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  مقاالتدهندگان ويژه ارائه ارائهمحتواي و ارسال راهنماي تهيه  -1

دهندگان حتما ويدئوي ارائه خود را به مدت زماني که در برنامه به دليل عدم قطعيت کيفيت ارتباطي همه ارائه

بندي ها در مدت زمان مشخص و طبق زمانزمانبندي ارائه مشخص شده است تهيه کنند. بدين ترتيب همه ارائه

کننده دهنده در زمان ارائه وقت ساير حضار شرکتارائهگردد و در صورت عدم کيفيت صوت و يا تصوير برگزار مي

 شود.در کنفرانس تلف نمي

الزامي است، در  در نشست در زمان ارائه مقاله حضور يکي از نويسندگان مقالهو  سازي فايل ويدئويي ارائهآماده

 .غير اين صورت مقاله موردنظر از مجموعه مقاالت کنفرانس حذف خواهد شد

 و ... BB FlashBack Pro ،FastStone Capture ،ISpring ،Camtesia ،powerpointمتفاوتي مانند با ابزارهاي 

به صورت فايل را  mp4.کم ويدئوي ارائه را تهيه کنيد. و در نهايت خروجي توانيد با استفاده از ميکروفن و وبمي

.zip  نماييد. بارگذاري ماه آبان 4 شنبهسهروز تا  کنفرانس حداکثردر سايت ذخيره و 
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 شفاهيدهندگان مقاالت راهنماي تهيه محتواي ويدئويي ويژه ارائه -1-1

ارائه پاورپوينت محتواي  .دانلود کنيد کنفرانسرا از سايت  مقاالت شفاهي ابتدا فايل الگوي پاورپوينت -

 آماده کنيد. کنفرانسارائه شده در سايت ي اساليد، طبق راهنما 14تا  7در  3:4استاندارد  با خود را

 

 
 

 ، آماده کنيد.دقيقه 10و مدت زمان  .4mpفرمت به ارائه خود را  ييويديومحتواي  -

 باشد. 4MBارسالي حداکثر  zip. حجم فايل -

 .ديارائه مطمئن شو يقابل قبول آن برا تيفيضبط شده، از ک ليقبل از آپلود فا -

 
 

  ،"کل مقاالت ارسال شده" قسمت در خود شويد.در سايت کنفرانس، وارد صفحه شخصي )پانل کاربري(  -

تا صفحه  کنيد کليک "فايل اساليد" ،"مقاالت ارسال شده"روي عدد مقابل آن کليک کنيد. و در بخش 

 زير باز شود:
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هرچه زودتر نسبت به تهيه فايل اقدام و تا  لطفاً .کنيد کليک را تاييد کليد و کنيد انتخاب را مربوطه فايل -

 ارسال نماييد.  ماه آبان 4شنبه سهحداکثر قبل از روز 

 

 پوستردهندگان مقاالت راهنماي تهيه محتواي ويدئويي ويژه ارائه - 1-1

محتواي پوستر خود را طبق  دانلود کنيد. کنفرانسابتدا فايل الگوي پاورپوينت مقاالت پوستر را از سايت  -

 آماده کنيد. کنفرانسراهنماي ارائه شده در سايت 
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 آماده کنيد MP4به فرمت و  دقيقه 5مدت زمان حداکثر  اساليد، 7تا  5در ارائه خود از  ييويديومحتواي  -

 .کنيد zipو سپس 

 باشد. 4MBارسالي حداکثر  zip. حجم فايل -

 .ديارائه مطمئن شو يقابل قبول آن برا تيفيضبط شده، از ک ليقبل از آپلود فا -

  ،"کل مقاالت ارسال شده" قسمت در در سايت کنفرانس، وارد صفحه شخصي )پانل کاربري( خود شويد. -

تا صفحه  کنيد کليک "فايل پوستر" ،"مقاالت ارسال شده"روي عدد مقابل آن کليک کنيد. و در بخش 

 زير باز شود:

 

  

هرچه زودتر نسبت به تهيه فايل اقدام و تا  لطفاً .کنيد کليک را تاييد کليد و کنيد انتخاب را مربوطه فايل -

 ارسال نماييد.  ماه آبان 4شنبه سهحداکثر قبل از روز 

 

  PowerPointراهنماي تهيه ويدئو با استفاده از  -2-1

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

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

کليک کنيد.  record slide showمطابق شکل زير بر روي  slide showبعد از تهيه اساليدهاي ارائه از منوي 

 را انتخاب کنيد. record from beginningو 
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 کم مورد نظر را انتخاب کنيد.سپس مطابق شکل زير از گوشه سمت راست باال ميکروفن و وب

هاي توانيد در هر اساليد با توجه به نوشتهگوشه سمت چپ پايين وب کم و ميکروفن را فعال کنيد. در پايان مي

 کم را در اساليد جابجا کنيد.آن ويدئوي وب

 هاي مختلف حرکت کنيد.هاي چپ و راست بين انيميشنبا استفاده از فلش

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

 توانيد توقف را بزنيد و مجدد ادامه دهيد.مي
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 HDکليک کنيد و سپس create a videoپس بر روي را انتخاب کنيد. س file ،exportدر پايان از منوي 

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

 نهايي توليد شود. mp4بمانيد تا فايل 

 

 

 


