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عاعت اول

یاد آوسی اهم مغاظب سوػ سخنشانی

عاعت دوم
منبش مکتىب:

صرآيىذ تصىيب مىضىع مىاسب تىسظ استاد :

اضف .تبذیل  5مىضىع عام هب  55مىضىع خاؿ و اساهئ هب استاد
(رب اعاط صرم انتخاب مىضىع)
ب .تمییه مخاطبیه ره مىضىع پیشنهادی

ج .انتخاب یک مىضىع و تأدیی آن تىسظ استاد
د .ضمیمً شذن ربهگ معرفی و تأدیی مىضىع تىسظ استاد رد پایان کاس
حجم جزوي  55صفحً  A 4همراي با  03فیؼ تبلیغ
غيش اص ضرآن وكتب سوايی وادعيً حذا قل اص  5منبع مرتبظ استفادي شىد
هب تنىع مىاد و استباعات مىدىد تىهج وسيي شىد
کذ صزا سی شىد:رد ضىهش سمت چپ جزوي ،سوشهای ب كاس سفضً تىضير دادي شىد
اضف :سوػ ویا سوشهای ب كاس سفضً جهت ايداد اوگيضي ابتذا يی

تىهج هب ن كات سوشی:

ب  :نىع مىاد ب كاس سفضً
مش
ج :مهمتشيه کاسايی ره کذا م اص مىاد ،خـ شىد.
مش
د :خـ نمىدي خااهی سشعت وصرصت حذا قل دي خا

مش
ي :خااهی اوج گيشی فذا وصرود آن حذا قل ره کذا م دي خا خـ شىد.

انؾاء و جملً بىذيها مساوسي ای صىدي ومساوسي ای هم ن گاشضً شىد همانطىس هك سخه گفضً می شىد.
اص اجزا منبش خطصً مقذهم و ...ظرزي رطر مصیبت ودعا استفادي شذي و رهکذا م مستىذعاصی شىد.
پاوسقی ،فهرست و مىازع هم داشضً باشذ.

ساي اهی دزا ب عاصی سخنشانی:

عاعت سىم و چهاسم
- 5استفادي اص عباسات صيبا
- 5استفادي اص اعداب
- 0استفادي اص مغاظب نى و دذیذ
– 4تنظیمات ( اوج و صرود  ،سشعت و صرصت  ،حرکات و ظرفته حظ )
- 5ظري صدن
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 .5اههای صيباعاصی سخه:

 .5استفادي اص شعر

 .5اسضاء حظ صيباظرايی مخاصب؛
 .5تقىيت مانذگاسی ايپم؛

فىائذ:

 .5استفادي اص نطعات ادبی
 .0استخذا م واژاهی مىاسب و تعابيش صيبا

 .0صراهم طردن صمینً استشاحت رهنی ربای سخنشان؛

 .4نؾان دادن تغلظ سخنشان رب مغلب و خلسً؛
 .5اعداب مخاصب ،با صیاد صىدن محفىؽات شعری

 .4استفادي اص بيان صيبا يها
 .5ميظنت و دسضًبىذی مىاسب
 .6شيهيض اص عىامل کاهؼ دهىذي صيبايی:

لهجً

تخ
واژياهی علبگی و صصی
غليؼ تلفؼ طردن کلمات
عباسات مىجب تمسخر

عاعت پنجم

تكيًکالم
غلظ مشهىس

تمريه ساههای صيبا عاصی سخه
ول
.5ساههای ربا يخته اعداب:

عاعت ششم
 .5بيان مغاظب عجیب؛
 .5ربداشت و هجیتنگيشی خالف شیپینیب؛
 .0بيان صراصاهی خالف شیپینیب؛
 .4صشاحت غيشمعمىل؛
 .5هجیتنگيشی صود هن گام؛
 .6تضادضىيی؛
 .7تبلیغات منفی؛
ّ
 .8سد عقایذ مغلم مخاصب؛
 .9صطیفًضىيی و طنض.

