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پرزنتر چیست

یا تدریس زمان در اسالیدها کردن عوض برای است ای وسیله پرزنتر

سخنرانی،ازراهدور.

شایدنامهاییکهبرایپرزنتراستفادهمیشوداینهاباشند:

ریموتکنترلاسالید◄

ریموتکنترلپاورپوینت◄

ریموتکنترلکامپیوتر◄

ویانامهاییازاینقبیل◄

شکلواندازهپرزنتردقیقامثلیککنترلتلوزیوناست.
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ماباپرزنترمیتوانیماسالیدهاییکهباپاورپوینتیانرمافزارهایدیگه

تهیهکردیم،بهراحتیبهعقبیاجلوببریم.

پیشنهاد می کنم به این مقاله نگاهی بیاندازید: پاورپوینت 

چیست

بهترین روش برای عوض کردن اسالید چیست؟

خبچندینراهبرایعوضکردناسالیدهاوجوددارهکهباهممعایبو

مزایایشرابررسیشمیکنیم.
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کمک گرفتن از یک نفر برای عوض کردن اسالیدها

مامیتوانیمدرزمانیکهدرحالتدریسویاسخنرانیهستیمازشخصی

کمکبگیریمرادرپشتلپتاپمابنشیندوهرزمانکهگفتیماسالیدها

رابرایماعوضکند.

فرضکنیدکهمادریکصحبتیکساعته۳۰اسالیدداریم،ودراین

یکساعتمیبایست۳۰مرتبهبگوییم،“لطفااسالیدبعدی”،اینروش

معایبزیادیدارد:

اولاینکهحضارومخاطبین۳۰مرتبهبایدبشنوند“لطفااسالید◄

بعدی”

ممکناستشخصیکهپشتکامپیوترنشستهاستباماهماهنگ◄

نباشدواسالیدرادیرتریازودترعوضکندونظمصحبتمانرابهمبریزد

ممکناستدریکجایحساسازصحبتمانباشیموگفتن“لطفا◄

اسالیدبعدی”تمرکزمخاطبانراازبینببرد

با◄ نیستیم بلد ما که کنند می تصور مخاطبین زیاد احتمال به    

کامپیوترکارکنیموازشخصدیگهایکمکگرفتیم
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خودمان هر دفعه به سمت کامپیوتر بریم

یااینکههردفعهکهخواستیماسالیدهاراعوضکنیممیتوانیمخودمان

بهسمتکامپیوتربریموبااستفادهازموسیاکیبورداسالیدهاراعوض

کنیم.

اینکاربهترازکمکگرفتنازدیگراناست،حداقلفایدهایکهدارداین

استکهکنترلاسالیدهادردستخودماناستوباعثنمیشودکه

ناخواستهاسالیدعقبیاجلوبرود.

امابایدحواسمانباشد،زمانیکهدرحالتدریسویاسخنرانیهستیم

وازپشتکامپیوتربلندشدهایموراهمیرویممیبایستطوریراهرفتن

ومسیرراهرفتنمانراطراحیکنیمکهدرزمانیکهقصدداریماسالیدرا

عوضکنیمنزدیکبهکامپیوترباشیم،اینجورینباشهکهمثالرفتیمانتهای

کالسوصحبتهایمانتمامشدهوازانتهایکالسبیایمتااسالیدبعدی

رونمایشبدیم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: طرز صحیح 

ایستادن و راه رفتن سخنران
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بنابراینمیبایستمسیرراهرفتنماطراحیشدهباشهودرزمانمناسب

وخیلینامحسوسبهسمتکامپیوتربریمتااسالیدهاراعوضکنیم.

عوض کردن اسالید با استفاده از موس بی سیم

سیم بی موس از و دهند می خرج به خالقیت افراد از یکسری البته

استفادهمیکنند.

به دردست داره، که بزرگی نسبتا اندازه و دلیلشکل به معموالموس

قابلتشخیصهستوهمهمتوجهمیشوند افراد برایهمه سادگی

تغییر برای میگیرد جای دستمان در بهسختی که ماوس یک از ما که

اسالیدهااستفادهمیکنیم.

گرفتنموسدردستهنگامسخنرانیویاتدریساصالجلوهخوبینداره

وازطرفیهمچونموسهابرایگرفتندردستطراحینشدهاندبسیار

سختاستکهیکموسرادرهنگامتدریسویاسخنرانیدردست

داشتهباشیم.

