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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

  درما همكاران تالش  است كه با "سركارخانم مهديه مقصودي پور" تأليف داريد دست كتابي كه در

  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
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  سخن مولف
یکی از مهمترین موضوعات قرن امروز فناوري اطالعات و تکنولوژي جدید است . امروزه کامپیوتر و دستگاههاي 
دیجیتال چنان در تار و پود زندگیمان رخنه کرده اند که تصور زندگی بدون آنها تقریبا غیرممکن میباشد. این 

و توسعه میباشد و جایگاه خود را به راحتی در زندگی همه تکنولوژي با سرعتی زیاد در جوامع بشري در حال رشد 
باز می نماید و ما را مجبور به تطابق با خود میکند. پس با کسب تسلط کامل نسبت به دانش کامپیوتري دریچه 
اي زیبا به سوي آینده اي موفق باز کنید. اما براي علم و علم آموزي نیاز به ابزاري است که مهمترین آن کتاب 

  ت . کتاب دریچه اي به سوي علم است . از این رو اینجانب تصمیم به تحریر این کتاب آموزشی را گرفتم.اس
  

  مقدمه ي مولف
ارائه بهتر  يبرا توانیکه از آن م باشدیم سیآف ياز مجموعه برنامه ها یکی powerpointکروسافتیبرنامه ما

و  يریتصو ییها دیاسال دیتوان یم نتیها استفاده نمود . شما به کمک برنامه پاورپو یو سخنران نارهایسم
بیشترین استفاده از برنامه پاورپوینت . دیخود ارائه ده نیو آن را به کمک پروژکتور به مخاطب هیرا ته ينوشتار

خاطر نرم افزار  نیبه هماست.  يو ادار یو جلسات علم نارهایدر سم شیقابل نما يریتصو يها لیابراي ساخت ف
و دانش آموزان است.   انیشرکت ها و بخصوص دانشجو غاتیمورد عالقه بخش تبل ياز برنامه ها یکی نتیپاورپو

 International Computer. دوره باشدیم ICDLمهارت ششم از هفت مهارت دوره  نتیپوپاور يبرنامه 
Driving Licencese ادیاست که توسط بن وتریآموزش کامپ یالملل نیب يدوره ها نیاز معتبرتر یکی ICDL 

 ییآشنا وتریکامپشده که با  نیتدو يافراد يدوره برا نیقرار گرفته است. ا دییمورد تا يوتریو مجامع کامپ رانیا
را کسب کرده  یجوامع کنون ازیمورد ن يوتریدانش کامپ ،یالملل نیدوره معتبر ب نیبا گذراندن ا خواهندیندارند و م

به دور از  یانیآموزش گام به گام، مصور و ب یژگیشماست با و يرو شیکه در پ یدانش خود را ارتفاء دهند. کتاب ای
وارد بازار  خواهندیم یکه به تازگ يافراد نیو همچن نیو شاغل انیو دانشجو ندانش آموزا يو ابهام برا یدگیچیپ

استفاده نشده است ، بلکه حاصل  یب از منبع خاصذکر است که مطالب کتا انی. شاکندیکار شوند را فراهم م
  .باشدیم ICDL يمهارتها سیکار و تدر نهیسالها تجربه بنده در زم

  
  
  

  نحوه ي تحریر کتاب
ندارند نیز  پاورپوینتبوده و افرادي که حتی هیچ دانشی در رابطه با برنامه و جامع این کتاب به صورت خود آموز 

در این کتاب سعی شده است به به راحتی میتوانند این کتاب را مطالعه کرده و مطالب را به راحتی فراگیرند. 
کاربران بتوانند مهارت  بطوریکه آموزش مباحث با زبانی کامال ساده و کاربردي در زمینه ي بازار کار پرداخته شود

  کامال فرا گیرند.الزم را در رابطه با مبحث آموزش داده شده 
  

  مزایاي ویژه این کتاب
تالیف گردیده و از آنجایی  powerpoint 2019قابل ذکر است که این کتاب از روي نسخه ي  -

را روي کامپیوتر خود به  2010,2013که هنوز کاربران ممکن است نسخه هاي قبلی برنامه یعنی



 

این کتاب میتوانند با نسخه هاي قبلی هم با خواندن صورت نصب شده داشته باشند لذا به همین دلیل، 
 کار کنند.

در ابتداي فصل اول کتاب نکاتی راجع به تهیه یک ارائه مطلب اصولی با پاورپوینت در هفت نکته  -
توضیح داده شده است که با رعایت این نکات میتوانید یک ارائه مطلب حرفه اي به مخاطبان عرضه 

  کنید.
میباشد  Icdlیکی دیگر از قابلیتهاي ویژه این کتاب آموزش مباحثی فراتر از سرفصلهاي استاندارد دوره  -

قرار داده شده است. بنده در این کتاب بنا بر تجربه ، سعی نموده ام تمامی مباحثی  پاورپوینتکه براي 
کاربران شود را در این کتاب در بازار کار ممکن است مورد نیاز  پاورپوینتکه در رابطه با نرم افزار 

آموزش دهم، تا با مطالعه این کتاب نیاز کاربران به مقدار زیادي برطرف شده و بتوانند به مهارت مورد 
  دست یابند. پاورپوینتنیاز در نرم افزار 

سه پروژه و تمرین با  مباحثاین است که این کتاب ، تالیف یکی دیگر از قابلیتهاي بسیار کاربردي در  -
  عملی و کاربردي به صورت مرحله به مرحله آموزش و توضیح داده شده است .

آموزش در مورد افزونه هاي پاورپوینت اشاره  یکی دیگر از قابلتهاي جدید این کتاب میتوان به وجود -
مبحث کتاب گنجانیده شده است. بدین معنی که هنرجویان عزیز با مطالعه فصل نهم که در  نمود

  انند ارائه مطلب حرفه اي تري را با برنامه پاورپوینت طراحی نمایند.افزونه ها میتو
آموزش از جمله مزایاي ویژه این کتاب که آن را با دیگر کتابهاي موجود در بازار متفاوت کرده است،  -

تمامی مباحث مربوط به برنامه پاورپوینت است که با مطالعه این کتاب هنرجویان عزیز میتوانند نسبت 
ه دانش بیشتري بدست آوره و از طراحی یک ارائه مطلب ساده ، ارائه مطلب حرفه اي تر و به گذشت

 اصولی تري را به مخاطبان ارائه دهند.
 

امید است استفاده از تجربه ي طوالنی در امر آموزش نظري و عملی بنده به هنرجویان عزیز توسط این کتاب 
  هنرآموزان در مسیر اشتغال را فراهم نماید. توانسته باشد کمک مطلوبی در امر یادگیري براي

در پایان پیشاپیش از تمامی اساتید، دوستان ، همکاران و این کتاب را تقدیم میکنم به پدر آسمانی عزیزم و 
خود اینجانب را در رفع نواقص این کتاب راهنمایی میکنند  يهنرجویان عزیز که با بیان انتقادات و نظرات ارزنده 

  کمال تشکر را دارم.
  
   با احترام

  مقصودي پورمهدیه  
 

  هنرجویان عزیز:
شما میتوانید پیشنهادات و نظرات ارزنده ي خود را جهت رفع نواقص این کتاب از راههاي ارتباطی زیر مطرح 

  نمایید.
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