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 چگونه متن سخنرانی بنویسیم
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

سانررانی داشا ه هاشای    ها و شرایطی نیاا  هاه ارا اهما در طول زندگی ممکن است در موقعیت  همه

 هارا  ایرکاه یاخ سانررانی راااایر گائار ارا اه دهیاد هایاد هدانیااد  اه راوناه ما ن سانررانی را هروی ااید  

در این مقاله ها نکات   است یسنرران  ارا ه  درموفقیت    ها  مه علت  از  یکی  یسنرران  م ن   نوش ن 

 نوش ن م ن سنررانی آشرا خواهید شد  الزم درباره

برداری موثر، یک قسمت فعال از فرایند یادگیری است که شما را ملزم به درک سریع مطالب  یادداشت

سببرنرا ک کببردع ا رناصببر اصببلک سببرنرا ک را بببه راشببک ماناسبب  بببا سببشک یببادگیری  ببود یادداشببت 
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سنررانی، روانید سنررانی راایر گئار داش ه هاشید  هراام  ها سازماندهی م ن سنررانی می  کنید.مک

 نوش ن م ن سنررانی از رالشهایی است  ه ها آن مواجه خواهید شد 

 

  کات الزم برای  وشان مان سرنرا ک

نوش ن م ن سنررانی راایرگئار هه شاما  رواند در زمیرهدر هنش  یر نکاری را هه شما ارا ه دادی   ه می

  مخ  رد  این نکات عبارررد از:

 

 ی موضوع سرنرا کدربارعتحقیق  -۱

نوی اید، رققیاک  ریاد  ریای   اه مای  راایرگئار ه  ید هاید درباارهاگر در حال نوش ن م ن سنررانی  

 رید  رد  ه روجه مناطبان را جلب  م ن سنررانی هه شما  مخ می رققیک درباره

 

  ط کشیدن زیر  کات مهم ا هایالیت کردن -۲

 را  دی ل نکات  ه روانیدررین راه است؛ در این صورت میخط  شیدن  یر م ن مه  در سنررانی آسان

  لماات از یهرخ هه روجه دارد، دیرأ   مه  یموضوع رو  شما سنرران اگر  .دی ر  انیه  خود  یسنرران  در

ن  راا   رادیما   ماخ  شاما  هاه  یروشا  هار  هاه  عبارات  ای اسا ااده از هاییی رهاا     دیه ااار  خااطر  هاه  را  هااآ

هاا  صااقات یادداشات اه شاوند شوند )همچرین هاعث میمن لف نیی هه عروان ررفرد شراخ ه می

 ( هرسرد رر هه نظرجئابشما 
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 اسافادع از جمالت آغازین مناس  -۳

اهمیات  یااد  دارد  اگار در اه ادا   مراساب  ن یآغاا   جمیت  از  اس ااده  هراام نوش ن م ن سنررانی،

 ریاد هارا  مناطباان جائاب هاشاد، هاا عیقاه و اشا یا  سنررانی صاقب ها و جمیرای  اه اسا ااده مای

روانیاد هاه مرظاور جلاب روجاه مناطباان در ما ن دهرد  شما میهیش ر  هه صقب ها  شما گوش می

 راایرگئار و ح ی خرده دار و جالب اس ااده  رید ران از جمیت رکان دهرده و سنررانی
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  ری ا اصاکلمات   از اسافادع -۴

سنررانی جئاب و راایرگئار از  لماات اخ ااار  اسا ااده  ریاد  اگار  لماات نااماهوم و   هه مرظور ارا ه

طوالنی را ان ناب  رید، امکان دارد  ه حین سنررانی این  لمات را فراموش  رید  هراهراین، هه ر اسات 

  ه  لمات اخ اار  را جایایین  رید 

 

 یادداشت برداری  -۵

یادداشات  روش ررادگئار سعی  رید  ه یادداشت هردار   رید  هه مرظور نوش ن م ن سنررانی راایر

این را یاد    دیهاش  بردیپا  آن  هه  د،ی رد  یطراح  را  خود  سبخ   ه  یهراام  و  دی ر  ام قان  را  من لفهردار   

 هایرید  ه  دام سبخ یادداشت هردار  هرا  شما مراسب است 

 

 هاادداشتی  درگذاشان جای  الک  -۶

  ه  را  آنچه  فقط  ،هراام نوش ن مقاله موضوعی را جا انداخ ید یا مطلبی هرا  شما گیج  ررده هود  اگر

 روجاه   اار  ن یاا  .دیا ر  اضاافه    شا ریه  اطیعاات  هعادا    را  دیهائار  یخال   جا  و  دی ر  ادداشتی  دیروانیم

هاه شاما ایان امکاان را  و   ردیم  جلب  دارند    ش ریه  روجه  هه  ا ین   ه  ی از م ن خاص  ق م ها   هه  را  شما

  ها هروید دهد  ه هعدا  سراغ آن ق متمی
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 از جمالت کوتاع ا سادع اسافادع  -۷

ممکن است هاعث شود جمیت طوالنی و پیچیده   دشوار،در نوش ن م ن سنررانی، اس ااده از  لمات  

هراام نوش ن م ن سنررانی هه ر است  ه از  لمات سااده   ،  هراهراین  ه مناطب اح اس گیجی  رد

 اس ااده  رید 

 

 حذف کلمات در سرنرا ک -۸

  ااه دیهاشاا ی لمااار دنبااال هااه و دیااهرگرد عقااب هااه خااود، یساانرران اول  ینااوشیپاا نوشاا ن  از پاا 

 رر  رد نکات مه  را روشن  رواندیم یسنرران در حئف  لمات از م ن سنررانی حئف  رید  دیروانیم
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  وشان  وا ا -۹

 هعدا   را ه  رد هرخوردار ی اف  ییخوانا  و  ی اف  فاصله  از  شما   لمات  و  حروف   ه  دی ر  حاصل   رانیاطم

  دیهنوان را آنها دیه وان

 

  کسرنرا  کاصل یهادعیا وشان  -۱۰

 دیارجد   هارا  ی ااف   فضاا   دی ر  ادداشتی  ی راسنرران  یاصل   هادهیا  ،در حین نوش ن م ن سنررانی

راان هاه گئار  ها مناطباانرا هرا  هه اش راک  مطالب  ریسا  و  نمودارها  ها،مثال  .دیهائار   هعد   نظرها

 هاه صاورت  لای را هادهیاا  اه اسات هه ار یسانرران م ن  نوش ن  مرظورم ن سنررانی اضافه  رید  هه 

سارجش ایان اسات  اه ما ن سانررانی  امال    هارا  یعاال  یراه  هادهیا  سازماندهی   دی ر  سازماندهی

  است یا خیر 

 

 کالم آ ر

 در ارا اه  ادیا  تیااهمی  سانرران  ما ن   نوشا ن خواهیاد سانررانی راایرگائار  داشا ه هاشاید،  اگر مای

شما هعد ا     ردمی  مخران نا اع مادهه تیرقو هه راایرگئار یسنرران  م ن  نوش ن  سنررانی دارد 

روانید شروع هه نوش ن ما ن سانررانی رااایر گائار و ررغیاب یادگیر  اصول نوش ن م ن سنررانی، می

ضااعف ماا ن  ایرکااه ماا ن را نوشاا ید، ررااد هااا آن را مطالعااه  ریااد رااا نقااا  قااوت و از   ررااده  ریااد  پاا

 سنررانی را رشنیص دهید و در نهایت م ری راایرگئاررر و عار  از نقا  ضعف هروی ید 
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