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پروژه در طول جلسات با یکی از وظایف مهمی که مدیران  کند تا با اصول اساسی تهیه و ارائه پرزنتیشن به طور کامل آشنا شوند.این دوره به مدیران پروژه کمک می

خود را در  نماید، که تمامی نقاط ضعفباشد. این دوره به شرکت کنندگان کمک میهای انجام گرفته میدفاع از فعالیت کارفرما و ذینفعان روبرو هستند، ارائه مطلوب و

در این دوره نمایند. می و ارائه کنندگان سه پرزنتیشن کالسی تهیهشرکتای طراحی شده است که در پایان آن هریک از  هنگام ارائه از بین ببرند. متد کالس بگونه

 گردد.(، تسهیل فرآیند پرسش و پاسخ و ... ارائه میBody Language)ارتباط با مخاطب، استفاده از زبان بدن  های مختلف ارائه شاملتکنیک

 پیش نیازهای دوره

  باشدپیش نیاز خاصی نمیاین دوره مستلزم گذراندن. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 ها و خصوصیات یک پرزنتیشن و ارائه عالی آشنا شوندبا ویژگی 

 های مختلف و مجامع عمومی بدون داشتن ترس پرزنتیشن خود را بتوانند در محیط
 ارائه نمایند

 تحلیل مخاطب تهیه نمایند و اساس شناسایی هدفهای خود را بر پرزنتیشن 

 نمایند تهیه آن گانه 7 اصول بر تمرکز با آل را بتوانند یک پرزنتیشن ایده 

 قادر به اضافه نمودن نکات مفرح و اجزاء گرافیکی و ایجاد فضای باز پرسش و پاسخ در هنگام ارائه باشند 

 دهند پرورش یادگیری قابل عادت 12 از استفاده با های انجام پرزنتیشن را مهارت 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران پروژه 

 بایست در جلسات پرزنتیشن شرکت نموده و بخش یا تمامی پروژه را ارائه دهندکلیه افراد تیم پروژه که می 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 های عمومیای بر سخنرانیمقدمه 

 تهیه اولیه پرزنتیشن 

 اصالح ایرادات و بهبود نحوه ارائه در جلسات 

 های گرافیکیاستفاده از نکات جذاب و ایده 

 های کالسیگرفته شده در تمرین استفاده از مطالب یاد 

 .گردداست که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می های موردیها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

 مدت برگزاری دوره 

 12 ساعت (20PDU) 


