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 ئه پوستر اثربخشارا

 چکیده

یابی ی و ارزشدر امر یادده ارزشمندیو به عنوان ابزار را تشکیل می دهد ی همایش های تخصص بخش مهمی از ،ارائه پوستر

گیر کنید، ا در بحث درهمکارانتان رتا کند  دیداری است که به شما کمک می -ابزار ارتباطی  ،شناخته شده است. پوستر اثربخش

 ،شوستر اثربخپ. در سطح وسیع پخش می کندشما را  عملکرد و انتقال می دهد را به تعداد زیادی از افراد  هدف اصلی شما

متن  کافی به عنوان همراه با متن ،مبنای نمایش داده ها برمعموال از یک مقاله پژوهشی است که  مفیدیو  نسخه بسیار مختصر

است که با مثال  شامل راهنمایی ،در بخش ارائه پوستر اثربخش ، AMEEراهنمای جدید این . است اصلی، تفسیر و نتیجه گیری

 . همراه استواضح و روشن  تفسیریهای 

.                                                                                                                                                                        

 دیدگاه جدید نشست های علمی

برگزار  1974 سال درکه آمریکا در بزرگ ی در همایش1ماگ 

دیدگاه جدیدی در نشست "پوستر را به عنوان  ارائه شد،

گیر روبرو شد. چشم یقیتبا موف که معرفی نمود "های علمی

مقاله ارسال شده  2200درصد از  20بیش از در همان سال، 

انجمن  "و  "انجمن شیمیدانان بایوفیزیکال "به همایش 

  به صورت پوستر ارائه شد. "بایوفیزیکال

                                                           
1 Maugh 

 

 

 همزمان تغییربه طور  مخاطبان،و  پوستر دهندگانارائه 

ی که پتانسیل بیشتر تجربه و درک کردند را ای دوسویه 

تعامالت شخصی امکان و داشت  عمیق تربرای بحث های 

راهم رخ می دهد را فارائه های شفاهی در  نسبت به آنچه، تر

 .می آورد
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از آن پس، جلسات ارائه پوستر در همایش های علمی 

برطرف کردن  برایدانشمندان برخی که  رواج یافتآنچنان 

بهره از آن  یرقابت یمحدودیت زمان و مکان در ارائه ها

، همایش انجمن بوم 2008 درسال ،بردند. برای مثال

 700ارائه شفاهی و  1150آمریکا میزبان حدود  2شناسی

روز  5درصد از کل( در بازه زمانی  38پوستر)

، نیز AMEEدر همایش های ساالنه  .(ESA2008)بود

 روند صعودی داشته اند. ،ارائهمیزان  پوسترها از نظر تعداد و

ارائه  117و  سخنرانی 283 ،برلین 2001همایش سالدر 

 AMEEدرصد از کل،  30) پوستر ثبت و مشاهده شد

و در  مختلف موضوع 12در  ی این همایش،(. پوسترها2001

شده در  برگزار روز همایش 3ارائه شد. در طول  طی یک روز

 57) پوستر 600و  سخنرانی 450پراگ، در  2008 سال

 .(AMEE2008) موضوع ارائه شد 31کل( در  درصد از

پوسترها به عنوان ابزار ارزشمندی برای یاددهی و ارزشیابی 

 ،عنوان مثال در کالس ها، پوستره نیز شناخته شده اند. ب

برقراری کند، مهارت  سازوکار ترویج کارگروهی را فراهم می

مهارت های  ،همچنین ارتباط و ارائه را بهبود می بخشد و

                                                           
2 Echology 

می بخشد ) برای مثال  تفکر انتقادی و تحلیل را افزایش

 و5، هس1998دیگران و4براشر ؛1996دیگران و3مونهان

 (.72001،کوشتا61998بروکس

به عنوان جایگزینی برای ارزشیابی عملکرد  ،پوستر

نویسی نیز نش آموزان در مقاله نویسی و انشادانشجویان و دا

منظور حفظ ه ( ب1983)9وبنک8پیشنهاد شده است. شوت

ستر را به عنوان جایگزین پیشنهاد پوکالس، زمان جلسات 

و  12آکیستر ،1993و دیگران 11، مول101993دادند ) پلتی

باید به دانشجویان را نیمی از مدت ترم " (.2000دیگران

دوره لیسانس دستپاچه ای گوش سپرد که در سمینارهای 

 ."ارائه می دهند زیرلبمطالبی را معمولشان، ناشیانه 

در همایش های تخصصی  که انشجویان دوره های باالترد

در بخش رقابت پوسترمی توانند اعتبار،  ،کنند شرکت می

به عنوان دانشمندان آتی  رسمیت و حتی جایزه مالی را

 کسب کنند.

