَ اص تذقیق :اص فصل پٌجن دس  5اعالیذ قبثل اسایَ هی ثبؽذ .
 .53پیؾٌِبدُبیی ثَ عبیش هذققیي :اص فصل پٌجن کَ دس  5اعالیذ قبثل اسایَ هی ثبؽذ .
 .50عپبط :دس یک اعالیذ اص تْجَ دبضشیي تؾکش هی ؽْد .
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اقذاهات الزم برای جلسه دفاع :
 )5تکثیش چکیذٍ پبیبى ًبهَ ثیي دضبس
 )5تکثیش اعالیذُبی پبّسپْیٌت
 )3کٌتشل اثضاس ّ تجِیضات پیؼ اص اًجبم عخٌشاًی دفبع
 )0ؽوشدٍ عخي گفتي ّ ُوبٌُگی ثیي گفتبس ّ اعالیذُبی ًوبیؼ دادٍ ؽذٍ
 )2ثشقشاسی استجبط چؾوی ثب دضبس ّ عخٌشاًی ثب اػتوبد ثٌفظ ّ سّی ثبص
 )6پبعخ ثَ عؤالت
 )7پزیشایی ثَ ؽکل ّ صهبى هٌبعت
برای ساخت یک پاورپوینت هناسب
چکیذه:
ثذّى ؽک یکی اص ضؼف ُبی پبیَ ایی کَ هي دس طْل دّساى تذصیلن دس سؽتَ ُبی هبلی هؾبُذٍ کشدٍ ام ،ضؼف داًؾجْیبى
ّ دسدًبک تش اص آى اعبتیذ داًؾگبُی ّ دتی هغئْلیي دس عبخت ّ طشادی یک پبّسپْیٌت اعتبًذاسد ّ هٌبعت اعت.
چیضی کَ هب ًَ تٌِب دس کٌفشاًظ ُبی کالعی ثلکَ دتی دس جلغبت دفبع پبیبى ًبهَ داًؾجْیبى ّ ُوچٌیي ُوبیؼ ُبی هؼتجش
هؾبُذٍ هی کٌین ،پبّسپْیٌت ُبی ضؼیفی اعت کَ هتبعفبًَ اسصػ کبس فشد سا تب دذ ثغیبس صیبدی پبئیي جلٍْ هی دٌُذ .اسائَ
ضؼیف یک هْضْع ثبػث هی ؽْد تب فشد ،ؽًٌْذٍ ُب سا اص دعت ثذُذ ّ قضبّت ُبی ثؼضبا ًبدسعتی دس هْسد کبس ّی
صْست گیشد.
داًغتي ّ سػبیت کشدى چٌذ ًکتَ عبدٍ دس عبختي پبّسپْیٌت ُب هی تْاًذ تبثیش ثغیبس صیبدی دس تبثیش گزاس ثْدى یک عخٌشاًی
داؽتَ ثبؽذ .ایي هْضْع صهبًی اُویت ثیؾتشی پیذا هی کٌذ کَ قصذ داؽتَ ثبؽیذ دس یک ؽشکت تجبسی ایذٍ ُبی خْد سا ثَ
صْست پبّسپْیٌت اسائَ دادٍ ّ هذیش ؽشکت سا هجبة ثَ پزیشفتي آى کٌیذ.
 .1ساختن اسالیذ ها
 اعالیذ پبّسپْیٌت ُبی دیگش سا کپی /پیغت ًکٌیذ.
 طشح اعالیذ ثبیذ عبدٍ ّ اثتذایی ثبؽذ ّ رُي ثیٌٌذٍ سا هٌذشف ًکٌذ.
 فًْتی خْاًب ّ سادت سا اًتخبة کٌیذ.
 اًذاصٍ فًْت ُبی تیتش ّ هتي سا ثب دقت صیبد اًتخبة کٌیذ.
 اعالیذ سا کن ّ هٌبعت تضئیي کٌیذ.
 کبدس خبصی سا دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ ّ دس ُیچ یک اص اعالیذُب اجبصٍ ًذُیذ کَ جوالت یب ػکظ ُبی ؽوب اص آى کبدس
خبسج ؽًْذ.
