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 دهندگان مقاالتراهنماي تهيه محتواي ويدئويي ويژه ارائه 1

تهيه  ،خص شده استويدئوي ارائه خود را به مدت زماني که در برنامه زمانبندي ارائه مش ،دهندگانارائه زم استال

  .شده در همايش استفاده فرماييدائه از قالب ار ارائهجهت  واهشمند استخکنند. 

 ابتدا فايل الگوي پاورپوينت را از سايت همايش دانلود کنيد -

وتاه کمورد سخنراني هاي ر د آماده کنيد. ،با توجه به زمان مشخص شدهرا سپس محتواي ارائه خود  -

 اساليد تهيه شود که شامل موارد زير است: 6 حداکثر ،)پوستر(

o صفحه عنوان 

o مقدمه 

o مواد و روش 

o نتايج و بحث 

o نتيجه گيري 

o  مراجع  

 BB FlashBack Pro  ،FastStone Capture ،ISpring، Camtesiaبا ابزارهاي متفاوتي مانند  -

powerpoint ... و در نهايت  .مي توانيد با استفاده از ميکروفن و وب کم ويدئوي ارائه را تهيه کنيد و

 .آپلود کنيدرا در سايت همايش  MP4خروجي 

  PowerPointراهنماي تهيه ويدئو با استفاده از  1.1

 2019وجود دارد و در پاورپوينت  MP4امکان صداگذاري بر روي اساليدها و تهيه خروجي  2016در پاورپوينت 

 دارد.کم بر روي اساليدها وجود امکان ضبط شدا و تصوير وب

. کليک کنيد record slide showمطابق شکل زير بر روي  slide showاز منوي  ،بعد از تهيه اساليدهاي ارائه

 را انتخاب کنيد. record from current slideيا   record from beginning ب موردحس و
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 ابق شکل زير از گوشه سمت راست باال ميکروفن و وب کم مورد نظر را انتخاب کنيد.طم سپس

وفن را فعال کنيد. در پايان مي توانيد در هر اساليد با توجه به نوشته هاي گوشه سمت چپ پايين وب کم و ميکر

 آن ويدئوي وب کم را در اساليد جابجا کنيد.

 با استفاده از فلشهاي پگو راست بين انيميشن هاي مختلف حرکت کنيد.

زمان الزم بود  قبل از شروع از گوشه باال سمت چپ عالمت ضبط را بزنيد و سپس شروع به صحبت کنيد. در هر

 مي توانيد توقف را بزنيد و مجدد ادامه دهيد.
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 HDس کليک کنيد و سپ create a videoرا انتخاب کنيد. سپس بر روي  file  ،exportدر پايان از منوي 

رائه منتظر ارا بزنيد و به اندازه مدت زمان  create videoرا مطابق شکل زير انتخاب کنيد و در پايان  720

 نهايي توليد شود. mp4بمانيد تا فايل 

 


