ر ر
سخنان های ماهوار انجمن مورد قبول است
طرزالعمل پریزنتیشن های که جهت
برای اینکه بتوانیم برای تیم تخنیکی سهولت ایجاد کنیم و پرزینتیشن ما مورد قبول هیات رییسه و حضار واقع شود  ،باید نکات ذیل را در تهیه آن مد نظر داشته
باشیم .
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-

تهیه فارمت درست  ،زمان ارسال درست و به شخص مسول تهیه اجندا.
اگر میخواهید که پریزنتیشن شما مورد قبول واقع شود  ،شرط نخست عبارت از آپلود نمودن پاورپاینت تان است که در سایت و یا ایمیل های مربوطه که در
سایت انجمن و یا فیسبوک آن بتاریخ معین اعالن میشود  .شما نمیتوانید که در روز مجلس بدون ارزیابی قبلی پریزنتیشن تانرابیان نمایید  .اگر شما قبال هیچ
اطالع ندارید حد اقل یک روز قبل از از مجلس آنرا به ایمیل آدرس مربوطه ارسال نمایید و یا بهتر است که برای مجلس بعدی پریزنتیشن تانرا نگهدارید .
اگر وقت پریزنتیشن شما در اوایل تقسیم اوقات بود  ،باید حد اقل دو روز قبل آنرا بفرستید .
پریزنتیشن تان را باید به فارمت های مایکروسافت پاورپاینت  2010,2013&2016به شکل  PPTXتهیه نمایید .
تمام پریزنتیشن ها باید به فارمت که تناسب سالید آن  4:3باشد  ،تهیه شود.
شفافیت سالید ها  ،نوشته ها  ،جدول ها  ،تصاویر و ویدیو ها باید فوق العاده قابل مالحظه باشد که خوانا و روشن باشد .
چون شما از طرف انجمن قلبی وعایی افغانستان سخنرانی خواهید نمود  ،و سخنرانی شما هم از جمله کار های انجمن بشمار خواهد رفت فلهذا لطفا َ فارمت
پاورپاینت خود را با لوگو و فارمت پاورپاینت رسمی از قبل تهیه شده انجمن تهیه نمایید که در سایت ما آپلود شده و شما آنرا دانلود نمایید .
وسایل که ما برای نمایش پریزنتیشن شما در دسترس داریم  ،قرار ذیل است :
 PCبا ویندوز  10و MS-office 2013/16
اتاق سخنرانی با وسایل ذیل مجهز خواهد بود :
تربیون با مایکروفون
الیزر پاینتر و PPT remote control
لپتاپ با ویندوز  ۱۰و مایکروسافت آفیس 2013/2016
تایمر که وقت شما را نشان میدهد در صورتیکه سخنرانی شما از محدوده معین  ۱۰دقیقه برای کیس پریزنتیشن های دکتوران  ۱۰ ،دقیقه برای بیان نکات
جدید گایدالین ها ویا تحقیقات جدید  RCTو  ۱۵تا  ۲۰دقیقه برای  Case reviewاساتید  ،اضافه شود  ،تایمر بصدا خواهد آمد و پریزنتیشن شما به گونه
اوتوماتیک خاموش خواهد شد .
راهکار برای استفاده از تصاویر :
تصاویر با فارمت  JPGبهترین نوع از فارمت های خواهد بود که برای شما مشکل تخنیکی ایجاد نخواهد کرد .
 TIF ، GIFو یا  BMPدر قدم بعدی نیز میتواند یک گزینه باشد.
تصاویر را که شما در پاورپاینت تان استفاده میکنید باید از قبل نصب شده و ریزولوشن آن باید بین  72و  dpi - 200باشد که تصاویر با سایز بزرگتر ممکن
است  -باعث قبول نشدن پاورپاینت تان در سیستم شود.
تمام فایل پریزنتیشن تان باید از  250کیلوبایت تجاوز نکند.
راهکار برای استفاده از ویدیو ها :
بخاطریکه انواع مختلف از ویدیو ها امروز موجود است  ،بسیار از سیستم ها نمیتواند ویدیو های مختلف را قبول کند و باعث رد پریزنتیشن شما خواهد شد .
لطفا َ از قبل ویدیو ه ای خود را در پریزنتیشن تان آپلود نموده  ،و برای مجری انجمن ارسال نمایید  ،ویدیو های شما حاوی کار های عملی خود تان باشد  ،در
صورت کاپی از کار شخص دیگر باید از آن اجازه رسمی خواسته شود  ،ویدیو های شما نباید از سایز  50MBتجاوز کند.
فارمت ویدیو های تان بهتر است که به اشکال  MPEG-1و  WMVباشد که بدون هیچ نوع مشکل  Playشود .