                                                           
3Moneyhan 
4Bracher 
5Hess 
6Brooks 
7Costa 
8Chute 
9bank 
1 0Pelletier 
1 1Moule 
1 2Akister 
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 هرچند اهمیت پوستر به عنوان ابزار ارتباطی، یاددهی و

د کر ارزشیابی واضح به نظر می رسد، باید به این نکته توجه

س دستاورد متوسطی دارند. براسا که ارائه دهنده ها اغلب

نویسندگانی که  از یکی 1999در سال  تجربه های شخصی،

نشده( تمامی  داده های منتشر ری دارد )هس؛اکمبا ما ه

پوستر همایش ملی انجمن تخصصی را ارزیابی نمود و  142

دریافت که بسیاری از پوسترها خوانا نیستند، ساختار 

دارند و یا در اری نوشتضعیفی دارند، بیش از حد متن 

 .موفق نیستنددیداری  یداده ها نمایش

ظاهر کلی و  "ثانیه 60ارزشیابی پوستر در"معیار اصلی در 

بسیاری از پوسترها  قطعه از اطالعات است. تسهیل انتقال هر

  از آن ها، درصد 33 .(1999)هساند درهم برهم و نامرتب 

 نیستندفونت بسیار ریزی دارند و به راحتی قابل خواندن 

درصد(. در  44)تصاویر خصوص در بخش ه ب ،درصد( 22)

منظور موارد، درصد  38در  ،بررسی یک دقیقه ای پوسترها

 مشخص نکات اصلیموارد، درصد  42و در  قاصلی تحقی

نشان دادند  2004و همکاران در سال  13نشده است. اسمیت

 مناسبیشاخص های ، که چنین روش های امتیازدهی سریع

                                                           
1 3Smith 

آن ها دریافتند  ابی کیفیت کلی پوسترها هستند.برای ارزی

اجزای دیداری و  بیشتر بر ،ثانیه ای 15روش امتیازدهی که 

 =r) تری)رابطه( باال و همبستگی تمرکز می یابدساختاری 

جزئیات بیشتر در پوسترهای مشابه ه ( با امتیازدهی ب0.75

 دارد.

که در بسیاری از پوسترها شناسایی شده است، نواقصی 

اما در عین  ،باعث کم شدن ارزش ارتباطی آنها می شود

در . شودخوانندگان پوستر نیز می تعداد حال باعث افزایش 

به   مشکالت این کهمی گوید یکی از نویسندگان این باره، 

ای  سابقه ،مربیان پرستاری و پزشکی .اندراحتی قابل حل 

ای استفاده و آماده سازی پوسترها در همایش ه طوالنی در

به عنوان ابزار یاددهی و  ،به کارگیری پوستر تخصصی و

مقاله  125از درصد(  75)حدود  موارد اکثر یادگیری دارند.

در فهرست ثبت شده سال  ،14شده توسط همتایان مروری 

به مجالت پزشکی و پرستاری اختصاص داشته است.  ،2007

ارائه دهندگان پوستر باید به راهنمای صریحی دسترسی 

ی پوسترهای موثرتر که به آن ها کمک کند تاه باشند داشت

                                                           
1 4Peer review 
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جدید و وب سایت هدف راهنمای  خلق کنند. این موضوع،

