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:معرفی
گوگل مجموعھ ای از اپلیکیشن ھای تحت وب دارد کھ برای استفاده از آنھا نیاز بھ یک 

.اینترنت گوگل کروم یا فایرفاکس و ھم چنین دسترسی بھ اینترنت نیاز استمرورگر 

گوگل اسالید برای نسخھ . نام داردGoogle Slideیکی از اپلیکیشن ھای تحت وب گوگل 
گوگل اسالید درست شبیھ بھ . بصورت اپلیکیشن موبایل نیز منتشر شده استIOSاندروید و 

Powerpointساختن اسالید ھای مختلف برای ارائھ آن و کاربردیھدف اصلی، است
ایگان ویژگی و مزیت اصلی گوگل اسالید نسبت بھ نرم افزارھای مشابھ ر.موضوعات است

.بودن آن است

Google Slideثبت نام و ایجاد حساب کاربری برای استفاده از 

نیاز داریم، برای ایجاد یک فایل در گوگل اسالید ابتدا Gmailبھ برای استفاده از گوگل اسالید 
سپس برای ایجاد یک فایل روی /https://docs.google.com/presentationبھ لینک 
Blankبرای بارگذاری یک فایل از سیستم خودتان روی گزینھ .کلیک کنیدNEW کلیک

نظرتان را انتخاب کنید، بعد از باز شدن و در نھایت فایل موردFile Uploadکرده سپس 
ید نشان داده می شود شما یک بخش اصلی می بینید صفحھ اسالیدھا رابط کاربری گوگل اسال
یک نوار ابزار در باال و نوار ابزارھایی در کنار . کھ نشان دھنده صفحات اسالید شماست

صفحھ قرار دارد کھ با استفاده از آنھا می توانید تم کلی را تغییر دھید و فایل نھایی 
Presentationرا با دیگران بھ اشتراک بگذارید.

گوگل اسالید یھ نرم افزار آنالین و رایگان دارد کھ مانند پاورپوینت امکاناتی مثل نوشتن، 
.داردرا بارگذاری عکس، فیلم، ایجاد زمینھ و مانند اینھا 

Google Slideویژگی ھای ممتاز 

برخالف پاورپوینت در گوگل اسالید مطالب : امکان ویرایش آنی و ذخیره خودکار آن)١
ذخیره می شوندبصورت خودکار 

افراد می توانند در تکمیل محتوای آن بصورت آنالین مشارکت :امکان کار گروھی)٢
داشتھ باشند 

می توانید تغییرات را روی اسالید ھا اعمال کنید و اگر در ھر صورت : ثبت تغییرات)٣
.قدیمی دسترسی داریدنیاز بھ فایل قدیمی بود بھ فایل 

راحی شده در پاورپوینت را بھ گوگل اسالید انتقال می توان اسالید ھای ط: سازگاری )۴
.دارد بدون اینکھ تغییراتی در فرمت آنھا ایجاد شود



:مراحل طراحی گوگل اسالید

باز کردن اپلیکیشن گوگل اسالید اولین قدم تنظیم سند است برای :تنظیم اولیھ سند)١
اینکار نیاز بھ یک حساب کاربری است، می توان از قالب ھای از پیش طراحی شده 
گوگل اسالید استفاده کرد، بعد از انتخاب قالب پیش فرض صفحھ ای شبیھ بھ صفحھ 

.زیر باز می شود

نوار ناوبری است کھ در باالی صفحھ مشاھده یکی از مھمترین اجزای گوگل اسالید )٢
گزینھ ھای اشتراک گذاری، ایمپورت کردن اسالیدھا تنظیمات Fileدر منوی . می شود

در .مقدمات اولیھ ، تنظیم پرینت و زبان، دانلود کردن اسالید ھا مشاھده می شود
ینھ گزInsertروش ھای مختلف ارائھ را مشاھده می کنید، در قسمت Viewقسمت 

مختلفی برای کھ محتوایی برای محتوایی کھ در ارائھ جای داده می شوند وجود ھای 
یظیم متن تا سبک ھا نیز ابزارھایی را می بینید کھ از تFormatدر منوی . دارند

.امکان ایجاد تغییرات را فراھم می آوردSlideمختلف فونت را شامل می شود، منوی 
گی پاورپوینت و گوگل اسالید ھمین تم است، با استفاده ویژمھمترین : تغییر دادن قالب)٣

در باالی صفحھ می توان تم اسالید ھا را تغییر دادThemeاز گزینھ 
پس از انتخاب تم متن مورد نظر را در کادر تایپ و فونت و رنگ  مورد : تغییر فونت)۴

را می توان انتخاب کرد
Changeرده و گزینھ برای اینکار کلیک راست ک: تغییر دادن پس زمینھ)۵

Backgroundرا انتخاب کنید.
یک تصویر در قالب وجود دارد و می خواھیم آن را در بعضی مواقع : تغییر تصویر)۶

را انتخاب Change Imageعوض کنیم روی عکس مورد نظر کلیک کرده و گزینھ 
کنید 



برای حذف یک اسالید باید بھ سمت چپ صفحھ رفت روی صفحھ کھ : حذف اسالید)٧
.می خواھید 

move slide toروی اسالید مورد نظر کلیک کرده و گزینھ : جابجایی یک اسالید)٨
endبرای ذخیره فایل از گزینھ .را کلیک کنیدfile و گزینھDownload As استفاده

. می کنیم

:ھاکار تیمی روی فایل 
یکی از ویژگی ھای اصلی گوگل برای کار تیمی روی فایل ھای گوگل اسالید کھ در واقع 

اسالید بھ شمار می رود می بایست فایل را بھ اشتراک بگذارید و لینک آن را از طریق 
ارسال نمائیدSMSایمیل، پیام رسان و یا 


