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 ارائه پوستر اثربخش

 ۴۰ شماره AMEEراهنمای  

 دهیچک

 

و ارزشیابی  دهد و به عنوان ابزار ارزشمندی در امر یاددهیتشکیل میهای تخصصی را پوستر، بخش مهمی از همایشارائه 

تان را در بحث درگیر کند تا همکارانیداری است که به شما کمک مید -شناخته شده است. پوستر اثربخش، ابزار ارتباطی 

ند. پوستر اثربخش، کوسیع پخش می دهد و عملکرد شما را  در سطحکنید، هدف اصلی شما را به تعداد زیادی از افراد انتقال می

زمینه افی به عنوان ها، همراه با متن کمبنای نمایش داده نسخه بسیار مختصر و مفیدی از یک مقاله پژوهشی است که معموال بر

 یی است که با، در بخش ارائه پوستر اثربخش، شامل راهنما AMEE، تفسیر و نتیجه گیری است. این راهنمای جدید انجام کار

  است.های تفسیری واضح و روشن همراه مثال

 

 های علمینشستبه دیدگاه جدید 

برگزار  1974سال  در همایشی بزرگ در آمریکا که در 1گما

 دیدگاه جدیدی در "شد، ارائه پوستر را به عنوان 

موفقیتی چشمگیر که با  معرفی نمود "های علمینشست

مقاله  2200درصد از  20روبرو شد. در همان سال، بیش از 

انجمن شیمیدانان " مشترک ارسال شده به همایش

به صورت پوستر ارائه  "انجمن بایوفیزیکال"و  "بایوفیزیکال

 از تبادل علمی شد. ارائه دهندگان پوستر و مخاطبان، 

تر  و تعامالت عمیق بحثامکان  جانبه در ارائه پوستر کهدو

را  ،دهدشفاهی رخ می تر، نسبت به آنچه در ارائهشخصی

 .، استقبال کردندآوردفراهم می

به های علمی از آن پس، جلسات ارائه پوستر در همایش

متقاضی ارائه پوستر در دانشمندان که  رواج یافتحدی 

. برای مواجه شدندمحدودیت زمان و مکان  ها، باهمایش

، همایش انجمن بوم شناسی آمریکا 2008 سال مثال، در

درصد  38) پوستر 700ارائه شفاهی و  1150میزبان حدود 

 . در (ESA2008)روز بود  5از کل( در بازه زمانی 

نیز، پوسترها از نظر تعداد و  AMEEهای ساالنه همایش

                                                             
1 Maugh 
2 Moneyhan 
3 Bracher 
4 Hess and Brooks 
5 Costa 

 2001اند. در همایش سال میزان ارائه، روند صعودی داشته

 30شد ) ارائهپوستر  117و تاه کوسخنرانی  283برلین، 

(. پوسترهای این همایش، در AMEE 2001درصد از کل، 

 3موضوع مختلف و در طی یک روز ارائه شد. در طول  12

 450در پراگ،  2008روز همایش برگزار شده در سال 

 31درصد از کل( در  57پوستر ) 600و کوتاه سخنرانی 

 .(AMEE2008)موضوع ارائه شد 

و ارزشیابی  تدریسعنوان ابزار ارزشمندی برای  بهپوسترها 

ها، پوستر،  اند. به عنوان مثال در کالسنیز شناخته شده

کند، مهارت برقراری ارتباط و ارائه می ترویج کارگروهی را 

های تفکر نقاد و بخشد و همچنین، مهارترا بهبود می

و دیگران 2بخشد )برای مثال مونهانتحلیل را افزایش می

 ،1998 4و بروکس ، هس1998 و دیگران3؛ براشر1996

 (.52001کوشتا

ین عنوان جایگز به پوستر در ارزشیابی عملکرد دانشجویان، 

 . نیز پیشنهاد شده است آزمون های تشریحیمقاله نویسی و 
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 صرفه جویی دربه منظور ( 1983) 1بنک و از دیدگاه شوت

، 1993 3، مول و دیگران1993 2یر)پلتزمان جلسات کالس، 

نیمی "به جای گوش سپردن در   (.42000نو دیگرا آکیستر

که در  ایبه دانشجویان دوره لیسانس دستپاچه ترم از

 شان، ناشیانه مطالبی را زیرلب ارائه سمینارهای معمول

. ارائه پوستر را به عنوان جایگزین پیشنهاد دادند "دهندمی

های تخصصی های باالتر که در همایشدوره دانشجویان

کسب توانند اعتبارکنند، در بخش رقابت پوستر میشرکت می

را به و حتی جایزه مالی دانشمندان آتی  شناخته شوند، کنند

 .دست آورند

و  تدریس اهمیت پوستر به عنوان ابزار ارتباطی، اگرچه

رد کرسد، باید به این نکته توجه ارزشیابی واضح به نظر می

  اغلب از این ابزار به خوبی استفادهها که ارائه دهنده

 که بسیاریدریافتیم  ی شخصی،براساس تجربهما . کنندنمی

حد  از پوسترها خوانا نیستند، ساختار ضعیفی دارند، بیش از

ق های دیداری موفداده متن نوشتاری دارند و یا در نمایش

  نیستند.