AMEE  (.2008)هس و دیگراناست 

 ارائه پوستر موثر

متر(  2در  1صفحه دیداری نسبتا بزرگی ) ،پوستر علمی

تحقیق را به راحتی در یک یافته های  می خواهداست که 

 - ابزار ارتباطی ،رار دهد. پوستر موثرقبینندگان دسترس 

ن تاهمکاران تا دیداری است که به شما این امکان را می دهد

ه ا برا به راحتی در بحث درگیر کنید، نقطه نظر اصلی شما ر

و همچنین  می کندمنتقل  تعداد زیادی مشاهده کننده

تن ز ماعملکرد شما را نشر می دهد. پوسترها برای ارائه پیام 

رای ب، سوابق و مطالب طوالنی را یر استفاده می کنندتصاوو 

و  بررسی در اوقات فراغت باقی می گذارند جلسات بحث و

رسی بحث و برزمان برای ساعت  2ا ی1برای ارائه آن،  معموال

ز اشود. در برخی  با حضور مولف)مولفین( در نظر گرفته می

، ارائه AMEEکنفرانس ها، مثال در بعضی کنفرانس های 

مون پیرادقیقه  3 تا2 اند به میزانهندگان پوستر ها ملزم د

 مندان سخنرانی کنند. ه نکات اصلی برای عالق

پوستر  "برخالف تصور بعضی از محققین که می گویند 

دالیل ، "نسبت به ارائه شفاهی در رده پایین تری قراردارد 

 زیادی دال بر ارجحیت پوستر وجود دارد:

 مخاطبین بیشتری را  پوستر امکان دسترسی به

که در ارائه شفاهی فقط  فراهم می کند. چرا

افرادی که بطور مستقیم به زمینه کاری شما عالقه 

وهشگرانی ژدر حالی که پ یابندحضور می  مندند

که زمینه کاری مرتبط و مشابه با شما دارند هم در 

جلسه ارائه پوستر حاضر می شوند. اگر پوستر شما 

ته باشد و در قالب شکل و جذابیت دیداری داش

می تواند نظر  ،گرافیک نیز اطالعاتی به دست دهد

 این افراد را جلب کند.

   تعامل با افرادی که در طول جلسه ارائه پوستر

د مشهور حتی با افرا -حضور دارند راحت تر است

چند  شما حیطه کاریتان که برای دیدن پوستر

می توند  مرااین  ،بنابراین -.لحظه درنگ کرده اند

 یشبکه هاتشکیل و  برقراری ارتباطشروعی برای 

 باشد.  اجتماعی
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 را پوستر امکان ارائه اطالعات به اشکال مختلف نیز 

ر ایجاد فهم عمیق تفراهم می کند. به عالوه برای 

می  ،همکاران عالقمندبرای  ،از مطالب مورد بحث

توانید از برگه، شکل های اضافی و حتی شبیه 

 ه ای استفاده کنید.سازی رایان

 رد به نقدهایی که به کارتان وا به سرعت می توانید

می شود پاسخ دهید، چه بسا این نقدها دیدگاه 

 شما را بهبود بخشند.

  ،درحالی که ارائه شفاهی خطی و تک وجهی است

ارائه پوستر امکان تعامل چند وجهی را برای 

به بخش مخاطبین فراهم می سازد. افراد مختلف، 

می شوند و عالقه مند های مختلفی از کار شما 

بحث ها حول بخش های مختلفی مطرح می شود. 

(. کنیدبرای این وضعیت آماده خود را ) باید 

افرادی همچنین فرصت ارائه توضیحات مختلف به 

 را خواهید داشت. ندکه با صحبت شما قانع نشده ا

  به جلسات پوستر برای بسیاری از افراد نسبت

 جلسات ارائه شفاهی کم تنش تر است.

