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 زيبا سازي پوستر -گام چهارم
امكان افزودن پشت زمينه جذاب از طريق كلـيـك    

راست بر جاي خالي در صفحه اساليد و انـتـخـاب      
 .وجود دارد backgroundگزينه 

امكان افزودن تصوير در پست زمينه و هـمـچـنـيـن        
 .داخل جعبه هاي ترسيم شده وجود دارد

 پنج گام براي

ر ی پو ا  
همايش  براي  

توسط نرم افزار 
 پاورپوينت

  .رنگ و فونت متن قابل تغيير و تنظيم مي باشد
، insertبراي ورود متن مي توانيد از مـنـوي         

text box نيز استفاده نماييد. 

 

اسـاليـد را        save asاز طريق گزيـنـه       -گام پنجم
ذخيره نماييد و جهت پرينت به مراكز چاپ پـوسـتـر      

 .مراجعه نماييد

 

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

-معاونت پژوهشي 
 مركز فناوري اطالعات



 

ابتدا اندازه پـوسـتـر      -گام اول 
را بر اساس راهنماي هـمـايـش      

در نـرم    .   تعيين و تنظيم كـنـيـد   
 Microsoftافـــــــزار         

Powerpoint 2007   مـنـوي ،
design  بر گزينهpage set 

up كليك كنيد. 

براي مثال طول .  اندازه طول و عرض پوستر را تنظيم كنيد
اينچ  مي شـود؛     30سانتي متر است برابر با  75پوستر اگر 

سانتـي   90اندازه عرض .  وارد كنيد widthلذا در بخش 
وارد    heightاينچ است در بخـش     36متر را كه برابر با 

 . كنيد

مي توانيد اندازه را در مقياس كوچكتر مثل نصـف يـا       
يك چهارم انتخاب كنيد و در هنگام پرينت پوستر بـه    

 .اندازه واقعي تغيير دهيد
صفحـه شـمـا مـعـمـوال بسـيـار                viewاندازه نمايشي 

و ممكن است بـراي  .  كوچكتر از  واقعي ديده مي شود
 .داشته باشيد zoomخواندن متن نياز به بزرگنمايي و 

 از ابزارهاي  ترسيم استفاده كنيد  -گام دوم
)insert-shapes( 

كليك كنيد و يك مستطيل يا  rectangleبر گزينه 
 . مربع در اساليد بكشيد

را انتخاب كنيد تا رنگ داخل مسـتـطـيـل      no fillگزينه 
 lineمي توانيد از طريق گزينه .  برطرف و بي رنگ شود

color  رنگ خط اطراف مستطيل رابه رنگ مورد نظـر  ،
 .تغيير دهيد

  داخل تصوير، متن اضافه كنيد -گام سوم

بصورت زير    براي اين كار با انتخاب تصوير، اطراف آن 
 دايره هايي ديده مي شود
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سپس بر آن كـلـيـك      
راست كرده و گزيـنـه   

add text   را انتخـاب
  كنيد


