
 باسمه تعالی

 

 های پاورپوینتپروتکل تدوین فایل
 کمیته شفافیت

 کاراقدامات ابتدای  1

  انتخابTheme 

o ها زمینه سفید + طرح 

 دار خودداری کنید.های رنگی یا بطور کلی طرحاز زمینه 

  تنظیمات درSlide Master 

o تنظیم راست به چپ اسالید اصلی 

o  تنظیمFont Set 

  ها(، دالیل:در طراحی صفحه 4:3تنظیم ابعاد صفحه )التزام به استاندارد 

o های نمایشترین استاندارد در صفحههنوز رایج 

o سهولت بیشتر در چاپ 

 صفحه اول 2

  بدون ذکر نام فرد تهیه کننده«شفافیت برای ایران»ذکر نام ، 

 محتوی 3

 حداقل نوشته 

o .از کپی و بازنشانی جمالت کامل پرهیز کنید 

o )مطالب در قالب لیست عبارات )و نه جمله کامل 

o توضیحات در ارائه شما باید باشد و نه در متن اسالیدها 

 حداکثر نمودار و تصویر 

o جدول بهتر از لیست نوشته 

o نمودار بهتر از جدول 

  مطالبعدم چند الیه کردن 

o ی، دیگری ظاهر شودهای متعددی روی یکدیگر قرار بگیرد و با مخفی شدن یکاینطور نباشد که نوشته. 



o های تهیه شود که بتوان همان را پرینت کرده و در اختیار مخاطب قرار داد.فایل باید به گونه 

o .در صورت نیاز به چند الیه کردن مطلب، آنها را در اسالیدهای مختلف قرار دهید 

4 Transitions 

  نهایتا ازTransitions  :بسیار ساده استفاده شود، نظیرFade 

5 Animations 

 های ساده، نظیر: ها، در حد ضرورت و آنها انیمیشنبکار بردن حداقلی انیمیشنFade 

 مدیریت حجم فایل 6

  در صورت نیاز به استفاده چندباره از یک تصویر، آنرا مجدد به فایل اضافه نکنید، بلکه همان تصویر را از اسالیدهای

 نید.ک 1قبلی کپی کرده و در اسالیدهای دیگر جانشانی

 وها، های حجیم )تصاویر بزرگ، ویدئهای حجیم به پروژه بپرهیزید! در صورت نیاز به استفاده از فایلاز اضافه کردن فایل

...(، تصویر کوچکی از آنرا درون اسالید قرار داده و لینک آن فایل را به آن تصویر بچسبانید، با این هدف که با کلیک 

 ل حجیم پخش شود.کردن روی آن تصویر کوچک، آن فای

 های جانبیمدیریت فایل 7

 1»ای با عنوان الزم است پوشه- Material ».ساخته شده و دقیقاً در کنار فایل اصلی پاورپوینت قرار گیرد 

 سپسگرفته و  الذکر قراردر پوشه فوق ابتداهایی که لینک آنها در فایل ارائه مورد استفاده قرار گرفته است، بایستی فایل 

ایجاد شده، در نتیجه به هنگام  3و نه مطلق 2ها بصورت نسبیشود تا لینکبه آنها لینک داده شود. این کار سبب می

 های مرتبط پیش نخواهد آمد.شدن فایلها مشکل گمجابجایی فایل
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2 Relative Links 
3 Absolute Links 