 ،ررگذاارائه شفاهی تاثیارائه پوستر تاثیر گذار، همانند یک 

صر نیازمند آماده سازی دقیق و فکورانه است. امروزه در ع

 تال ومتن های دیجیتصاویر، گردآوردی  با استفاده از رایانه،

. به آسانی امکان پذیر است پرینترهای بزرگ، چاپ پوستر

ساده روی تخته یا مجموعه ای دست نوشته  ،سترپو

اسالیدهای پاورپوینت روی یک صفحه بزرگ نیست. در 

 نیاز به است که یک توفیق اجباریتهیه پوستر حقیقت، 

ای  نسخهپوستر،  .داردتفکر منظور شرح و بسط چکیده 

مبنای  که اصوال براست از یک مقاله علمی  کوتاه شده

ی، کافی به عنوان متن اصل ا متنهمراه ب نمایش داده ها و

 .دهدارائه می مطالعه را  تفسیر و نتیجه گیری

در زمینه ارائه  "چگونه پوستر بسازیم"تعداد زیادی راهنمای 

؛ کتابشناسی مطالب 152007پوستر وجود دارد )برونلی

بیشتر(. مباحثی که بصورت تکراری در همه آن ها بیان شده 

 :عبارتند از است

  از  به دست آمده اصلیو جزیی  نتایجعنوانی شامل

نتایج  ارائهجلب نظر افراد و  پژوهش خود را برای

 برگزینید.
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 ی دیداری مانند عکس، نمودار و غیره را برا یاجزا

 کار برید.ه بیان گزارش ب

  مطالب را خالصه کنید و تنها به اندازه شرح و

قرار  مورد استفادهنتایج ارائه توضیح اجزا دیداری و 

 .دهید

  از فونت بزرگ و خوانا استفادهبرای تهیه پوستر 

 کنید.

  از ساختار پوستر و هدایت خواننده تهیه برای

 استفاده کنید.تیترهای مناسب 

  و به طور منظم  روشن از رنگ هایپوستر در تهیه

 .استفاده کنید

  از قبل خود را آماده کنید. ارائه پوستر،برای 

 ستر حاضر در طی زمان تعیین شده در کنار پو

 باشید.

  قرار شرکت کنندگان خالصه پوستر را دراختیار

 دهید.

با  تاثیرگذار،برای ارائه پوستر  AMEEراهنمای جدید 

 برای یمثال ها و توضیحات وتاکید بر این نکات تهیه شده 

                                                                                              
1 5Brownlie 

 ،این راهنما .ارئه می دهدارائه بهتر و واضح تر مطالب 

 خود را تا پوستر هایدهد  اطالعاتی در اختیار افراد قرار می

. برای افرادی که نیاز به کنندبهتر ارائه   محسوسطور به 

راهنمایی با جزییات بیشتر در وب  ،اطالعات بیشتری دارند

، سایت ما فراهم و قابل دسترسی است)هس و دیگران

(. ویرایش چهارم وب سایت منتشر شده بر اساس 2008

غنی  ،سال شدهنظرات و درخواست هایی که از سراسر دنیا ار

است. انتظار داریم در آینده نزدیک محتوای ویدئویی  شدهتر 

چگونه پوستر اثربخش  "برای ماژول کوتاهی تحت عنوان

را با مثال های واقعی در  وب سایتمان  "تری خلق کنیم

 اضافه کنیم.

 

 16تعارض منافع

 و گزارش نداده اند را منافعی مولفین هیچگونه تعارض 

 نوشته مقاله هستند.مسئول محتوا و 

 معرفی همکار

                                                           
1 6declaration of interest 
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و منابع طبیعی  بانیجنگل، استاد دانشکده 17جورج هس

است. تحقیقات وی بر  ایالتی کارولینای شمالی دانشگاه

ی است و رویکرد آموزشهشهر حومه طراحی فضاهای باز 

و در شرایط واقعی خدمات  درگیرسازی فراگیران در ارائه

 اساس تجارب را در دریافت بازخورد برای یادگیری بر

. وبسایت مورد استفاده قرار می دهد تدریس

http://www.ncsu.edu/~grhess .را مشاهده کنید 

، رئیس دانشکده بیولوژی دانشگاه میامی و 18سنیاکاترین ت

مهندسان و سترش گتنوع و موفقیت رو به سازمان مدیر

. محور پژوهش های وی شتاب و هدایت است 19دانشمندان

است.  شغلی ذرات الکتریکی  و زمینه تدریس ایشان توسعه

 صفحه وب ایشان

http:/www.forestry.oregonstate.edu/cof/fs/peopl

e/faculty/liegel.php .را مالحظه فرمایید 

شناس همکار در  خاک  /جنگلبان یگل: دانشمند لئون ال

 2001تا 1973از سال  USDA بخش خدمات جنگلبانی 

 خود را به عنوان دستیار پژوهشهمکاری های  ،. سپساست

                                                           
1 7Georg hess 
1 8 Kathryn Toseney 
1 9SEED)Sscientist and Engineers Expanding Diversity 

and Success) 

 ارگان یدانشگاه ایالتبخش اکوسیستم ها و جوامع جنگلی با 

درحال او در زمینه مباحث پایداری زیستی داشته است. 

