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پرزنتیشن چیست و یک نمونه پرزنتیشن آماده حرفه ای

پرزنتیشن)Presentation(عموماازطرفدانشجویان،مهندسانفروش

ویاافرادیکهقصدارائهمطلبیرادارندتهیهمیشودومعموالبهاین

معنیاستکهازطرفاستاد،موقعیتشغلییامعلمازماخواستهمی

شدتاچیزیراپرزنتیاارائهکنیم.

پرزنتیشن چیست؟

فردی جانب از که است چیزی مطلب ارائه عبارتی به یا پرزنتیشن

)Presenter(برایعدهای)کهمخاطبانهستند(ارائهوبهتوضیحچیزی

پرداختهمیشود.

پرزنتیشنهامعموالبهصورت،پرزنتیشنرسمیوپرزنتیشنغیررسمی

دستهبندیمیشوند.

پرزنتیشن رسمی:

درپرزنتیشنرسمیبهاینصورتعملمیشودکهشخصیبهرویِسن

میرودوبهتوضیحایدهها،محصوالتویاخدماتیکهداردمیپردازد.
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اگربخواهیمنمونههاییازپرزنتیشنرسمیوپرزنتیشنهایحرفهایرا

مثالبزنیمبهصورتزیرخواهندبود:

برای◄ ای جلسه در دارد قصد که فروشی کارشناس یا مهندس    

مشتریاناحتمالیخودمزیتهاوفوایدمحصولیاخدماتخودشرا

شرحدهد.

سمینارهایعمومیکهبرایمعرفییککالستکمیلییاکارگاه◄

برگزارمیشود.

دانشجویانیکهقصددفاعازپایاننامهخودرادارند◄

پرزنتیشن غیررسمی:

پرزنتیشنغیررسمیهمونطورکهازنامشپیداست،پرزنتیشنهاوارائه

هاییهستندکهبصورتغیررسمیودرامورروزمرهماانجاممیشوند.

پرزنتیشن درحال روز مادرطول از باشهکهخیلی براتونجالب شاید

هستیم.

مثالماداریمبادوستمونقدممیزنیموموضوعیراپرزنتمیکنیم.

پرزنتیشنهاغیررسمیبیشتردرحدتبادلاطالعاتوصحبتهایروزانه

ایاست.
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نظم دهی به ساختار پرزنتیشن

خیلیخوبهکهدرصحبتهایروزانهویاپرزنتیشنهاییکهانجاممی

دهیمبهصحبتهایخودموننظمبدیموازاینشاخهبهاونشاخه

نپریم.

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه خوب 

و واضح صحبت کنیم

نظمدادنبهساختارپرزنتیشنباعثمیشهکهمامخاطبرورویهوا

رهانکنیموازابتدادرمسیریدرستوهموارقرارشبدیم،همراهیش

کنیموبهمقصدبرسونیمش.

قبل از آماده کردن پرزنتیشن از خودمون بپرسیم که:

پرزنتیشنمنازکجاشروعمیشود،درچهمسیریراهیخواهیمشدو

بهکجاخواهیمرسید
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اجرای درست پرزنتیشن از نظر کالمی

ماهرچقدرهمکهمطالبنابوفوقالعادهایداشتهباشیم،اگرنتونیم

اونروبهخوبیبیانکنیموازنظرکالمیجذابیتنداشتهباشیمبازهم

نمیتونیماونجورکهبایدوشایدرویمخاطبتأثیربذاریموپرزنتیشن

خوبوعالیداشتهباشیم.

    پیشنهاد ویژه: کتاب الکترونیک + کتاب صوتی “شیک” | 

چگونه ظاهر بیان و رفتاری جذاب و حرفه ای داشته باشیم

بنابراینعالوهبرمطالبخوبیکهارائهمیدیمبایدازنظرکالمیوبیانی

بتونیمجذابباشیم.

نکات مهم در پرزنتیشن

فقطدرزمانیکهمخاطبمامتخصصهمانموضوعپرزنتیشنما
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است،ازکلماتوجمالتتخصصیاستفادهکنیم،وگرنهبهتراستکهاز

ارائهخودموناستفادهکنیمتادرکوفهم کلماتوجمالتعامیهبرای

راحتتریداشتهباشد

کلماتوجمالتقلمبهُسلمبهاستفادهنکینم،شایدبراییکیدومرتبه

اینکارخیلیماروباکالسوبزرگنشونبده،امااگراینکلماتوجمالت

زیادتکراربشهباعثمیشهکهمخاطبازمافاصلهبگیرهوصحبتهای

ماروهممتوجهنشه

بایدازاینموضوعاطمینانحاصلکنیمکهمخاطبهاییکهدرانتهای

سالننشستهاندصدایماروبهوضوحمیشنوند

دردرستکردناسالیدبهمواردیکهیکاسالیدحرفهایداردتوجه

کنیم

خیلیخوبهکهدرپرزنتیشنازداستاناستفادهکنیمتاپرزنتماجذاب

تربشه

مشخص کردن هدف از پرزنتیشن

منپرزنتشنهایخیلیخوبیدیدمکهارائهشده،امامتأسفانهافرادیکه
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پرزنتمیکردندهدفدرستیازپرزنتیشنخودنداشتند.همینموضوع

باعثمیشدکهپرزنتیکهارائهمیکنندبینتیجهباشه.

