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استادیار گروه مخابرات دانشگاه تهران

استادیار وابسته دانشگاه واترلو کانادا  



تشکر 
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  با تشکر از جناب آقاي دکتر محمد نشاط به

خاطرهمکاري در تهیه مطالب 
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فواید برگزاري روز پروژه 
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  مطلب ارائه تمرین براي فرصت ایجاد•
پوستري ارایه براي خوب بسیار تمرین•
 وسیعتر مخاطبان•
شده انجام پروژه روي بازخورد گرفتن و سواالت به پاسخ امکان•



ارائه شفاهیشباهتها و تفاوتها با  :پوستريارائه 
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:تفاوتها

  زمان

  امکانات و محدودیتها

:شباهتها
مطالب ترتیب  •
ارایه در مهم نکات•



تهیه پوستر
6

  نیازمند برنامه ریزي و زمان

 حداقل سه روز براي آماده سازي و پرینت آن

ارائه آن نیاز به تمرین دارد

  ارائه کلی تنها در پنج دقیقه

  دو یا چند نفري-به-آمادگی براي بحث دو



مشخصات یک پوستر خوب
7

 میزان متن نوشتاري   حداقل
ترتیب ارائه مطالب در پوستر طبق یک روال منطقی
 تعداد متناسبی ازBullet points
 بجاي  استفاده از عکس، نمودار، چارت و سایر المانهاي دیداري

متن 
استفاده از عکسهاي با رزولوشن باال
 اعداد و حروف بر روي نمودارها و چارتها با اندازه فونت درشت و

خوانا
 ،شامل خالصه ایی از نکات و دستاوردهاي مهم و اصلی پروژه

نتایج حاصل و نحوه رسیدن به نتایج  
قابلیت توضیح کل پوستر در پنج دقیقه
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الگوي طراحی پوستر
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ابعاد پوستر
 سانتی  90در  70پوسترها در ابعاد مختلفی تهیه می شوند مثال

متر

محتواي پوستر باید شامل:
عنوان پروژه

   نام دانشجویان و اساتید

چکیده پروژه و کلمات کلیدي

 متن اصلی

منابع



...)ادامه(الگوي طراحی پوستر 
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...)ادامه(پوستر الگوي طراحی 
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عنوان مقاله

باید در باالي پوستر نوشته شود و اندازه قلم به     عنوان مقاله
متري آن را براحتی   2حدي باشد که خواننده بتواند از فاصله 

  40تا  32با اندازه تیتر فونتبراي نمونه می توان از . بخواند
.کرداستفاده 



...)ادامه(پوستر الگوي طراحی 
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 یا نویسندگاننویسنده:

 زیر عنوان با اندازه قلم یا سایز فونتی کوچکتر،  در نام نویسندگان

  26تا  22با اندازه تیتر فونتبراي نمونه می توان از . نوشته شود
.استفاده کرد



...)ادامه(پوستر الگوي طراحی 
13

علمی مرتبه( نویسندگان یا نویسنده مشخصات 
:)موسسه یا ودانشگاه

 مشخصات با همان اندازه مربوط  نویسندگان، در زیر نام
.یا دو ساز کوچکتر نوشته شودبه نام نویسندگان 



...)ادامه(پوستر الگوي طراحی 
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 و کلمات کلیديپروژه چکیـده:

 نتایج و کلمات  انجام پروژه، در چکیده مقاله مقدمه، هدف، روش

یا  ( 20تا  16با اندازه  B Nazaninقلم . کلیدي باید ذکر شوند
Times New Romans انتخاب شود) براي متن انگلیسی .

