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ٍقتی اص هب خَاستِ هی شَد دس هقبثل هخبطجبى حشف ثضًین ،ثِ ًذست اًتظبس هیسٍد کِ ّویيطَس سبدُ ششٍع ثِ سٍخَاًی
یک هتي دس هقبثل دیگشاى کٌین .ثٌبثشایي ،اسائِ اطالعبت ثِ گًَِای کِ ثشای هخبطت جبلت ٍ شَق ثشاًگیض ثبشذ ثِ هعٌی
ایي است کِ هب ثِ چیضی ثیشتش اص ٍسق صدى اسالیذّبی پُش شذُ ثب تعذاد صیبدی ًکتِّبی عالهتگزاسی شذُ احتیبج
داسین .دس ایيجب ثب الْبم اص کتبة رى پشصًتیشي ًَشتِی سیٌَلذص ثِ هَاسدی اشبسُ هیکٌین کِ هیتَاًٌذ ثِ ثْتش شذى یک
اسائِ کوک کٌٌذ:
 .1پیام اصلی خود را تعریف کنیذ .اٍل اص ّوِ دس ًظش ثگیشیذ کِ چشا شوب ایي سخٌشاًی سا اسائِ هیکٌیذ؟ قجل
اص ایيکِ ثِ سشاغ پبٍسپَیٌت ثشٍیذ ،سعی کٌیذ دس یک جولِ پشصًتیشيتبى سا تعشیف کٌیذ .هطوئي شَیذ کِ ّش
قسوت اص پشصًتیشي دس ایي پیبم هٌظَس شذُ است.
 .2محتوا پادشاه است  .اص شوب خَاستِ شذُ کِ اطالعبت اسائِ کٌیذ ًِ ،یک کلیپ ٌّشی .هطوئي شَیذ کِ
هحتَای پشصًتیشي هٌبست ٍ هَسد عالقِ هخبطجبى است ٍ ،پیبم اصلی شوب سا پشتیجبًی هیکٌذ .کل پشصًتیشي سا
قجل اص ایيکِ ثِ سشاغ پبٍسپَیٌت ثشٍیذ ثٌَیسیذ.
 .3از کلمه پردازی در  Wordپرهیس کنیذ .پبٍسپَیٌت یک جبیگضیي یبدداشتّبی پشصًتیشي ًیستً .جبیذ آى
دس ثشداسًذُی ّوِی هحتَای پشصًتیشيتبى کٌیذ .اگش ایيطَس شذ ،چِ دلیلی داسد هخبطت ثیبیذ ثٌشیٌذ ٍ ثِ
صحجتّبی شوب گَش دّذ ،هگش ًِ ایيکِ هیتَاًذ ایي اطالعبت سا دس جبی دیگشی ّن ثخَاًذ؟
 .4ساده نگه داشتن .ثِ ّش حبل شوب هیتَاًیذ اص پبٍسپَیٌت استفبدُ کٌیذ ٍ آى سا دس اختیبس داسیذ ،اهب
اسالیذّبی تبى سا سبدُ ًگِ داسیذ .چشا ثبیذ ثب فْشست ثلٌذ اص ًکبت ثشجستِ ٍ عالهتگزاسی شذُ اص اعتجبس
سخٌشاًی خَدتبى ثکبّیذ ،دس حبلی کِ هیتَاًیذ اص یک تصَیش قبثل تَجِ یب آهبسی کِ هحتَای شوب سا
پشتیجبًی هیکٌذ استفبدُ کٌیذ؟ ثشجستِسبصی ًکتِّب سا ثشای یبدداشتّبی پبٍسپَیٌت ًگِ داسیذ.
 .5حرف بسنیذ ،نخوانیذ .ثب ٍجَد ایي کِ حبال هحتَا ٍ اسالیذّبی پبٍسپَیٌت جبلجی ثشای ششٍع آهبدُاًذ ،شوب
ٌَّص احتیبج ثِ اسائِ ثب شَس ٍ شَق ٍ ثب اعتوبد ثِ ًفس اطالعبت داسیذ .سخٌشاًیتبى سا توشیي کٌیذ .دٍثبسُ
توشیي کٌیذ .اص پشت کبهپیَتش ثلٌذ شَیذ .ثب هخبطجبى استجبط چشوی ثشقشاس کٌیذ .خَدتبى سا اص دست کلوِ ثِ
کلوِ خَاًذى یبدداشتّب خالص کٌیذ.