ول
تمريه ربا يخته اعداب مخاصب

عاعت هفتم
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عاعت هشتم

.0ساههای اسضای ح ّظ نىظرايی:

 .5استفادي اص ادبيات نى و تعابيش اتصي
 .5رطر داستانها ،داستانواسياه و ح كایات اندينشي
 .0غرذ مباحث دذیذ و مغائل اتصي
 .4بيان ساي زلهای نى
 .5استفادي اص رتكیبهای نى رد ذینؼ سخه
عاعت نهم

تمريه ساههای اسضای حظ نى ظرايی
عاعت دهم

مج
ساههای عالقمىذ نمىدن مخاصب هب سحث یا مىهع گفتاس:

 .5ظري با نياصاه و عالیك
 .5مىاػري و مباحطًضىهن سخهگفته (دیاغىگ)

ساههای اسضای ح ّظ نىعدوستی و محبت:

 .5مهرباانهن سخه گفته

تحریک عالیك معنىی:

 .5اص مهربانی گفته
ح ّظ شيستؼ و خذاظرايی؛ ح ّظ نيكی طردن هب دیگران؛ تحقيش بذيها
 .5مىعظًواس سخه گفته

ساههای تحریک عالیك معنىی

 .5تعظیم خىبيها
 .0ظرايؼ هب وگتفگ با كذست ربرت

ششايظ عمىمی تحریک احغاط

.4تنظیمات و هماهنليها:

عاعت یاصدهم
 .5احغاط ،شىس و هيدان
 .0سعايت مقتضای زال
 .5شيهيض اص شياکىذيضىيی

اضف .صراص و نصیب فذا:
ب :سشعت و صرصت سخه
ج :حظ با محتىا و طحه

 .5خاي گاي معنىی ،علمی و ادتماعی
 .4سعايت مىاسبات ضىيىذي و شنىنذي
 .6سعايت عقالنیت و اعتذال

د :حرکات با محتىا و حظ
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اضف .تمريه صراص و نصیب فذا :

 - 5انتخاب یک داستان با دو شخصیت ،فذا ی یک شخصیت رد صراص و دیگری رد صرود .
– 5سىاالت با فذا ی صراص ودىابها با فذا ی صرود .
- 0محىس افلی با فذا ی صراص و صرعيات و حىاشی با فذا ی صرود .
 – 4مته رعبی آهی و سوايت با فذا ی صراص و رتجمً آن با فذا ی صرود .
 – 5رد تعامل مطنىعی فذا ی یک شخصیت رد صراص و دیگری رد صرود .
 – 6رد اجرای دو ضیت شعر ،ضیت اول با فذا ی صرود و ضیت دوم با فذا ی صراص.
 -7رد ايداد اوگيضي با سىال ،دو سىال با فذا ی صرود ،دو سىال با فذا ی صراص .
 - 8رد ايداد اوگيضي با تعریف ،دو مىسد با فذا ی صرود ،دو مىسد با فذا ی صراص .
 – 9طیتش و عنىان یک مبحث با فذا ی صراص و تقسیمات با فذا ی صرود.
 – 53رد مىهع دعا طردن ،دو دعا با فذا ی صرود ،دو دعا با فذا ی صراص .
عاعت دواصدهم

ب .سشعت و صرصت:

انىاع سشعت :

 .5حزف زعضی اص واژياه؛
 .4بیپاسخ صزا شته سؤالها؛

 .5تىذ حرف صدن (تلفؼ سشعيرت واژياه)
 .0حزف ربخی اص جمالت و مغاظب؛

 .5بيان مغاظب متشاكم و بذون تىضير؛
 .5خلب تىهج شيبرت
 .5دزب مخاصب هىشمىذ

 .6عذم تكراس مغاظب.

فىایذ سشعت:

 .0مرعىب عاخته مخاصب نسبت هب تغلظ سخنشان

.5كنتشل نظم خلسً
مضاس سشعت :

ّ
 .4ايداد صمینً ربای خالقیت سخنشان

 .6اعالم صرعی صىدن ربخی مغاظب

 .5عذم فهم مغاظب تىسظ ربخی اص مخاطبان
 .5استباط ربضراس وكردن با دل مخاصب
 .0دمع مخاصب غيش هىشمىذ

انىاع صرصت:

 .5کىذ و شمردي سخه گفته؛
 .0بیپاسخ وگزا شته سؤالها؛

 .5مدال دادن ربای عكظاضعمل مخاصب؛

فىائذ صرصت:

 .5تمام طردن جمالت؛ و عذم حزف واژياه و ربخی اص کلمات آنها.

تف
 .4با تىضير و صيل بيان طردن مغاظب
 .6تكراس جملًاه و مغاظب

 .5ايداد صمینً ربای فهم و تىهج شيبرت.
 .0ايداد صمینً ربای تفكر سخنشانی و آمادي شذن ربای صراصاهی زعذی.
 .5ايداد صمینً ربای شيوسػ مغاظب مخصىفا رد صرصت محتىايی.

