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بروشور 

ی که حاوی اطالعات کلی و جزیی در خصوص فعالیتت تاتاری یتا عل تهایی است برگه 
ت، بروشور ها میتواننتد دو لت. مع وال با یک یا چند خط تا از هم جدا میشوند .  می باشد

روشتور یتا ویژگتی ب. داشته باشتندمی توانند سایزهای مختلفی . باشندسه لت یا چند لت 
و بتهجتای دهتد اطالعات زیادی رو در فضتای ک تی میتواند که این است ه ون لیفلت 
. اشدمیتواند ابزاری برای انتقال اطالعات عل ی به ع وم مردم و رسانه ها به ین دلیل 

غ به دلیل محدودیت زمانی متردم بترای دسترستی بته اطالعتات عل تی بیشتتر بته سترا
شبکه های اجت اعی می روند اما  بروشور یکتی از رو  هتای استت  کته در کوتتاهترین 

و مفیتد مختصترمیخواهیتد اگتر . کندکار ش ا آشنا یات ئجزبا زمان ، میتواند ببیننده را 
اطبین مختعین سادگی در زیباترین شکل م کن به نتایج تحقیقات خود را در خدمات و 

. میتواند باشدبروشور یکی از راه های اصلی معرفی کنید 



نحوه تدوین بروشور
.آرم دانشگاه در صفحه اول بروشور باشد1.
.عنوان کار و نام ه کاران پژوهش ذکر گردد 2.
.مخاطبین طرح مشخص شود و گروه هدف چه کسانی هستند3.
.خبر پژوهش مطابق آیین نامه مندرج در وب سایت تهیه گردد4.
.شتر باشدپیام پژوهش مطابق پیام بارگذاری شده در سامانه س ات بوده و درخصوص نتایج توضیح بی5.

.از تصاویر با کیفیت باال استفاده کنید6.

.برای ارتباط بیشتر ای یل ه کاران یا ماری اصلی در صفحه انتهایی بروشور آورده شود7.

.کنیدفکر ساده 8.

.خالق باشید9.
.در حفظ اصل محتوا کوشا باشید10.
.تا حد امکان از کل اتی که توصیه شونده هستند استفاده نکنید11.

..در طراحی بروشور نو آوری به خرج دهید12.

.کنیدکوچک طراحی بروشورهای 13.



نرم افزارهای تدوین بروشور

(Adobe In Design CC)نرمافزارادوبایندیزاینسیسی•

(Microsoft Publisher)مایکروسافتپابلیشر•

فتوشاپ •
 wordطریقاز •



پادکست

. پادکست به عنوان یکی از رو  های انتقال پیام انتخاب شده است
با توجه به سهولت تهیه محتتوا و دسترستی بته آن و ه ننتین بته عنتوان یتک رستانه

.شنیداری دارای قدرت نفوذ باالیی می باشد
ش دستگاه هایی که می توان پادپخش ها را روی آن ها شنید، ه ان دستگاه های پخمع والً 

اته کتاربر در نتی. موسیقی دیایتال هستند که ع وماً بسیار کوچک و قابل ح ل هستند
،بوددر هر زمان و مکانی قادر به استفاده از محتوای صوتی خواهد 

ٔ  در این رو ، امکان شنیدن هر بخش از محتوا، جلو و عقب بردن آن، شنیدن محدوده
ه کاربر بته هتر تعتداد بتار کت. خاص از محتوا و سایر کنترل ها از طرف کاربر م کن است

بته بخواهد می تواند محتوا را گو  دهد در حالی که در رادیو اینترنتتی، چنتین امکتانی
.نداردخودی خود وجود 



تهیه پادکست

.ابتدا خود را معرفی کرده و بگویید از کدام دانشگاه هستید1.

.پایان نامه را بیان کنید/ عنوان طرح2.

.نام ه کاران طرح را بیان کنید3.

.گروه مخاطب را مشخص کنید4.

.خبر پژوهش را اعالم ن ائید5.

.پیام پژوهش را با توجه به گروه مخاطب بیان کنید6.

.از ارائه رو  کار پرهیز کنید7.

ایج را اعالم نتایج تحقیق را بیشتر شرح داده و پیشنهاد برای کاربرد نت8.
.بفرمائید



پوستر

واژه ای انگلیستی می باشتد و در فارستی اعتالن نام گتذاری  (Poster)پوستر
ی را مع وال برای دادن اطالعات در مورد موضوعات مختلفتپوستر . شده است

ه در به طوری ک. استفاده می کنند که این اطالعات باید جامع و محدود باشد
عتات را یک صفحه با ابعادی که از پیش مشخص شده است بتوانند این اطال

.به خوبی ج ع آوری و به مخاطب منتقل کنند



قابتل ابعاد پوستر باید به صورتی باشد که از فاصله دور هم دیتده شتود و بترای مخاطتب
دقیقتا مع وال پوستر ها به منظور استفاده روی دیوارها تهیه می گردنتد و. تشخیص باشد

ث به ه ین دلیل در سایزهای بزرگ و مع وال به صورت ع ودی طراحی می شوند تتا باعت
تر ها کتاربرد پوسمع وال . جلب توجه بیشتر باشند و بتوانند اطالعات الزم را منتقل کنند

مشابهی در زمینه های متفاوت دارند ولی به طور کلی جلب توجته افترادی کته در حتال
وستتر پ. استتپوستر کاربردی گذر از یک خیابان یا مکان ع ومی هستند از اولویت های 

یغ بته در غالب رنگ ها و واژه های کوتاه می تواند پیام خود را به عنوان یک واقعیت با تبل
.برساندمخاطب 

.



موزشیآپوسترهای 

اتی در برای بیشتر دیده شدن ع لیتات تحقیقتموزشی آپوسترهای 
ایتن نتوع . مورد یک موضوع خاص متورد استتفاده قترار می گیرنتد

شگاه مثل دان. پوسترها بیشتر در محیط های آموزشی کاربرد دارند
ترهای تفاوت اصلی پوسترهای آموزشی با پوست. ها یا پژوهشکده ها

شناستی دیگر این است که در ت ام انواع دیگر پوستر اصول زیبایی
و رنگ ها و فونت ها بسیار مورد توجته و در واقتع سرنوشتت ستاز 

ه از اما در پوسترهای آموزشی تنها یک نسخه خالصه شتد. هستند
تحقیقتتات می باشتتد کتته ت تتام فراینتتد عل تتی تحقیقتتات را نشتتان

.می دهد



فیلم کوتاه 

لم هنری گفته می شود که نستبت بته فتیآثار به گروهی از فیلم ها
ن و بلند، هم زمان بسیار ک تری دارد و هم بتا بودجته بستیار پتایی

.  می شودساخته تاهیزات کم 
الید در تهیه فیلم ش ا می توانید استالید تهیته ن ائیتد و روی است

صداگذاری کنید و طرح خود را با توجه بته گتروه مخاطتب شترح 
.دهید

به ش ا در یا می توانید از خودتان فیلم بگیرید یا از کسی بخواهید
.تهیه فیلم ک ک کند و خودتان صحنه را مدیریت کنید



https://zums.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=212&slct_f_id=337&p
roced_id=261&rand=14892

لینک فرم ترج ان دانش

http://news.research.ac.ir/

سامانه انتشار نتایج پژوهش های سالمت کشور

https://zums.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=212&slct_f_id=337&proced_id=261&rand=14892
http://news.research.ac.ir/






پرسش و پاسخ؟ 
توجه ش ا از سپاس 
خانم س یرا برجی : مدرس

کارشناس واحد ترج ان دانش و کتابخانه مرکزی دانشگاه 