نویسندگانی که با ما همکاری دارد  از یکی 1999در سال 

پوستر همایش  142های منتشرنشده( تمامی داده )هس؛

                                                             
1Chute and Bank 
2 Pelletier 
3 Moule et al. 
4 Akister et al.  
5 Smith 
6 Peer review 
7 Brownlie 

در او معیار اصلی . انجمن تخصصی را ارزیابی نمود یک ملی

ظاهر کلی و تسهیل انتقال ، "ثانیه 60ارزشیابی پوستر در"

. بسیاری از پوسترها (1999 )هس بخش از اطالعات است هر

،  فونت بسیار ریزی دارند (درصد 33) انددرهم برهم و نامرتب

درصد(، به خصوص در 22) و به راحتی قابل خواندن نیستند

ای پوسترها، درصد(. در بررسی یک دقیقه 44بخش تصاویر )

درصد موارد،  42و در  پژوهش اهدافدرصد موارد،  38در 

و همکاران در سال  5نکات اصلی مشخص نشده است. اسمیت

های امتیازدهی سریع، روش ایننشان دادند که  2004

های مناسبی برای ارزیابی کیفیت کلی پوسترها شاخص

 15 سریع در ها دریافتند که روش امتیازدهیهستند. آن

تمرکز  پوسترزماندهی ، بیشتر بر اجزای دیداری و ساثانیه

همبستگی به جزئیات مشروح امتیازدهی شیوه با و  دارد 

 .(r=0.75) بسیار باالیی دارد

نتقال ارزش ا ،بسیاری از پوسترها شناخته شده در نواقص

را  برای همگان، به جز خوانندگان دقیق، کاهش ها آن پیام 

آگاهی  در این باره اگرچه، اگر تهیه کنندگان پوستر. دهدمی

اند. مربیان پرستاری ، این مشکالت به راحتی قابل حلیابند

ای طوالنی در استفاده و آماده سازی و پزشکی، سابقه

پوستر، به  استفاده ازهای تخصصی و ر همایشپوسترها د

در حقیقت، اکثر موارد  عنوان ابزار یاددهی و یادگیری دارند.

در  6ی مرور شده توسط همتایانمقاله 125 درصد(. 75)

مجالت  در، 2007سال  در 7جامع براونلی فهرست ثبت شده

. ارائه دهندگان پوستر به چاپ رسیده بودپزشکی و پرستاری 

ها به راهنمای صریحی دسترسی داشته باشند که به آنباید 

کمک کند تا پوسترهای موثرتری خلق کنند. این موضوع، 

 ارائه پوستر موثر، AMEEسایت هدف راهنمای جدید و وب

 (.2008 )هس و دیگران است

 ارائه پوستر موثر

 2در  1با ابعاد پوستر علمی، صفحه دیداری نسبتا بزرگ )

 نکات کاربردی 

 دهد. ای را تشکیل میارائه پوستر بخش مهمی از جلسات حرفه

 پوستر به عنوان ابزاری ارزشمند در تدریس و ارزشیابی مورد
 گیرد.استفاده قرار می

  د کنارتباطی دیداری است که به شما کمک میپوستر موثر ابزار

ه همکاران خود را در گفتگو درگیر کنید، پیام اصلی خود را ب

 .تعداد زیادی مخاطب ارائه نمایید و کار خود را تبلیغ کنید

 ای مصور، پوستر موثر را به طراحی پوستر به صورت چکیده

 کند. ی مقاله تحقیقاتی تبدیل میبسیار فشرده ینمونه

 ه کها به صورت دیداری است پوستر اساسا به عنوان نمایش داده

راه ها و نتیجه گیری همبا ارائه میزان کافی متن، تفسیر داده
 است.

  این راهنمایAMEE دهدنحوه تهیه پوستر موثر را آموزش می. 