خیلیخوبهکهمادرهرکارکهمیخواهیمانجامبدیمویاهرتصمیمیکه

میخواهیمبگیریمهدفیمشخصوواضحداشتهباشیم.

بهتره که قبل از پرزنتیشن هایی که داریم از خودمون بپرسیم:

هدفمنازاینپرزنتیشنچیه؟◄

درآخرپرزنتیشنقرارهکهچهاتفاقیبیوفته؟◄

مخاطِبمندرآخرپرزنتیشنچهحسیویاچهکاریانجامبده؟◄

وقتیماهدفمونروازاجراییکپرزنتیشنمشخصکنیمراحتترمی

تونیممسیرروطراحیوپیادهسازیکنیم.

شناخت مخاطبان پرزنتیشن

شناختمخاطبدرپرزنتیشنیکیازاصلیترینرکنهابراییکپرزنت

است.
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مادراصلپرزنتیشنرابرایمخاطبانآمادهمیکنیمنهبرایخودمون.

اگربهمثالهاییکپرزنتیشنرسمیبرگردیم،مثالیککارشناسفروش

وقتیمحصولیاخدماتخودشراپرزنتمیکنهقصددارهکهمخاطب

و بده قرار تأثیر تحت باشه اش احتمالی مشتری تونه می که خودش

قانعشکنه.

بنابراینمخاطبدرپرزنتیشنیکیازرکنهایاصلیاستکهبایدبهش

خصوصیات اساس بر کنیم پرزنت است قرار که مطالبی و کنیم توجه

مخاطبانجامبدیم.

مواردی که می تونیم برای شناخت مخاطب قبل از طراحی پرزنتیشن مد 

نظر قرار بدیم این ها هستند:

سطحتحصیالت◄

عالقهمندیها◄

وضعیتمالی◄

سنمخاطبان◄

جنسیتمخاطبان◄

http://amirmostafa.com/


9 پرزنتیشن چیست؟

جایگاهوِسَمتشغلی◄

وضعیتشغلی◄

نیازهایمخاطبان◄

و…◄

در حقیقت با دانستن این موارد می تونیم از قبل پیش بینی کنیم که:

چهمطالبیارائهبدیم◄

چهنوعشوخیهاییانجامبدیم◄

چهداستانهاییرابیانکنیم◄

وسطحمطالبیکهارائهمیدیمچگونهباشد.◄

پیدا کردن منابع معتبر

دردانشگاههایزیادیدیدمکهوقتیدانشجوییبرایپرزنتیشنمیآد،

معمواًلدانشجویاندیگهمیخانشخصیکهپرزنتنمیکنهروبهچالش

http://amirmostafa.com/


10 پرزنتیشن چیست؟

بکشند.بنابراینبهترهاگردرموردموضوعخاصیآماریاصحبتیمیکنیم

منبعاونروهمبهیادداشتهباشیمویایادداشتکنیمکهدراینجورموارد

بتونیممنابعمعتبررومعرفیکنیم.

در پرزنتیشن از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟

نرمافزارهایزیادیوجوددارندکهمیتونیمبرایپرزنتیشنهاییکه

داریمازشوناستفادهکنیم.

اما پر کاربرد ترین نرم افزارهایی که وجود دارند این ها هستند:

۱-نرمافزارپاورپوینتمایکروسافتآفیس

    پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: پاورپوینت 

چیست و اشتباهات رایج در طراحی اسالید پاورپوینت

۲-نرمافزارآنالینپرزی

۳-نرمافزارکینوت)مشابهنرمافزارپاورپوینتدرسیستمعاملمک(
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نمونهپرزنتیشنآماده!!!

خیلیازافرادهستندکهبهدنبالنمونهپرزنتیشنآمادههستند.

حق رعایت عدم همینطور و غلط آموزشی سیستم بخاطر متاسفانه

کپیرایتدربازارنمونههاییازپرزنتیشنهایآماده،پایاننامههاو

تحقیقاتموجودهستندکهبامبالغپایینیاباالبهفروشمیرسند.شاید

اگراینافرادمیدانستندکهاگرخودشانبهدنبالتحقیقهاوطراحی

پرزنتیشنخودبروندورویاینموضوعزمانبگذارند،درآیندهموفقیت

هایبیشتریبهدستمیآوردند،چراکهسخنرانیدرجمعیکیازشاه

راههایرسیدنبهموفقیتدرهرکسبوکاراست.

منودیگردوستانیکهدراینسایتهستندخوشحالمیشویمکه

دیدگاهویاتجربیاتیخودتونروبامابهاشتراکبگذاریدتاباهمتبادل

نظرداشتهباشیم.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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