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5 نکته طالیی برای سخنرانان
نویسنده و سخنران: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

سالم به دوستان خوب مدرس و سخنران، در این ویدیو می خواهم 5 نکته طالیی و 

مهم بگویم که تجربه سال ها سخنرانی در سالن های همایش مختلف و کارگاه های 

مختلف است. اگر سخنران هستید بهتر است این نکات را رعایت کنید تا اضطراب 

کمتر شود و کیفیت سخنرانی تان خیلی بهتر شود.

1. آپلود فایل پاورپوینت
شاید  کنید.  آپلود  قبال  فضایی  یک  در  را  پاورپوینت سخنرانی خودتان  فایل  حتما 

بهترین گزینه Google Drive باشد. اگر اکانت Gmail دارید حتما می دانید 15 گیگ 

فضای رایگان Google Drive در اختیارتان قرار دارد که کافی است به آدرس موردنظر 

بروید و فایل خود را آپلود کنید.
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برای  نمی مانید.  کامپیوترتان  یا  امید فلش  به  که شما  این است  کار  این  مزیت 

خودم بارها پیش آمده است که در یک شهر دیگر مشکالتی پیش آمده که الزم 

شده است با کامپیوتر دیگری همان سخنرانی انجام شود. 

با این کار خیالتان راحت است که اگر هر لپ تاپ یا کامپیوتری دیگری در  شما 

اختیارتان قرار دهند، به راحتی در چند ثانیه می توانید فایل نهایی پاورپوینتتان را 

دانلود و استفاده کنید.

2. ذخیره فایل سخنرانی روی گوشی
دومین نکته این است که فایل پاورپوینت خودتان را یا به صورت پسوند .pptx که 

پسوند فایل های پاورپوینت است یا به صورت .pdf روی گوشی موبایلتان داشته 

دقیقه  چند  برای  همایش  سالن  در  شاید  است.  مهمی  بسیار  مورد  این  باشید. 

نتوانید  را  بعدی  اسالیدهای  یا  ببینید  نتوانید  را  تصویر  که  بیاید  پیش  مشکلی 

باقیمانده  اسالیدهای  که  کنید  مرور  به راحتی می توانید  موبایلتان  با  ولی  ببینید، 

کدم اند و زمانتان را تنظیم کنید تا اضطرابتان کمتر شود. چون با موبایلتان مستقل 

از سیستم لپ تاپ، می توانید اسالیدها را چک کنید.

3. داشتن پرزنتر
پرزنتر دستگاهی است که از راه دور می توانید اسالیدها را روی کامپیوتر یا لپ تاپتان 

عوض کنید. معموال اغلب سخنران ها پرزنتر دارند و اغلب سالن های همایش هم 

پرزنتر دارند که در اختیار شما قرار دهند، ولی توصیه من این است که حتما یک 

اپلیکیشن پرزنتر روی گوشی و لپ تاپتان نصب کنید. اپلیکیشنی که من استفاده 

می کنم Cliker است که هم روی لپ تاپ و هم روی گوشیتان نصب می کنید. اگر 

مشکلی پیش آمد و پرزنتر کار نکرد، می توانید از گوشی موبایلتان به راحتی به عنوان 

پرزنتر استفاده کنید و اسالیدها را عوض کنید که دیگر اضطراب نمی گیرید.

اگر نسخه پولی اپلیکیشن Cliker را خریداری کنید، حتی روی گوشی موبایلتان، 
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می توانید تصویر لپ تاپتان را ببینید و خیالتان راحت باشد که به محتوای اسالیدها 

هم دسترسی دارید.

4. آماده کردن مطالب کمتر
همه سخنران ها همیشه این اضطراب را دارند، کل مطالبی که آماده کرده اند خیلی 

کم است، زمان کمی می گیرد و در نهایت وقت زیاد می آید. بنابراین سعی می کنند 

با حوصله پیش  را  را به اسالیدها اضافه کنند یا اسالیدهای اول  مرتب مطالبی 

می روند و در آخر سخنرانی به این مشکل می خورند که وقت کم و مطالب زیادی 

مانده است که مجبور می شوند سطحی و بی کیفیت از مطالب عبور کنند.

همیشه  است.  اشتباه  سخنرانی  زمان  از  تخمینشان  سخنرانان،  همیشه  بنابراین 

برای  معیاری  می کشد.  طول  می کنید  فکر  شما  که  چیزی  آن  از  بیشتر  سخنرانی 

قرار  اسالید  هر  روی  که  متنی  و  شلوغی  به  توجه  با  مثال  کنید،  تعریف  خودتان 

می دهید، معیارتان می تواند این باشد که برای هر 5 دقیقه یک اسالید طراحی 

می کنید. بنابراین اگر یک سخنرانی یک ساعته دارید، می دانید که اسالیدها باید 

حدود 12 اسالید باشد.

اگر اسالیدهای کمی استفاده کردید، وقت زیادی تلف نکردید و زمان اضافه آوردید، 

می توانید چند دقیقه آخر را به پرسش و پاسخ اختصاص دهید.

برنامه ریزی شده است و شما  1 ساعت  ندارد که سخنرانی شما  اشکالی  بنابراین 

در 50 دقیقه مطالب را تمام کنید و 10 دقیقه آخر را به پرسش و پاسخ اختصاص 

بیشتر  خیلی  شما  سخنرانی  از  شرکت کنندگان  رضایت  که  باشید  مطمئن  دهید. 

خواهد بود.
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5. ایجاد نکردن کنجکاوی بی مورد
پنجمین نکته کلیدی و طالیی که سخنرانان حتما آن را رعایت می کنند، این است 

که در حین سخنرانی خود کنجکاوی های بی مورد ایجاد نکنید. یعنی موضوع یا 

مطلبی را به صورت ناقص توضیح ندهید و بعد بگویید چون فرصت نیست وارد 

این موضوع نمی شوم.

در سخنرانی، شخصی  مثال  بیافتد،  اتفاق  این  است  در یک حالت خاص ممکن 

سوالی می پرسد و یک کلمه کلیدی به او می دهیم تا خودش سرچ کند و پاسخ 

را پیدا کند؛ ولی وقتی خودمان از روی اسالیدها صحبت می کنیم، نباید بی مورد 

کنجکاوی هایی ایجاد  کنیم.

دغدغه هایی که در ذهن مخاطبان ایجاد می کنیم، معموال باعث می شود که دیگر 

به ادامه سخنرانی با دقت گوش نکنند و کیفیت سخنرانی کمتر شود.

بنابراین دوستان خوب اگر سخنرانی می کنید یا مدرس هستید این 5 نکته طالیی 

را رعایت کنید و مطمئن باشید کیفیت سخنرانی تان بهتر خواهد شد و درعین حال 

اضطرابتان کمتر می شود. موفق باشید.
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