 دهد.هایی را در دسترس خوانندگان قرار میو مثال
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های یک تحقیق را به راحتی خواهد یافتهمتر( است که می

-در دسترس بینندگان قرار دهد. پوستر موثر، ابزار ارتباطی 

تان دهد تا همکاراندیداری است که به شما این امکان را می

را به  خود را به راحتی در بحث درگیر کنید، نقطه نظر اصلی

را فعالیت خود د و یکنتعداد زیادی مشاهده کننده منتقل 

 منظم از متن و تصویر ،پیامیک د. پوستر برای ارائه دهینشر 

به مدت یک روز یا بیشتر در محل خاص کند، استفاده می

و  خود مطالعه کننددر اوقات فراغت شود تا افراد نصب می

ساعت برای بحث و بررسی با  2یا  1معموال برای ارائه آن، 

برخی از شود. در حضور مولف )مولفین( در نظر گرفته می

، ارائه دهندگان AMEEهای کنفرانسمانند ها، کنفرانس

دقیقه پیرامون نکات اصلی  3تا  2اند به میزان پوسترها ملزم

 مندان سخنرانی کنند. هبرای عالق

پوستر نسبت "گویند برخالف تصور بعضی از محققین که می

ن باوریم ما بر ای، "دارد تری قراربه ارائه شفاهی در رده پایین

 دال بر ارجحیت پوستر وجود دارد: بسیاریدالیل که 

  پوستر امکان دسترسی به مخاطبین بیشتری را فراهم

 طورهکند. چرا که در ارائه شفاهی فقط افرادی که بمی

 ند حضور هست مندهمستقیم به زمینه کاری شما عالق

از  پژوهشگرانی ،در جلسه ارائه پوسترکه یابند درحالیمی

ارند زمینه کاری مرتبط و مشابه با شما دها که سایر رشته

. اگر پوستر شما جذابیت دیداری یابندضور میح نیز

 داشته باشد و در قالب شکل و گرافیک نیز اطالعاتی به

 جلب کند.به خود تواند نظر این افراد را دست دهد، می

  ستر حضور تعامل با افرادی که در طول جلسه ارائه پو

تان تی افراد مشهور حیطه کاریح -تر استدارند راحت

پوستر شما چند لحظه درنگ  مشاهدهبرای  ممکن است

ری ند شروعی برای برقرااتو. بنابراین، این امر مینندک

 های اجتماعی باشد. ارتباط و تشکیل شبکه

 راهم پوستر امکان ارائه اطالعات به اشکال مختلف نیز را ف

ورد متر از مطالب برای ایجاد فهم عمیق وه،به عالکند. می

ویر تصا ،جزوهتوانید از ، میمندهعالقبحث برای همکاران 

 ای استفاده کنید.و حتی شبیه سازی رایانه تکمیلی

 شود توانید به سرعت به نقدهایی که به کارتان وارد میمی

پاسخ دهید، چه بسا این نقدها دیدگاه شما را بهبود 

 بخشند.

 که ارائه شفاهی خطی و تک وجهی است، ارائه درحالی

پوستر امکان تعامل چند وجهی را برای مخاطبین فراهم 

های مختلفی از کار شما سازد. افراد مختلف، به بخشمی

های حول بخشرا ها بحثتوانید میشوند و میمند هعالق

)باید خود را برای این وضعیت آماده  کنیدمختلف مطرح 

کنید(. همچنین فرصت ارائه توضیحات مختلف به افرادی 

 اند را خواهید داشت.که با صحبت شما قانع نشده

  جلسات پوستر برای بسیاری از افراد نسبت به جلسات

 تر است.تنش ارائه شفاهی کم

 ار،ذارائه پوستر تاثیرگذار، همانند یک ارائه شفاهی تاثیرگ

ر نیازمند آماده سازی دقیق و فکورانه است. امروزه در عص

اپ های دیجیتال و پرینترهای بزرگ، چرایانه، تصاویر، متن

ای پذیر است. پوستر، دست نوشتهپوستر به آسانی امکان

ساده روی تخته یا مجموعه اسالیدهای پاورپوینت روی یک 

 و مصورای صفحه بزرگ نیست. در حقیقت، پوستر چکیده

 یک مقاله علمی است که اصوال یکوتاه شده ی بسیارنسخه

سیر ، تفزمینه ،ها و همراه با متن کافیبرمبنای نمایش داده

 دهد.گیری مطالعه را ارائه میو نتیجه

ائه در زمینه ار "چگونه پوستر بسازیم"تعداد زیادی راهنمای 

 2007 ونلیابر جامعکتابشناسی  بهپوستر وجود دارد )

ن بیا پوسترهادر  طور مکرره(. مباحثی که بمراجعه نمایید

 عبارتند از: ودمی

  دست آمده از ی و اصلی بهئنتایج جزبر  مشتملعنوانی

 زینید.پژوهش خود را برای جلب نظر افراد و ارائه نتایج برگ

 ن اجزای دیداری مانند عکس، نمودار و غیره را برای بیا

 کار برید.گزارش به

  ح و توضیح ها را برای شرآنمطالب را خالصه کنید و

 .دیداری و ارائه نتایج مورد استفاده قرار دهید یاجزا

 برای تهیه پوستر از فونت بزرگ و خوانا استفاده کنید. 

