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 سخنرانی حرفه ای

 مدرسان کاریزما
چگونه مدرس حرفه ای و پولسازی  

 باشیم؟

 

 

 دکتر علی جاوید

 1399بهمن ماه 
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  سخنرانی از درآمد کسب   
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 شیرین و رسناکت•

 سخنرانی
 .است یادگیری قابل و اکتسابی -1•
 کنید تمرین جا هر در -2•
 باشید مسلط موضوع بر -3•

 ....... را بیافتد اتفاق دارید دوست آنچه
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 آموزشی سرگرمی انگیزشی

 رنگ آمیزی اطالعات 
 

 لحن
 

 زبان بدن

 دخیل کردن 
 مخاطبان

 
 برون گرا 

اطالعات بسیار با  
ارزش و منحصر به 

 فرد
 

 رنگ آمیزی اطالعات
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 سخنرانی هدف نوشتن -1•
 سوال 30 حداقل طرح -2•
 مخاطبان شناخت کسب -3•
 ها سرفصل و بندی تیتر -4•
  سخنرانی تمرین -5•

 
 
 
 درصد .............. به مطالب ..............•
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 سخنرانی از ترس کاهش -1•
 مناسب ظاهر و لباس -2•
 فنی مسائل کنترل -3•
 مخاطبان بین در حضور -4•
 ایمن نقاط کردن پیدا -5•
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برای ایجاد ارتباط الزم است یخ مخاطب •
 شکسته شود
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 طنز و شوخی .1•
 خاطره یک تعریف .2•
 اعتراف .3•
 حضار از سوال .4•
 نکردن عجله .5•
 بازی.6•
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 است عالقه ایجاد مساله مهمترین
 ثانیه ....در سریع توجه جلب -1•
 دانید نمی دهید نشان -2•
 کنید تحریک را مخاطب کنجکاوی -3•
 کنید انتخاب دقت با را ها واژه -4•
 بپرسید مناسب سوال -5•
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 بپردازید موضوع اصل به -1
 کنید مدیریت را مکث های زمان -2
 کنید جلب را مخاطبان توجه -3
 کنید مدیریت را زمان -4
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 باشید خودتان کنید سعی -1•
 باشید طبع شوخ -2•
 نکنید تحقیر را مخاطبان -3•
 نخوانید متن روی از -4•
 باشید داشته صداقت -5•
   نظر زیر را مخاطبان رفتارهای -6•
 باشید داشته•
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 .است تر مهم محتوا از ....................... •

 ارائه نحوه                  
 

 
 
 درصد 7 ها واژه و کلمات -1•
 درصد 38  صوت و لحن -2•
 درصد 55       بدن زبان -3•
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 نباشد تاریک محیط .1•
 نشوید پنهان تریبون پشت .2•
 نباشید ثابت جا یک .3•
 نکنید حرکت سرعت با و زیاد .4•
 نکنید نگاه پاورپوینت به زیاد .5•
 نکنید صحبت زیاد سرعت با .6•
 برندارید مخاطب از را توجهتان .7•
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 بپرسند سوال ندهید اجازه -1•
 دهید پاسخ اعتراضات به -2•
 کنید مدیریت را فنی مسائل -3•
 کنید مدیریت را ها چالش -4•
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 کنید مکث .1•
 کنید استفاده کمتر های واژه .2•
 کنید بیان را شخصی داستان .3•
 باشید داشته مناسب سرعت .4•
 کنید ارائه را خود شخصیت .5•
 کنید تکرار .6•
 باشید صبور .7•
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 (بدهید پیشنهاد)است نسبی چیز همه -1•
 نکنید استفاده نامعتبر آمار از -2•
 کنید تایید را موارد اغلب -3•
 نکنید مجادله و بحث -4•
 ...دارد بستگی -5•
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 مخاطب توجه حفظ•
 

:شتر  
مغز احساسی   

:شترسوار  
 مغز منطقی
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 7 از کمتر ها گزینه تعداد .1•
 بگویید داستان .2•
 کنید گیری غافل .3•
 دیگر شترهای مورد در صحبت .4•
 دیداری ابزار از استفاده .5•
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 کنید انتخاب دقیقی جمالت .1•
 نباشد طوالنی گیری نتیجه .2•
 باشد انگیز خاطره .3•
 بگیرید نشانه را احساسات .4•
 باشد داشته پاسخ و پرسش .5•
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  انگیزش•
   اطالعات•
   اقدام•
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 داشته .......... با همکاری برای مشخص برنامه•
 باشید
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 :باید اسالیدها•
 باشد داشته عکس -1•
 باشد داشته نکته  ..... حداکثر -2•
 باشد کوتاه جمالت -3•

 مهم نکات کردن مشخص -4•
 باشد .............. اطالعات -5•
 باشد واضح ها فونت -6•
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 موفقیت تجسم -1•
 مباحث بر تسلط -2•
 مخاطب توجه -3•
 بازی و تست -4•
 احساسات توفان -5•
 دیدگاه توسعه -6•
 تمام -7•
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 موفق تر باشید