حاضر بربرنامه های آموزش از راه دور منابع طبیعی فعالیت 

صفحه شتر به برای کسب اطالعات بیمی کند. 

http://www.forestry.oregonstate.edu/conf/fs/peo

ple/faculty/lieglel.php .مراجعه فرمایید 

 

 منابع

 
1. AkisterJ,BannonA,Mullender-LockH.2000. 

Posterpresentationsinsocial work 

education  assessment:  A case study. 

Innov  Educ Train Int 37(3):229. 

2. Association for Medical Education   in 

Europe  (AMEE).2001. Medical education  

andstandardsatatimeofchange:Programmea

ndabstracts forannual 

meeting,Berlin,Germany.Availableonlineat

:URL¼http:// 

www.amee.org/documents/AMEE%20200

1%20Programme%20and%20 

Abstracts.pdf(accessed 16January2009). 

3. AssociationforMedicalEducationinEurope(

AMEE).2008.Programmefor  

annualmeeting,Prague,CzechRepublic.Av

ailable onlineat: 

URL¼http://www.amee.org/documents

/AMEE%202008%20Final%20 

Abstract%20Book.pdf(accessed 

16January2009). 

4. BracherL,CantrellJ,WilkieK.1998.Theproc

ess ofposter presentation: 

Avaluablelearningexperience.MedTeach

20(6):552–557. 

5. BrownlieD.2007.Towardseffectiveposterpre

sentations–Anannotated 

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
http://www.amee.org/documents/AMEE%202001%20Programme%20and
http://www.amee.org/documents/AMEE%202001%20Programme%20and
http://www.amee.org/documents/AMEE%202001%20Programme%20and
http://www.amee.org/documents/AMEE%202008%20Final
http://www.amee.org/documents/AMEE%202008%20Final


9 

 

bibliography. EurJMark41(11/12):1245–

1283. 

6. Chute DL,Bank B.1983.  Undergraduate  

seminars: The poster session 

solution.TeachPsychol10(2):99–100.  

7. CostaMJ.2001.Usingtheseparation ofposter 

handouts intosections to develop student  

skills.BiochemMol BiolEduc29(3):98–

100. Ecological Society of America 

(ESA).2008. 93rd ESAannual meeting, 

Milwaukee,WI,USA.Availableonlineat:UR

L¼http://eco.confex.com/ 

eco/2008/techprogram/(accessed 

16January2009). 

8. Hess  G.  1999.  60-second   poster   

evaluation.   Available  online    at: 

URL¼ 

http://www.ncsu.edu/project/posters/N

ewSite/60second.html(accessed 

17January2009). 

9. HessG,BrooksE.1998.Theclassposter 

conference asateaching 

tool.JNatResourLifeSciEduc27:155–158. 

10. HessG,TosneyK,LiegelL.2008.Creatingeff

ectiveposter  presentations. Available    

online    at:    

URL¼http://www.ncsu.edu/project/poste

rs (accessed 16January2009). 

11. MaughII.TH.1974.Poster sessions: Anew 

look atscientificmeetings. 

Science184:1361. 

12. MoneyhanL,UraD,EllwoodS,BrunoB.199

6.Theposterpresentation as an educational 

tool.NurseEduc21:45–47. 

13. MouleP,JuddM,GirotE.1998.Theposterpres

entation: What value to the teaching  and 

assessment  of research  in pre- and post-

registration 

nursingcourses?NurseEducToday18:237–

242. 

14. PelletierD.1993.Thefocuseduseofpostersfor

graduateeducation inthe complex  

technological  nursing  environment.   

Nurse  Educ  Today 13(5):382–388. 

15. SmithPE,FullerG,DunstanF. 

2004.Scoringpostersatscientificmeetings: 

First impressions 

count.JRSocMed97:340–341. 

 

321 

http://eco.confex.com/
http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/60second.html
http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/60second.html
http://www.ncsu.edu/project/posters
http://www.ncsu.edu/project/posters