 پوستر و هدایت خواننده از دهی محتوای ی سازمانبرا

 تیترهای مناسب استفاده کنید.
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 استفاده  تمیز و ، متنوعهای روشندر تهیه پوستر از رنگ

 کنید.

 .برای ارائه پوستر، از قبل خود را آماده کنید 

  حاضر باشید.خود در طی زمان تعیین شده در کنار پوستر 

 اختیار شرکت کنندگان قرار دهید. خالصه پوستر را در 

ید برای ارائه پوستر تاثیرگذار، با تاک AMEEراهنمای جدید 

کاتی ندرباره ها و توضیحاتی مثالبا بر این نکات تهیه شده و 

ده شود تکمیل شمنجر میتر مطالب بهتر و واضح که به ارائه

رار قافراد بسیاری از این راهنما، اطالعاتی در اختیار است. 

ند. ه کنطور محسوس بهتر ارائدهد تا پوسترهای خود را بهمی

یی با برای افرادی که نیاز به اطالعات بیشتری دارند، راهنما

 سایت ما فراهم و قابل دسترسی استیات بیشتر در وبئجز

سایت منتشر (. ویرایش چهارم وب2008)هس و همکاران 

هایی که از سراسر دنیا شده براساس نظرات و درخواست

یک آینده نزدتر شده است. انتظار داریم در ارسال شده، غنی

چگونه "درباره کوتاه های ماژول حاویمحتوای ویدئویی 

-بوهای واقعی در را با مثال "تری خلق کنیمپوستر اثربخش

 م.مان اضافه کنیسایت

 

 تعارض منافع

. هر را گزارش نکردندگونه تعارض منافعی نویسندگان هیچ

محتوا و نگارش تهیه یک از نویسندگان به تنهایی مسئول 

 ت.اسمقاله 

 

 ویسندگاننمعرفی 
بانی و منابع طبیعی جورج هس، استاد دانشکده جنگل

دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. تحقیقات وی بر 

طراحی فضاهای باز حومه شهرهاست و رویکرد آموزشی 

درگیرسازی فراگیران در ارائه خدمات در شرایط واقعی و 

 را یادگیری بر اساس تجارب تدریسدریافت بازخورد برای 

زیر را مشاهده کنید:  سایتدهد. وبمورد استفاده قرار می

http://www.ncsu.edu/~grhess  
کاترین تاسنی1، رئیس دانشکده بیولوژی دانشگاه میامی و 

و سازمان تنوع و موفقیت رو به گسترش مهندسان  مدیر

دانشمندان2 است. محور پژوهشهای وی شتاب و هدایت 

شغلی  انمندسازیتو وی ذرات الکتریکی و زمینه تدریس

 به نشانی زیر را مالحظه فرمایید: وی است. صفحه وب

http:/www.forestry.oregonstate.edu/cof/fs/people/fac

ulty/liegel.php  
همکار در شناس بان / خاک: دانشمند جنگل3لئون الیگل

 2001 تا 1973از سال  USDAبانی  بخش خدمات جنگل

ها است. سپس، به عنوان دستیار پژوهش با بخش اکوسیستم

در زمینه مباحث  4ارگانو جوامع جنگلی دانشگاه ایالتی 

 داشته است. او درحال حاضر برهمکاری پایداری زیستی 

کند. های آموزش از راه دور منابع طبیعی فعالیت میبرنامه

 زیر مراجعه سایتوب برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه

 فرمایید: 

http://www.forestry.oregonstate.edu/conf/fs/people/f

aculty/lieglel.php

 

 

 

 

  

                                                             
1 Kathryn Toseney 
2 SEED )Sscientist and Engineers Expanding Diversity and Success) 
3 Leon Liegel 
4 Oregon 

http://www.ncsu.edu/~grhess
http://www.ncsu.edu/~grhess
http://www.forestry.oregonstate.edu/conf/fs/people/faculty/lieglel.php
http://www.forestry.oregonstate.edu/conf/fs/people/faculty/lieglel.php
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