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احمد اسدی

توصیههایمهمدرجلسهدفاع:

 .9قبل از سخنرانی فونتها ،رنگهای بکار رفته و موارد از این نوع را کنترل کنید تا در موقع سخنرانی مشکلی پیش نیاید.
 .2با توجه به اندازه صفحه نمایش در محل سخنرانی ،اندازه فونت نمایش کنترل شود تا زیاد بزرگ یا زیاد کوچک نباشند.
 .3صحبتهای خود را با نام خداوند متعال شروع کنید.
 .4در شروع سخنرانی از حاضرین و هیات داوران برای حضور در سمینار خود تشکر کنید.
 .5در طول سخنرانی تُن صدای خود را تغییر دهید (باال و پایین ببرید) تا یکنواختی صحبت شنوندگان را خسته نکند .در
طول سخنرانی به چهره تمامی حاضرین نگاه کنید (تماس چشمی) و ضمن رعایت این اصل که باید به صفحه نمایش
نزدیک باشید ،در زمان مناسب محل ایستادن خود را تغییر دهید.
 .6بخش زیادی از صحبتهای خود را به ذکر آخرین یافتهها در زمینه مورد نظر اختصاص دهید.
 .7به شیوه مناسبی به مخاطبین نشان دهید که در چه مرحلهای از سخنرانی هستید .شنوندگان نیز انرژی خود را برای
بهرهبرداری از صحبتهای شما به همان نسبت تقسیم میکنند.
 .8اولین اسالید صفحه عنوان است .در جلسه دفاع بعد از شروع صحبت چند ثانیهای این اسالید را همچنان نمایش دهید تا
شنوندگان با عنوان آشنا شوند.
 .1مدت زمان صرف شده از طرف شما برای توصیف هر اسالید ،اهمیت آن مطلب در سخنرانی شما را بیان میکند .لذا زمان
صحبت بر روی هر اسالید را به درستی تقسیمبندی کنید.
 .91در صورتی که از فرمول در اسالیدهای خود استفاده میکنید ،توضیح کامل پارامترهای فرمول فراموش نشود.
 .99پس از نمایش هر شکل ،نمودار ،فرمول و  . . .نتیجه بگیرید و سپس به اسالید بعد بروید.
 .92زمانبندی سخنرانی رعایت شود :معموال  95دقیقه سخنرانی و  5دقیقه سوال و جواب مناسب است.
 .93اگر برای نمایش اسالیدها از همکار استفاده میکنید ،همکار خود را در جریان سمینار قرار دهید و حتی چند بار سمینار
را با یکدیگر مرور کنید.
 .94اگر در یکی از اسالیدهای خود تصویری را از یک مرجع نمایش میدهید ،در حالی که آن شکل نمایش داده میشود به
مرجع اشاره کنید تا مخاطبین بدانند شکل مورد نظر از کدام مرجع است .مثال گویید «پروفوسور پنگ در کتاب مبانی
نشست خود این نمودار را ارائه کرده است  .». . .به این ترتیب مخاطبین بدون مراجعه به فهرست منابع میتوانند متوجه
شوند که این مرجع از یکی از کتب پرفسور پنگ آمده است.
 .95اگر یک کلمه فنی را به فارسی ترجمه میکنید ،اصل کلمه در زبان اصلی را نیز ذکر کنید.
 .96در سمینار از یک پوینتر لیزری برای اشاره به نکات مهم اسالیدها استفاده کنید.