شایدعمدهترینمشکالتیکهبرایدردستگرفتنموسمیشهبهش

اشارهکرداینمواردباشند:
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قابلتشخیصبرایمخاطباناست◄

بهسختیدردستجایمیگرد◄

زیاد◄ بهدکمههایموسبخورد اشتباهادستمان اینکه احتمال    

است

کردن عوض برای هم موس گرفتن دست در که کرد بیان میشه پس

ای حرفه سخنرانی یا تدریس یک برای مناسبی گزینه اصال اسالیدها

نیستوماراشخصیغیرحرفهایجلوهمیدهد.
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استفاده از پرزنتر

همانطورکهدرابتداپرزنترراخدمتتانمعرفیکردم،پرزنتروسیلهایاست

برایعوضکردناسالیدهادرزمانتدریسیاسخنرانی،ازراهدور.

پرزنتریکوسیلهتخصصیبرایافرادیهستکهقصددارندیکارائه،

تدریسویاسخنرانیحرفهایداشتهباشند.
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مزایاییکهپرزنترنسبتبهدیگرروشهابرایعوضکردناسالیدهاداره

اینمواردهستند:

بهراحتیدردستجایمیگیرد◄

بهسختیقابلتشخیصازطرفمخاطباناست◄

بهراحتیازراهدورمیتوانیمبااستفادهازدکمههاییکهبرروی◄

آنتعبیهشدهاسالیدهایخودراکنترلکنیم

    جلوه ای حرفه ای به ارائه ما می دهد

پسپیشنهادمیکنمبراییکارائهحرفهایوقابلاعتمادازپرزنتربرای

عوضکردناسالیدهااستفادهنمایید.

اشتباهات رایج در هنگام استفاده از پرزنتر

ازپرزنتریکسریاشتباهاتیانجام افرادهنگاماستفاده متاسفانهبعضی

میدهندکهباعثمیشودکامالغیرحرفهایبهنظربرسند:

ازپرزنتردقیقامثلکنترلتلوزیوناستفادهمیکنند◄
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زمانیکهمیخواهنداسالیدراعوضکنندبهدکمههایپرزنترنگاه◄

میکنند

بصورتخیلیمحسوسپرزنتررادستمیگیرند◄

اینهامواردیازاشتباهاتیهستکهافرادآماتوردرهنگاماستفادهاز

پرزنترانجاممیدهنداست.

زمانیکهدکمهپرزنتررامیفشاریمتااسالیدعوضشوداصالنیازینیست

تاآنرابهطرفپردهنمایشیاکامپیوترنشانهرویم)مثلکنترلتلوزیون(

مابایدانقدرباپرنترکارکنیم،تاپرزنترجزئیازبدِنمابشهتانیازنباشه

تعداد کنیم. نگاه دکمههایش به اسالیدها کردن برایعوض هرسری

دکمههایپرزنترمعموال۵عدداست.باکمیتمرینمیتوانیمجایاین

دکمههارابرایخودمانحفظکنیموبدوناینکهنیازباشهبهپرزنترنگاه

کنیم،اسالیدهایمانرامدیریتکنیم

وهمچنینپرزنتررامیبایستطوریدردستبگیریمکهبهراحتیدر

دستقابلتشخیصبرایمخاطباننباشد،البتهدرهنگامخریداریپرزنتر

میبایستبهاندازهوطراحیکهدارهدقتکنیم.
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پرزنتریکهخریداریمیکنیممیبایستچفتدستماباشه،نهخیلی

بزرگباشهونهخیلیکوچیک،مدلهایبندانگشتیهمدربازاروجودداره

کهمیتوانیممثلیکانگشترآنرادرانگشتمانبیاندازیموبهراحتی

اسالیدهایمانرامدیریتکنیم.
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بههرحالدرهنگامخرید،بهطراحیپرزنتروچفتشدندردستانتان

دقتداشتهباشید.

راهنمای دکمه های اصلی پرزنتر

درهردستگاهپرزنترایندکمههایاصلیوجودداردکهمامیتوانیمبرای

مدریتاسالیدهامونازشاستفادهکنیم.

۱-دکمهنشانگرلیزر

۲-دکمهجلوزدناسالید

۳-دکمهعقببردناسالید

۴-دکمهعدمنمایش/نمایشاسالیدبرایمخاطبین

۵-پلیکردناسالید)درپاورپوینتبادومرتبهفشردنایندکمهبهحالت

پرزنتیشندرمیآید(

۶-خاموشوروشنکردندستگاهپرزنتر
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اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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