
 هب انم آن که جان را فکرت آموخت
 چگوهن یک سخنرانی تعاملی اراهئ دهم؟ 

 مقدمه 

 یخوببهتشویش ارتباطی توانیم بر اضطراب و آیا می ؟ی اثربخش آگاهی داریمرانادعا کنیم که به تمام قواعد و اصول سخن میتوانیمآیا 

موفق به یكی از تانکند و البته شما را در حرفهاین کالم شماست که معجزه میدانید مدرس هستید و میشما همه  غلبه کنیم؟

ه دلیل انطباق آن با بسیاری از اهداف آموزشی با قدمتی طوالنی است که ب ،سخنرانی یک روش آموزشیکند. تبدیل می هاترین

های اولیه دوره پزشكی عمومی بكار گرفته در سال ژهیوبهتواند در آموزش پزشكی صحیحی به کار گرفته شود، می طوربه کهیدرصورت

یادگیری، یادگیری از  توان به فعال بودن دانشجو در فرایندبودن یک روش آموزشی می مؤثرباشد. از معیارهای  یمؤثرشود و روش 

، اشاره نمود. اگرچه در گذشته توسط فراگیران کاربرد اصول تئوری در عملطریق تعامل و مشارکت، ایجاد انگیزش یادگیری و فهم 

ب نبودن برای آموزش کاربردی س، غیرفعال بودن دانشجو و منااستاد طرفهکیآور، ارتباط روشی کسالت عنوانبهروش سخنرانی 

روشی برای سوق دادن دانشجو به سمت تفكر و  عنوانبه. امروزه سخنرانی تشد، اما امروزه این دیدگاه تغییر کرده اسشناخته می

وع شود. این ننمودن یادگیری شناخته می بخشلذتدانش قبلی، تعامل با دیگران در حین یادگیری و جذاب نمودن و  یریکارگبه

یری ، دانشجو را در فرایند یادگمدتکوتاههای شود، با استفاده از فعالیتمی یگذارنامفعال سخنرانی تعاملی یا  عنوانبهسخنرانی که 

 دهد. درگیر نموده و کارایی سخنرانی را افزایش می

 مخاطبان کارگاه 

 علوم پزشكی  یهادانشگاهمحترم هیات علمی  اعضای

 شرکت در کارگاه:  ازینشیپ

شخصی خود را  یهاتاپلپست اسالید و همچنین  یک و دیباشآماده یاقهیدق 10برای یک ارائه  لطفاًکارگاه شرکت در  منظوربه

   همراه داشته باشید.

 

 

 

 



 اهداف کارگاه 

 کنندگان قادر باشند: رود که شرکتانتظار می برنامهدر پایان این 

ن در جلسات سخنرانی تعاملی کرد هایتكنیکاز با آگاهی از موانع پیش روی تعاملی کردن جلسات سخنرانی،  .1

 خود به شكل مناسبی استفاده نماید. 

 د. نمدرس در کالس درس بازاندیشی کن عنوانبهبر نقش خود  .2

 یک ست اسالید استاندارد طراحی نمایند.  .3

 "؟ارائه دهم چگونه يك سخنراني تعاملي" ارگاهک

 

  دهندهارائه موضوع زمان

 دکتر مریم علیزاده     های تعاملی کردن سخنرانیمعرفی تکنیک 9:30تا  8:30

 تعاملی یهاروشار گروهی: بازسازی یک سخنرانی بر اساس ک 10:15تا  9:30

  کردن

دکتر  -دکتر مریم علیزاده

 محبوبه مافی نژاد 

 - ستراحت و پذیرایی ا  10:45تا  10:15

به روش تعاملی،  هاگروهزارش کار گروهی: ارایه سخنرانی گ   12:15تا  10:45

 مشاهده همتایان و ارائه بازخورد

دکتر  -دکتر مریم علیزاده

 محبوبه مافی نژاد 

 دکتر مریم علیزاده  جمع بندی و ارزشیابی   12:30تا  12:15

 

 

 "طراحي ست اساليد" کارگاه

  دهندهارائه موضوع زمان

   آقای علی نوروزی  طراحی ست اسالید مقدمه و اصول  13:45تا  13:30

 آقای علی نوروزی  دها  ها و نبای: بایدی یک ست اسالید استانداردحطراتمرین  15:15تا  13:45

 آقای علی نوروزی خطاهای رایج در طراحی ست اسالید   15:30تا  15:15

 

 

 