 .2ثبات در اسالیذ ها
 عؼی کٌیذ اص یک ًْع فًْت ّ عبیض ثشای توبهی اعالیذُب اعتفبدٍ کٌیذ.
 سًگ ُب سا دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ ّ اص یک الگْی خبؿ ثشای توبم اعالیذُب اعتفبدٍ کٌیذ .صفذَ سا ثَ ّعیلَ لْگْ ّ
ُذسُب صیبد ؽلْؽ ًکٌیذ.
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 اًتخبة ضؼیف سًگ ُب هی تْاًذ یک عخٌشاًی سا ؽکٌٌذٍ کٌذ .اگش ؽٌبخت کبفی ًغجت ثَ سًگ ُب ًذاسیذ هی تْاًیذ ثب
هشاجؼَ ثَ color blenderتشکیت ُبی ثغیبس هٌبعجی اص سًگ ُب ساهؾبُذٍ کٌیذ.
 .3از کنتراست استفاده کنیذ.
 هتي عیبٍ ثش سّی صهیٌَ عفیذ ُویؾَ ثِتشیي اهب خغتَ کٌٌذٍ تشیي اعت.
 اگش هی خْاُیذ اص سًگ ُب اعتفبدٍ کٌیذ ،سًگ ُبیی سا اًتخبة کٌیذ کَ چؾن سا اریت ًکٌٌذ ّ ُویؾَ کٌتشاعت هٌبعت دس
رُي سا ایجبد کٌٌذ تب خْاًٌذگبى هججْس ًجبؽٌذ کَ دذط ثضًٌذ سّی اعالیذ چَ چیضی ًْؽتَ ؽذٍ اعت.
 فبصلَ دضبس تب پشدٍ سا دس ًظش داؽتَ ثبؽیذ ّ فًْت ّ اًذاصٍ ّ سًگ هتي ّ صهیٌَ سا آى گًَْ اًتخبة کٌیذ کَ توبهی
افشاد ثَ سادتی قبدس ثَ دیذى هتي اعالیذُبی ؽوب ثبؽٌذ.
 .4قاعذه )Keep) It Straight and Simple
 آى سا عبدٍ ثگیشیذ.
 فقظ کلوبت کلیذی سا دس اعالیذُب قشاس دُیذ.
 اص جولَ اعتفبدٍ ًکٌیذ.
ُ شگض هتي اعالیذ خْد ٌُگبم عخٌشاًی سا ًخْاًیذ.
 ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ اعالیذ ُبی ؽوب فقظ ثشای پؾتیجبًیتبى ُغتٌذ ًَ ثشای جبیگضیي کشدى صذجت ُبی ؽوب .داخل
اعالیذُب فقظ کلوبت کلیذی سا قشاس دُیذ ّ جوالتی ّ اطالػبتی کَ اسائَ هی دُیذ ثبیذ اص طشف خْد ؽوب ثبؽٌذ.
 اگش ؽوب ثخْاُیذ هتي سا داخل اعالیذ قشاس دادٍ ّآى سا دّثبسٍ آُغتَ ّ گبُی ًبهٌبعت ثخْاًیذ ،یقیٌب ا ؽًٌْذٍ خغتَ ؽذٍ
ّ ثَ عخٌبى ؽوب گْػ ًخْاُذ داد.
 ایي اؽتجبُی اعت کَ ثغیبسی اص دّعتبى هشتکت هی ؽًْذ.
 . .5به پیام اصلی صفحه دقت کنیذ
ُ ویؾَ پیبم اصلی هطلت سا هذ ًظش داؽتَ ثبؽیذ .ایي ُوبى چیضی اعت کَ ؽوب هی خْاُیذ اًتقبل دُیذ .ایي اعالیذ خالصَ
ای اص اطالػبت یب داعتبى ؽوب اعت.
 عؼی کٌیذ آى سا ثشجغتَ کٌیذ تب هْسد تْجَ ّ دقت قشاس گیشد.
