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 ه اسالید دلخوا   Layout راهنمای تغییر-1

 

سوال:من میخاستم این قسمت رو که دیفالت تموم صفحات هست رو بردارم .اون قسمت دفترچه و خط زیرش منتهی از هر 

 روشی جلو رفتم موفق نشدم 

زمینه ی دلخواه را انتخاب   Layout پاسخ: برای تغییر زمینه هر اسالید با کایک سمت راست بر روی اسالید دلخواه از قسمت

 کنید
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 رای ارائه پایان نامه و پروپوزال تهیه شده است از جند الیه طراحی شده استمعموال هر پاورپوینت که ب

 

 راهنمای تغییر فونت های پیوست شده در پاورپوینت -2

و ارشد در مورد ذخیره فونت پیوست شده در   قالب پاور دکتری در اینجا به یکی از سواالت کاربران هنگام استفاده از فایل های

 :فایل دانلودی پاسخ خواهم داد

 : : زمانی که می خوام پاورپوینت رو ذخیره کنم با این خطا مواجه میشم اگه ممکنه راهنمایی کنید1سوال 

 

شده در قالب پاورپوینت هست چناچه با این خطا موجه شدید از روش زیر جهت غیر این پیغام مرتبط با فونت های پیوست 

 :فعال کردن فونت های پیوست شده در پاورپوینت اقدام کنید

 :ابندا از سربرگ پاورپوینت این مراحل رو طی کنید

    File > Options > Save > preserve fidelity when sharing this presentation 

http://www.pardweb.ir/
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Embed fonts in Word or PowerPoint 

Click the File tab and then click Options (it's near the bottom left corner of the window). 

In the left column, select the Save tab. 

At the bottom, under Preserve fidelity when sharing this presentation, select the Embed fonts 

in the file check box. 

 

 کاهش حجم فایل پاورپوینت -3

مگابایت موفق   5ه آپلود کنم که به علت حجم بیشتر از : می خواستم فایل پاورپوینت ارائه پایان نامه رو سیستم دانشگا1سوال 

 :نشدم و مسئول فناوری گفتن که بایستی حجم پاورپوینت رو کک کنم چطور می تونم

 بدین،  کاهش  رو  پاسخ : برای اینکار شما می توانید حجم تصاویر گرافیکی

یا اینکه یکی از مواردی که اکثر دانشحویان در تهیه پاورپوینت این اشتباه رو تکرار می کنند استفاده از عکس متن و جدول ها  

 و چارت ها در فایل پاورپوینت هست
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 .یا استفاده از فونت های زیاد پیوست شده است که الزم هست با توجه به سوال قبل اونو ویرایش کنید

قالب پاورپوینت پایان   در فایل پاورپوینت از این روش استفاده کنید: البته ما فشرده سازی تصاویر برای  برای کاهش تصاویر

 .و اکثر قالب های موجود درسایت انجام داده ایم  نامه دکتری

 

How to: Compress images in PowerPoint 

Open your PowerPoint file. 

Select a slide that contains an image or picture. 

Select the image or picture. 

Click the Picture Format ribbon at the top of the screen. 

Click Compress Pictures. 

Select the checkbox to Delete cropped areas of pictures option to reduce the size of the image 

or picture in the presentation. 

Choose Email (96 ppi): minimize document size for sharing. 

Uncheck Apply only to this picture if you want all of the pictures in the entire presentation to 

be compressed so you will have a smaller file size. 

Click OK. 

 

 press the esc key to cancel saving the رفع خطای -4

document در پاورپوینت 

 press the esc key to cancel savingمیشم؟  روبرو  پیغام  این   با  : زمانی که می خواهم قالب رو ویرایش کنم1سوال 

the document 
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 تیک  که اینه پاور فایل  حجم کاهش  های راه از یکی  دارد بستگی  فایل حجم به که  هس  فایل   این پیغام مربوط به ذخیره

 بدین  انجام رو سازی ذخیره و بردارین  رو شده  های پیوستکارکتر  و ها  فونت

راهنمای تغییر فونت های پیوست شده  .2 کاهش حجم فایل پاورپوینت و  .3 قسمت  در شده ارائه راهکارهای از استفاده با  که

 در پاورپوینت می توان حجم فایل رو کاهش داد 

 

 وینت را نصب کنم؟ چگونه پاورپ -5

 این متن در پاسخ به سوال یکی از کاربران سایت پارد وب می باشد : ابتدا توضیح بدم 

  سافت  یا   اگر پاورپوینت بر روی سیستم خود نصب نکردین از سایت های فارسی زبان معتبر پی سی دانلود •

 کنید نصب ان راهنمای به توجه با   و کنید دانلود رو افیس مجموعه  98

و از  رو نصب کنید   wps office اما اگر بخواهید بر روی گوسی های آندروید از پاورپوینت استفاده کنید بنظرم از •

 پاورپوینت استفاده کنید 

 اما در پاسخ چطور از قالب های آماده برای پاورپوینتی که از قبل تهیه شده است استفاده کنیم؟ 

 . بنظرم بهترین حالت اینه که بیان با کپی کردن متن های آماده خود در قالب پاورپوینت ذخیره و استفاده کنید •

ایت پارد وب استفاده می کنید ما از ترنزیشن و اکفت برای هر باکس و  به این علت اگر از قالب های پاورپوینت س •

 .کلیپ آرت مناسب و حتی تصاویر و فونت بهینه و فشرده استفاده کرده ایم که کمترین حجم را داشته باشند

http://www.pardweb.ir/
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 کنیم؟  ترکیب پاورپوینت در را   تصاویر و  چطور اشکال-6

  ابتدا کار این برای که  ادغام و ترکیب تصاویر با اشکال است  (Poweroint 2022) یکی از قابلیت های نرم افرار پاورپوینت

 فعال می شود و می توان از قسمت  Shape Format منوی از اینکار با  و کنید انتخاب رو مربوطه شکل سپس و تصویر

Insert Shape  گزینه ی Mearge Shapes  را مشاهده و انتخاب  انواع حالت های که برای ترکیب اشکال و تصاویر به هم

 . در این تصویر قابل مشاهده است 4کرد. این مورد در شماره ی 

 

تهیه شده است در این تصویر مشاهده می کنیم آرم دانشگاه تهران با شکل   قالب پاورپوینت پروپوزال دکتری این تصویر از

 .زمینه آن انتخاب شده و سپس مراحل توضیح داده شده را انجام داده ایم

 برش دهیم؟  2022چطور تصاویر و اشکال در پاورپوینت -7

  پاورپوینت در تصاویر   حتی و کنیم   ویرایش اشکال نقاط توانیم می است شده مشخص 2  ی شماره با  که  در تصویر قبل در

 .دهیم برش و 2022

را  Edit Points لیست از  در پاورپوینت کافی هست رو شکل کلیک سمت راست بزنیم و  Edit Points برای فعال کردن

 .انتخاب کنیم

http://www.pardweb.ir/
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 مینه در پاورپوینت ذخیره کنیم؟ چطور تصاویر ز -8

 برای ذخیره کردن تصاویر بگ گراند و زمینه یا هر عکس در اسالیدهای پاورپوینت با کلیک سمت راست روی شکل یا

background از لیست باز شده Save as Picture...    را انتخاب می کنیم. مراحل ذخیره کردن تصاویر در پاورپوینت در

 .مشخص شده است 3تصویر قبل در شماره 

 

 شما می توانید سواالت خود را در قسمت نظر دهید با ما به اشتراک بگذارید در سریع ترین زمان ممکن پاسخگو خواهیم بود 

 

http://www.pardweb.ir/

