
ُرفقاخوش اومدین 



شکر گزاری 
چرا شکر گزاری

خدایا
...برایشکرت



کنماچخودتو 



درشرط ورود به این 



قیافه بعضی ها



ه باشهسخنرانی شما باید ساخاتر مشخص داشت
یک







حرکت کنیدیک خط روی     



فرمول طالیی



چـی یم گینبگین

بگینموضوع اصلـی رو 

چـی گفتینبگین



خاب کنمخاطِبت رو بشناس و بهتیرن روش ارائه رو اتن
دو



چک لیست شناخت مخاطب
تعداد

جنسیت

چه انتظاراتـی
دانش سخرنانـی

خودشون آمدن یا باالجبار
شغلشون

...و



همخاطب باشتوجهحواست به 



جه
تو

ب 
جل

زمان سخنرانی

بدنه



گرما و سرما
یکنواخت بودن محتوا

پراکنده بودن
باال یا پایین بودن حجم محتوا

کیفیت صدا
تردد شرکت کننده ها
ارتباط چشمی ضعیف

زبان بدن سخنران
پاورپوینت بد

چینش بد سالن

استرس سخنران
عدم تسلط

بوی نامطلوب
پوشش نا مناسب

خشک بودن سخنرانی
حاشیه رفتن

کیفیت نور سالن
صداهای مزاحم

مشغله ذهنی
عدم تناسب شرکت کننده

مخاطبحواس پرتی چک لیست 



سخنرانی نکن حاِل خوب بهش بده
سه



60%
25%

15%

ارسطواصل مقتاعد سازی  

منطقاحساس

عرف



سخنرانی تی دی جیکس





سخنرانی یعنی داساتن ،  مثال و طنز
چار
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عمیق تیرن داساتن
راه اتنقال یپام یبن انسان هااست



بگیم؟داساتنچطور 
چه زمـــــانی؟

چه کسی؟
چطوری؟

چرا؟
کجا؟



نهدیدن و شنیدن بهتون کمک می ک





این تصویر رو  تشحیر کن



سخنران حرفه ای از قبل آماده شده
پنج



One noteTo do



قبل از  ارائه همه چیز رو چک کنید

صدا
اسالید
سالن

ژیتکنولو
...و



میدهیپام مخفی سخنران حرفه  فقط 
شیش



بحث مدیریت زمان به قدری مهمه که من.....
....دمبه این موضوع اختصاص دایه فصل از کتابمو



از ابزار  اسفتاده کنید
َهف



بدهنشونهرچیزی که امکان داره رو 

اسالید
ویدئو
یموسیق
اشیا



ناستراحتک و بازی رو قاطی کار ک َهش



قرعه کشی
اجرای اقدام

اشتراک صحنه
فعالیت فیزیکی

تغییر سخنران
معما

دقیقه استراحت3
کار عملی

فیلم
بارش فکری

مسابقه

چک لیست استراحتک

...و



تعادل رو رعایت کن ُنه



سخن گفتن به موقع ،
سکوت به موقع 

و خشم به موقع

استعقلنشانه 



ویدئو

موسیقی

بازی

امحتو





نیدبرای عالی شدن باید شرع ک َده



نیفتی هاکامل گرایی تو دام 











دیجی کاال چی



کتاب کامپیوتر
رو فتح کنید ُقلهشروع کنید و 



دوره جامع سخنرانی و فن یبان
با رویکرد درآمدزایی



:ممن بهتون کمک می کن
ی سخنرانی رو حرفه ا

یاد بگییرن

و بعد
آموزش بدین
و پول دبریایرد



توی این دوره چه خبره؟
طراحی و اصول سخنرانی

صداسازی
فن بیان000 تا 0

متقاعدسازی
مدیریت ترس از سخنرانی

شخصیت شناسی
درآمدزایی از آموزش

ایجاد درآمد غیرفعال
تولید محتوا در فضای آموزشی

آموزش برگزاری دوره های آنالین و حضوری



اطالعات دوره
جلسه6

پشتیبانی
تمرین

مدرک بین المللی
(اتریشmptآکادمی )

فایل صوتی دوره



مبلغ سرمایه گذاری 

0/400/000

آمّا
تومان



تومان490/000



هدایا این دوره
ازمحصول موبایل پولس

گام موفقیت03محصول 
همشاوره با میالد پرند

(تومان96/000)
(تومان000//8 )
(تومان0/0/000 )

(تومان344/000 )



اسالید های دوره
پاورپوینتبه شکل 







اگه خوب نبود چی؟
(درصورت انجام تمیرنات)برابری 2گاراتنی 



به2ارسال عدد 

00622190933
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