.کلمه باشد 250حداکثر چکیده 

   سر تیترهاي چکیده و کلمات کلیديBold   و بقیه متن آن قلم
.ساده باشد



...)ادامه(پوستر الگوي طراحی 
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متن اصلی:

خواننده باید بتواند به راحتی از فاصله یک متري مطالب   :مقدمه
سایز فونت    این بخش و ادامه آن را بخواند، لذا پیشنهاد می گردد

.باشد B Nazanin  و نوع فونت 18تا  14بین 

این بخش نیز باید ضمن حفظ اصل پیام تا حد ممکن   :روش کار
.کوتاه و رسا باشد و با همان فونت مقدمه ادامه یابد



...)ادامه(پوستر الگوي طراحی 
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متن اصلی:
 به کارگیري ذوق و سلیقه در استفاده از جداول،   :هـایافته

این بخش باید به نحوي  . نمودارها و شکل ها بسیار مهم است
.باشد که خواننده پوستر بتواند به راحتی با آن ارتباط برقرار کند 

 این بخش نیز مانند مطالب قبلی باید به    :ونتیجه گیريبحث
.خوبی و با فونت قبلی تنظیم گردد

در نوشتن منابع نیز دقت شود که در صورتی که تعداد آن   :منابع
زیاد است به منتخب یا گزیده آن بسنده شود تا از فضاي پوستر  

منابع با اندازه قلم یا سایز فونت  . بتوان به نحو بهتري استفاده کرد
.نوشته می شوند 16تا  12کوچک تري بین 
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نکات مهم در طراحی پوستر
18

برنامه  طراحی پوستر را می توان باPower point 
.انجام داد

 ترتیب ارائه مطالب در متن اصلی بایستی یک روال
.منطقی را طی کند

پوستر بایستی از لحاظ رنگ بندي جذاب باشد.

براي پرینت از کاغذ مناسب و یکپارچه استفاده شود.

 همه اشکال، نمودارها، چارتها و جداول بایستی همراه با
.توضیح مناسب و مختصر باشند



...)ادامه(پوستر نکات مهم در طراحی 
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استفاده مناسب از فضا:

اطراف شکلها و بلوك متن ها فضاي خالی قرار دهید.

از شلوغی بیش از حد پوستر پرهیز کنید.



...)ادامه(پوستر نکات مهم در طراحی 
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استفاده از رنگهاي مناسب:

از رنگهاي مکمل و با کنتراست زیاد استفاده شود.

از رنگهاي خیلی روشن پرهیز شود.

  رنگ متن بایستی با رنگ پس زمینه کنتراست خوبی داشته
.باشد



...)ادامه(پوستر نکات مهم در طراحی 
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مثالهایی از استفاده نامناسب رنگ:



...)ادامه(پوستر نکات مهم در طراحی 
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مثالهایی از استفاده مناسب رنگ:
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نکات مهم در ارائه پوستر
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 آمادگی ارائه کل پوستر در زمان حدود پنج دقیقه

 آمادگی ارائه براي افرادي خارج از حوزه تخصصی
موضوع پوستر

 آمادگی براي پاسخگویی به سواالت مرتبط با موضوع
پوستر

در ارائه بر اهم یافته هاي پروژه بایستی تاکید شود.

ایده هاي اصلی براي مخاطب توضیح داده شود.



...)ادامه (نکات مهم در ارائه پوستر 
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سرعت بیان نبایستی بیش از حد تند یا کند باشد.
 از ارائه جزئیات بیش از حد پرهیز شود مگر هنگام جواب به

سواالت در صورت ضرورت
 ارائه خود را بایستی به تعداد بار کافی تمرین کنید تا به

.زمانبندي ارائه مسلط شوید
 براي درك بهتر توضیحات به بخشهاي مرتبط پوستر اشاره

کنید و از اشکال، نمودارها و نمادهاي تصویري پوستر استفاده 
.کنید

 قبل از ورود به موضوع اصلی پیش زمینه کوتاهی از آن در
.اختیار مخاطب قرار دهید
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نکات پایانی
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تهیه پوستر خوب نیاز به زمان، برنامه و الگوي مناسب دارد.

 مطالب ارائه شده در پوستر بایستی خالصه ولی در عین حال
.کامل و با ترتیبی منطقی باشد

 شکل ظاهري پوستر از قبیل چیدمان، رنگ بندي، نوع قلم و
براي انتقال مفاهیم به ... اندازه آن و 

.مخاطب از اهمیت باالیی برخوردار است    

تسلط به ارائه کامل موضوع پوستر در زمانی

.تمرین زیاد داردکوتاه نیاز به     
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