 .5تحریک احغاط رتشيب .
 .4كمك هب مانذگاسی شيبرت ايپم.
 .6ايداد صمینً ربای تفكر مخاصب پيشامىن مىضىع و تطبيك محتىا با مقادیك آن.
 .8ودىد صرصت ربای ربوص احغاعات و عكظ اضعمل مخاصب مثل فلىات ،تكبيش

 .7مرعىب عاخته مخاصب نسبت هب تغلظ سخنشان رب اداسي خلسً.
 .9تكريم و اهمیت دادن هب مىضىع یا شخصی خاؿ؛ اص غریك مكث طردن و...
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 .5خلب تىهج كمتش رد زعضی مىاسد
 .5احغاط عذم تغلظ سخنشان رب سحث
ّ
 .0كم شذن خالقیت سخنشان

مضاس صرصت :

ج.ظرفته حظ متىاسب:

 .5انتخاب کلمات و عباسات احغاسی
 .5تمريه ظرفته حظ اهی مختلف

 .0سعايت تىاسب حظ با کلمات و عباسات منتخب
 .5انتخاب کلمات و عباساتی هك مىاسب ربای اندام حرکات می باشىذ.
 .5تمريه حرکات سش و دست و بذن و  ....با کلمات و عباسات منتخب

د.حرکات متىاسب با محتىا و حظ:

 .0سعايت تىاسب حرکات با کلمات و عباسات منتخب
 .4حرکات هب انذا صي باشذ و صیاد نباشذ.
عاعت سيضدهم و چهاسدهم

.5ظري صدن با مخاصب

 .5حتی االم كان پظ اص اقىاع انذيشً باشذ.

ششايظ ظري:

 .5رد مىاسدی هك ام كان داسد طرامت مخاصب صري سؤال سود ،ظري هب صىست مستقیم نباشذ.
 .0رد ظرياهی منفی و مرتبظ با نقاط ضعف مخاصب ،هب عالیك مثبت او نيض تىهج شىد .

- 7تىبيخی:

...- 8

-5آسصوئی:
-4تىصیفی:

انىاع ظري:

اعلىبهای تحریک احغاط:

 .4هب انذا صي باشذ.

 .5جزئی و مصذا قی باشذ.
- 5تشىیقی:

 .5داستانی
 .4ادبی
 .7تعظیمی

 .5ششايظ داستانی:

 .6اقظب ظري تنىع داشضً باشذ.
- 0سىالی:

-5تلقینی:

عاعت پازندهم
 .5تىصیفی و رتسیمی

- 6ـ وگتفگئی:

ّ
 .0تخيلی و ؽارعاهن

 .5مىاخاتی

 .6مىعظًای

 . 8تكراسی

 .9تأکيذی

 .5دزا ب باشذ.

 .5ظري الصم سا ربای همراي نمىدن مخاصب داشضً باشذ.
 .0بذآمىصی نذا شضً باشذ.
 .4مستىذ باشذ.
 .5رد اجرا هب صىست احغاسی شيوسػ دادي شىد.

 .6تصىري عاصی الصم صىست گيشد.
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ّ
 .5ششايظ تخيلی و ؽارعاهن:

 .5استفادي اص شعر ،مىجب زبسگ طردن زعضی اص ؽارعان هب عنىان اگوىاهی فذ رد فذ نشىد،
ّ
 .5حتی االم كان اص شعر پظ اص اقىاع انذيشً استفادي شىد.
ّ
لم
حت
ي
شع
ش
ظ
س
ا
ت
س
ا
 .0ی ا قذوس اص راه ی هك رب رد ن آیات و سو یات ا ت ا فادي ىد؛
 .4شعراه ،علیظ و سوان و رد عیه زال با محتىا و داسای ايپم باشىذ ،هن سنگیه و بیمحتىا.
 .5اص اشعاسی هك داسای اضفاػ خلف و کسيک هستىذ شيهيض شىد.
 .6شعراهی مىسد استفادي رد سخنشانی ،عاسی اص تحریف و غلظ باشذ.

