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فــــردی و ســــــازمــــانیکــــــوچ حـــــرفه ای و مدرس توسعه

«  دحرفـــــــه ای سخـــــــــن بگویـــیـــــــــــــ»نویسنــده کتـاب 

فردامدیـــرعــــــامـــل موسسه آموزشی خـــانــــــه فــــــــرایش 

اجـــــــرای ده ها دوره و سمینــــــار حضـــــوری و غیرحضــوری

مربــی و مشـــــاور شمــاری از مدیـــران دولتی و غیــــر دولتــی

مقاله در حوزه توسعه  فردی  و ارتبــاطات50نویسنده بیش از 

، تئــوری انتخاب و کوچیـــنـــگNLPدانش آموختــه دوره های



قطع کردن آموزش در بحران 
هاااااتص اق ماااااتدص مت  ااااا  
ختموش کردن چراغ در زمتن 
شاااا ف ناااارک   رااااتر    در 

.را   ن  است
PHILIP KOTLER



وبی تر دوست دارص از 
امروز چ  بت خودف ببرص؟
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سال اخیر100تغییرات دنیا در 



و مشکالتها ریشه اکثر بیماری 



چیه؟ارتباط 



به درد میخوره؟کجاها 
فروش•

تدریس•

ارائه ایده •

متقاعدکردن•

جلسات کاری•

روابط خانوادگی•

کنفرانس دانشجویی•

دفاع از خود یا سازمان•

...و•



دیوید بکت



نحوه ارائه هر چیز، اهمیت 
.آن را مشخص می کند



ص ک  سخ را   یک موضوع اخ یاتر
و براسااااتق  نقااااه  ی اااات کااااه 

 اه بل! بخواهی  ا  ختب ک ی  یت  اه
. اساات21مهااترر  کلیاا ص در قاارن 

باااراص ای  اااه بچوییااا  چاااه ک ااا  
ه اا ی  و چااه چیاایص برای ااتن مهاا  

.تاست ای  اثرنذاررر   شیوه اس

کریس اندرسون
TEDمدیرعامل 



محتوا

سخنران
مخاطب

محیط



سخنران



اعتماد به نفس



کار مغز حفظ جان است



فراریا مبارزه



شجت ت ای  است، 
.در حتل  که م  ررسی  ا جتمش دهی 

Nick Vujicic





ذهنمهارت



ط تمرین، کلید تسل
.بر هر مهارتی است

برایان تریسی



:دا لود رایچتن از طر ق

Farayesh.co/sss
دقیقه آموزش ویدئویی و جزوات120



اس ورص کردن 
مه  رر     ته امروز
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تمرین عملی



بیان و صدای جذاب



ر فس
صحیح

نوش 
دادن 
موثر

برد 
ص ا

لح  
اصحرکه 





تمرین لحن



مخاطب



قطب نما شناخت مخاطب مثل 
.برای طراحی سخنرانی است



شناخت مخاطب

ترکیب دموگرافیـک

محیـــــــطیشرایـــــــط

 دانــــش و نــگـــــــرش

انتظاراتو وقعات ت





...یافتن
نیـــــــــازهــــــــا •

خواسته ها•

تــرس هـــــــا•

آرزوهــــــــــــــــا•

مسائل و مشکالت•

منـــــــــــــافـــع•



دا     ای  ه اکراد چه چیزهتیی  یتز دار   یت
.م  خواه  ، کلی  درک آ تن است



محتوا



استپتدشتهمح وا 



موضوع بهش ربط داره؟



سطح محتوا



هدف مشخص 



چی میشه پخت؟



ساختار شاخ

شــروع

ارائــــــــه

خالصه



ساختار شاخ

شــروع



داستان



سوال بپرسید



قصارجمالت 



...اجتناب کنید از

معرفی طوالنی

عـــذرخـــــواهـــی 

خـــــــــــود زنـــــــی

جوک یا لطیفه



ساختار شاخ

شــروع

ارائــــــــه



چاشنی های کالم



که گفته شدمواردی 

داســــتــــــــــــــــــان

سوال پرسیدن

 قـصـــارجملـات

...



تشبیه یا استعاره



ابزارهای بصری



ابزارهای فیزیکی



ساختار شاخ

شــروع

ارائــــــــه

خالصه



خالصه

شــمــــــــــارش عــــنــــــــــــــاویـــــن•

یتکرار پیام کلیدی سخنران•

نتیــجـــه گیــــری از سخنرانی•

...و•



...اجتناب کنید از

اضافه کردن مطلب جدید 

تکرار طوالنی محتوا

پراکنده گویی



محیط



محیط سخنرانی



میکروفن



لپ تاپ



درست کردن لپ رتپ وسط همتیش



وبینارهدایای این 
 وبیناراسالیدهای کل

 وبینارفایل صوتی کل

نیکتاب الکترونیــــکی مدیریت ترس از سخنرا

 درصدی دوره سخنران حرفه ای 0 کد تخفیف
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اگر در انسان زباان گیااا ریرهانش ن انش واید  
ردمی قنرت تکلا  نیای دا،ااو ا  ی از   ا  

.تصیار مجّس  اا ح یانی رها ،نش نیی وید

معلیه السالامیرالمومنین علی 