 – 6پریزنتیشن های شما باید از طرق ذیل به مجری انجمن ارسال شود:
-

سی دی  ،دی وی دی  ،فلش یا  USBویا ترجیحا از طریق ایمیل  .باید ویدیو ها قبل از سخنرانی به شخص مسول (مجری انجمن )نشان داده شود.
فایل های تصویری باید در پاورپاینت شما آپلود شده باشد و ویدیو های حمایت کننده آن (کلیپ ها ) هم در فولدر علیحده باید موجود باشد .

 – 7راهکاریک پریزنتیشن مطلوب:
-

-

در صورت بیان دکتوران ریزدنت  ،باید ده سالید تهیه شود و هر سالید یک دقیقه زمان تشریح را در بر بگیرد .
شما تنها میتوانید که  Case presentationهای را بیان نمایید که مربوط واقعات جالب ویا نادر قلبی وعایی باشد و توسط شما تشخیص و یا تداوی شده باشد
یا در شفاخانه شما توسط استادان شما انجام شده باشد باید آنرا در سخنرانی ها بیان نمایید.
از کیس پریزنتیشن های دیگران کاپی و پیست ننمایید .
پریزنتیشن های که برای سخنرانی مورد قبول قرار می گیرد عبارت از بیان جدید ترین تحقیق های جاری  ، RCTگایدالین های جدید Review article ،
های که توسط خود شما تهیه شده باشد  ،کیس پریزنتیشن ها که توسط خود شما اجرا شده باشد  ،واقعات عملیاتی نادر و یا جالب  ،کار و نوآوری جدید  ،بیان
تکنالوژی جدید که توسط تحقیق های موثق ثابت شده باشد  .لطفا تصاویر کتب و یا انترنت را کاپی پیست ننموده و آنرا ایراد نفرمایید .سخنرانی های ملی از
سیمینار های علمی تدریسی داخل شفاخانه ی  Didacticمتفاوت میباشد.
از لپتاپ خود استفاده کرده نمیتوانید  ،قبل از ارایه پریزنتیشن قبال پاورپاینت ارسالی شما باید در لپتاپ سالون موجود باشد .
از تمام داکتر صاحبان که میخواهند سخنرانی نمایند – تقاضا بعمل می آید که محدوده مشخص زمانی خود را مد نظر داشته باشند و قسمی نشود که نکات مهم
پریزنتیشن شان بدون ارایه باقیمانده و محدوده زمانی آن ختم شود .
اگردر وقت معین که قبالَ در اجندا تعیین شده است – حاضر نباشید وقت سخنرانی شما برای تان دوباره احیا نمیشود .
لطفا َ از موضوعات پراگنده پرهیخته و تنها باالی شعار ماهوار انجمن که باالی همان موضوع خاص که نشست ماهوار باالی آن متمرکز است  -پریزنتیشن
های تانرا تهیه نمایید  .موضوعات مختلف میتواند در سمپوزیم های انجمن ارایه شود نه در نشست های ماهوار .

با احترام هیات رییسه انجمن قلبی وعایی افغانستان