 .0ششايظ ادبی:

 .7شعر اص حفؼ خىانذي شىد ،مگر اينكً خىانىذي شعر خىد ؽارع باشذ.
 .5ردستضىيی فذا ی صيباضىيی و اقفيًعاصی نشىد ،و صحت و عالمت نطعات ادبی هب دقت ربسسی شىد.
 .5سوانضىيی صرامىػ نشىد.
 .0استفادي اص نطعات ادبی هب ضىهنای نباشذ هك احغاط باصی با اضفاػ هب مخاصب دست دهذ.
 .4جهت استفادي اص نطعات ادبی صمینًعاصی مىاسب صىست گيشد ،ات تصىس اتفضً دذا بافضً صىدن ايداد وگردد.

 .4ششايظ مىاخاتی:

.5ششايظ طنض:

 .5حتی االم كان اص نطعات ادبی ربای مخاطبان كمسىاد و بیسىاد استفادي نشىد؛ مگر اينكً نطعات مىسد نظر هبضىهنای باشذ هك بتىانىذ ردك و هضم كنىذ.
 .5دعا  ،رد خىاست و تقاضای یک غرهف اص خذاست  ،زال یا اص دعااهی ماثىسي یا دعااهی شخصی می تىانذ باشذ.

 .5وگتفگی یک غرهف با خذا  ،معصىمیه  ،شهذا  ،طبیعت  ،حيىاانت و  ...رد نیب سخنشانی .
 .0ااقتنل مفاهیم مهم مىسد نظر هب مخاصب هب صىست غيش مستقیم.
 .4غرذ مش كالت و آسیبها  ،ااقتندات  ،دلتنليها  ،ش كايتها و . ...

 .5مىاخات نبایذ کلیشً ای و مطنىعی باشذ بلكً سخنشان حتما بایذ زال مىاخات واهعی پيذا طردي باشذ.
تح
 .5با صطیفً و طنض ،بذيها قيش شىنذ ،هن خىبيها و هن خىبها و هن حتی زعضی اص بذاه.
 .5با واقسعلبگی و سخنشانی دينی مىاافت نذا شضً باشذ و حريم مقذعات دينی ؽكسضً نشىد.
 .0اص محذودي حك و حقیقت خاسج نشىد.
 .4حقىق انغانها سعايت ظردد.

 .5ميضان و حجم استفادي اص آن سعايت شىد ات اصل منبش ضراس وگيشد.
 .6پظ اص اقىاع و استذالل استفادي شىد ات مغاظب دينی سا سست و بیپاهی خلىي نذهذ.
 .7هن گام تأثيشصزا سی معنىی و رطر مصیبت استفادي نشىد؛ مگر ربای سخنىسانی هك میتىانىذ رد ذىذ طحظً ،هم مخاصب سا سخىذا نىذ و هم بگریانىذ.
عاعت هفذهم و هدذهم

انىاع تأثيش رد انذيشً:

تفكر رباوگيضی
اقىاع

تزطر و یادآوسی
ايداد تمرطز

معرفت اصزايی ،اصزايؼ اعالعات
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وكضً :تأثيش صزا سی صیاد رب انذيشً و فكر  ،سشذ و تعالی فكر و انذيشً سا هب دنبال داسد.
 .5غرذ معّماضىهن مغاظب
*ايداد تمرطز:

 .5بيان مغاظب فىق اضعادي مهم
 .4دعىت مستقیم هب تمرطز

 .0استفادي اص دسضًبىذی مىاسب
 .5شيهيض اص عىامل حىاطشيتی

 .6شيهيض اص شياکىذيضىيی
 – 5استذاللی و رباهنی سخه گفته

ششايظ عمىمی اقىاع انذيشً:

* اقىاع:

 – 5مستىذ ضىيی

اص نظر صىست:

تم
قياط ،استقراء و ثيل

اص نظر مىاد:

رباهن ،دذل ،مغاصطً ،خغاهب و شعر

استذالل
مالکهای استذالل :
مىاسد ضشوسی صىدن استىاد:
مالکهای مستىذ ضىيی :
* اعلىب اهی اقىاع انذيشً:

.5ششايظ اختقاصی سوػ تىضير و نییبت:

 – 5اص شکل منتح استفادي شىد.

 – 5صغری و کبشی زند مخاصب پزريفضً باشذ یا قبال اثبات شىد.