 .6تصاویر
 تصبّیش ػٌبصش کلیذی دس ُش عخٌشاًی ُغتٌذُ .ویؾَ ثَ یبد داؽتَ ثبؽیذ کَ دضبس ُن گْػ داسًذ ّ ُن چؾن ،آى ُب
دّعت داسًذ آى چیضی سا کَ ؽوب دس هْسد آى صذجت هی کٌیذ سا هؾبُذٍ کٌٌذ ّ .یک تصْیش هٌبعت ثَ آى ُب کوک
صیبدی دس دسک ثِتش پیبم ؽوب هی کٌذ.
 .7اضافه کردن عکس
 دس اعالیذ خْد اص ػکظ ثیؼ اص هتي اعتفبدٍ کٌیذ .اهب اص آى ُب ثشای تضئیي اعتفبدٍ ًکٌیذ .ػکظ هی تْاًذ پیبم ؽوب سا
تقْیت یب دتی کبهل کٌذ.
 اص ػکظ ثشای تْضیخ ّ تجغن هطلت اعتفبدٍ کٌیذ.
 یک ػکظ هی تْاًذ هفِْهی سا ثیبى کٌذ کَ ثب ُضاساى کلوَ ًیض ًوی تْاى آى سا گفت.

3

 گبٍ هی تْاًیذ ثؼذ اص چٌذ اعالیذ اص یک ػکظ صیجب (تشجیذب ا ػکبط خْد ؽوب ثبؽیذ) ثب کیفیت ثبل اعتفبدٍ کٌیذ ّ دس هْسد
آى خیلی کْتبٍ تْضیخ دُیذ( .دس یک عخٌشاًی یک ثبس کبفی اعت)
 ایي کبس ثَ چٌذ دلیل هی تْاًذ هْثش ثبؽذ:
 اّل :ثَ ؽًٌْذگبى اهکبى اعتشادت هغضی هی دُذ
 دّم :چؾن آًبى کَ دس اثش اعالیذُبی ًغجتب ا یکٌْاخت خغتَ ؽذٍ اعت ثب ایي کبس اعتشادت خْاُذ کشد.
 عْم :ادغبط صویویتی دس جوغ ایجبد خْاُذ ؽذ.
 چِبسم :افشادی کَ ثَ ُش دلیلی توشکض دْاط خْد سا اص دعت دادٍ ثبؽٌذ ثَ فضبی عخٌشاًی ثبص خْاٌُذ گؾت ّ توشکض
لصم سا پیذا خْاٌُذ کشد.
 ثذیِی اعت کَ ثبیذ هذیظ عخٌشاًی ّ هخبطجیي ًیض هذ ًظش قشاس گیشًذ.
 .8بکار بردن افکت های هناسب
 عخٌبى خْد سا ثب افکت ُبی اعالیذ ُوبٌُگ کٌیذ .جلْ یب ػقت افتبدى ؽوب اص اعالیذُب ثبػث اص ثیي سفتي توشکض هخبطجیي
هی ؽْد.
 اص افکت ُبی تصْیشی دس دذ تؼبدل اعتفبدٍ کٌیذ.
 اص افکت ُبیی اعتفبدٍ ًکٌیذ کَ هْجت هکث دس صذجت ؽوب ؽْد.
 افکت ُب سا هتٌبعت ثب هْضْع ّ افشادی کَ هی خْاُیذ ثشای آًبى عخٌشاًی کٌیذ اًتخبة کٌیذ.
 دس ًْع افکت ثَ کبس سفتَ ثجبت سّیَ داؽتَ ثبؽیذ .ثَ ایي هؼٌی کَ عؼی ًکٌیذ ثشای صیجبتش ؽذى اعالیذُب ثشای ُشکذام اص
آى ُب افکت جذاگبًَ اعتفبدٍ کٌیذ .ایي اهش رُي هخبطت سا ثَ ُن هی سیضد.
هْاسد ثغیبس صیبد دیگشی اص جولَ اعتفبدٍ اص هذیب ّ  ...دس عبختي یک پبّسپْیٌت هٌبعت دخیل ُغتٌذ کَ هی تْاى آى ُب سا
ًیض لذبظ کشد .ؽوب ًیض هی تْاًیذ ثَ ثشخی دیگش اص ایي هْاسد اؽبسٍ کٌیذ تب ثٌذٍ ّ عبیشیي ًیض اص آى ثِشٍ هٌذ ؽْین.
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