 – 0اص انىاع مغاصغات (هب وسيي مشتشك ضفظی و معنىی) شيهيض شىد.
 .5مغاظب منقىل ،خيلی اتصي و دذیذ صىدي و ام كان رتدیذ مخاصب ودىد داشضً باشذ
 .5مغاظب نقل شذي هب ؽاره مغاصك با ػرفیت مخاصب نباشذ.
ً ّ
 .4مسئلً ،مىسد اختالف باشذ.
 .0مغاظب صشاف نقلی و تمبذی باشذ
– 5تعریف اص مرجع استىاد اتثيش سا باال می ربد.
– 5سىذ مغلب دقيك بيان شىد (صمان ،م كان و. )..
صح
 – 0رد ژپوهشهای علمی  ،استىاد سا ير خىانذن و دانسته انم الطیه ردست و اتسخی آن اهمیت داسد.
ت
ت
 .5عليل و تىديً
 .5تجزهی و سليل
(رد کتاب سوػ سخنشانی)
 .0تىضير و نییبت
 .5ظزاسػ تحقيك

 .6مقايسً و رتدير

 .7غرذ مسئلً و نییبت آن

 .8نقذ و ربسسی

 .9مىاػري و وگتفگ

 .53شيسؼ و پاسخ

 .4میسقت و ميظنت

- 5تىضير هب انذا صي و سدا باشذ.
 - 5رد تىضير و نییبت می تىان اص نمىهن اه  ،متشادفها  ،متضاداه و مفردات استفادي طرد.
 –0ربای نییبت حتما اص مثال اهی ملمىط ربای مخاصب استفادي شىد.
 – 4ظرفته حظ متىاسب با محتىی هب نییبت شسياس كمك می کىذ.
 – 5ربای تىضير و نییبت ظري صدن محتىی با قسمتی اص اف كاس و تخيالت و صنذگی مخاصب شسياس مىرث است.
عاعت نىصدهم

تمريه سوػ تىضير و نییبت
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عاعت ضیستم
.5ششايظ اختقاصی سوػ نقذ و ربسسی:

 – 5ابتذا نظرهی اشتباي مطرذ شىد و ؽارها اثبات شىد.
 – 5سپظ یک اش كال هب نظرهی واسد شىد و دىاب دادي شىد طىسی هك نظرهی اشتباي سا متضعزل نمایذ.
 – 0زعذا اش كال اعاسی رت و اص صاوهی دیگر مطرذ شذي و دىاب دادي شىد ات نظرهی اشتباي سا کامال مردود نمایذ.

صح
 – 4آن گاي نظرهی ير سا مطرذ نمىدي و اثبات نمایذ و احياان هب شبهات پيشامىن آن دىاب دهذ.
صح
–5نقذ نظرات اشتباي خيلی طىالنی نباشذ هك مخاصب دیگر حىفلً دينشن نظرهی ير سا نذا شضً باشذ.
– 6نقذ رتشيب اص  5نظرنباشذ.

عاعت ضیستم و یکم

تمريه سوػ نقذ و ربسسی
عاعت ضیست و دوم

.0ششايظ اختقاصی سوػ مقايسً و رتدير:

مش
 -5مىسد مقايسً کامال خـ شىد.

 -5سپظ مىاسد مقايسً تک هب تک مطرذ و مقايسً شىد .
 -0استباعات مىدىد رد آن  ،مستىذ ومعتبش باشذ .
 -4غرفیه مقايسً خىب و مىاسب شيوسػ دادي شىد.
 – 5حذ اقل اص جهات مختلف  5مىسد مقايسً اندام پزريد.
ن كات اعلىب مقايسً و رتدير:

 .5رد اکثش مىاسد سجسان دادن و رتدير هب مخاصب واصزا س شىد.
 .5هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی ره دو غرف مقايسً مطرذ نشىد هن یک غرف.
 .0رد حیه مقايسً کامال بی غرفی ملمىط باشذ.

عاعت ضیستم و سىم

تمريه سوػ مقايسً و رتدير
تم
.4ششايظ اختقاصی سوػ تصبيً و ثيل:

عاعت ضیست و چهاسم
– 5ابتذا تمام ودىي مشصً هب رطىس دزاب گفضً شىد .
 – 5سپظ تصبيً مطرذ شذي و وهج شصً و مشصً رطر شىد.
 – 0تک تک ودىي تصبيً با هم تطبيك دادي شىد.
 – 4غرفیه تصبيً خىب و مىاسب شيوسػ دادي شىد.
 – 5مىاسد تصبيً هب انذاصي و سدا باشذ.

– 6حذ اقل  5مىسد اص مىاسد تصبيً رطر شىد.
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تم
تمريه سوػ تصبيً و ثيل

عاعت ضیستم و پنجم
عاعت ضیست و ششم

.5ششايظ اختقاصی سوػ آماس و اساقم:

.5آماس مستىذ باشذ .
.5عذد دقيك آماس اهمیت داسد.
 .0حتی االم كان آماس زاوی  5عذد باشذ.
.4رد صىست ام كان اص مقايسً ربای ملمىط طردن آماس استفادي شىد.

ت
.6ششايظ اختقاصی سوػ عليل و تىديً:

عاعت ضیست و هفتم و ضیست و هشتم
 -5معمىال رد خايی هك نتىان مغلبی سا اثبات طرد  ،استفاديمی شىد.
م
-5علتهای مغلىضیت یا ودىي عزوم اندام آن مغلب سا بيان يكنیم ات مخاصب اقنع ظردد.
 -0علل و ودىي  ،معتبش و اقضل اعتىا باشذ ات تصىس تىديً ظری منفی ايداد نشىد.
 - 4علل مغلىضیت اص ازعاد مختلف مطرذ شىد و ودىي عزوم سا متعذد بيان كنیم.
 – 5رد مىاسد ضشوسی اص ايه سوػ استفادي شىد ات معروف هب تىديً ظری نشىد.

.7ششايظ اختقاصی سوػ تعامل مطنىعی:

– 5وگتفگ و تعامل با ذىذ سفت و ربگشت محقك می شىد 5(.مىسد)
 – 5اجرای تعامل با ادبيات متىاسب با غرف دوم تعامل باشذ.
– 0وگتفگی تعامل مطنىعی بهتش است پشتىاهن سوائی داشضً باشذ.
– 4قبل اص اجراء حتما لضا عاصی صىست گيشد ات مخاصب لضای وگتفگ سا ردك کىذ.
– 5بيان سىال هب طىس اننـ اص خانب مخاصب و غرذ کامل و نقذ آن اص خانب سخنشان.

ت
.8ششايظ اختقاصی سوػ تجزهی و سليل:

عاعت ضیستم ونهم و سی ام
 .5عىاصش ،عىامل و مىاسد مرتبظ با یک شخـ ،زادهث ،تفكر و انذيشً ،مكتب و ...تفكيک می شىد.
 .5استباعات آنها سا با یكذیگر و یا با مجمىهعاه ،عىامل ،عىاصش و عقایذ دیگر ربسسی می شىد
ت
 .0هجیتن گيشی( سليل) می شىد.
ت
 .4هجیتن گيشی( سليل) بایذ متىاسب با استباعات و منطقی باشذ.
ت
 .5هجیتن گيشی( سليل) حتی االم كان دذیذ و نى باشذ.
ت
 .6هجیتن گيشی( سليل) با واهع منطبك باشذ.
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ذینؼ مقذماتی( رب اعاط اجزاء سخه):

خطصً
مقذهم
مته( مياهن سخه)
جمع بىذی و هجیتن گيشی
نقطً اوج
دعا
عاعت سی و یکم و سی و دوم

قسمت پایانی منبش:

نقطً اوج محتىايی؛

 .5انتخاب وكضًاهی بذعي و بكر ربای انتهای سحث؛
 .5ايداد اميذ و نؾاط ،پظ اص بیم و انزا س؛
 .0معرفی ملدأ و پىاه گاي پظ اص آشىايی مخاصب با بیكسی ،بی پىاهی
 .4نىیذ ُيسش و آعانی پظ اص سختی و مش كالت؛
ّ
 .5بيان خلىياهی سحمت و محبت اهل ضیت عليهماعغالم؛
 .6مىاخات؛

هجیتنگيشی و جمعبىذی؛

 .5فهم شيبرت مخاصب؛
 .5مانذگاسی مغاظب؛
 .0صمینًعاصی ربای سحثهای زعذی؛

تعامل با مخاصب و خالقیت رد سخنشانی :

 .4اقبلیت ااقتنل پيذا طردن سحث تىسظ مخاطبان.
 .5واصزا سی سخشی اص غراحی سحث هب خالقیت رد حیه سخنشانی
 .5شداعت رد تغیيش مىضىع یا محتىای سحث رد خلسً
 .0تأثيش انمغلىب ربخی اص مخاطبان رد سخنشانی
 .4ظرفته تأدیی اص مخاصب رد ره قسمت اص سخنشانی

******

مذرييت حىصي اهی علميً ،مرطز آمىصشهای تخ صصی تبل غی
معاونت ژپوهؼ  ،تلفه تماط05943509 :
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