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سخنراني هفتگي آزمایشگاه امنیت داده و شبکه

اراهئ ي موفق  :چالش اه  -راه کاراه
How to Present: Challenges & Tips
حسين تيموري  -مدرس بين المللي استانداردهاي مديريتي

زمان :شنبه  71خرداد ماه  7313ساعت  3عصر
م کان :دادکشنه مهندسی کاویپمرت دااگشنه صنعتی شریف ،طبقه چهارم ،سالن 404
ارائه ( )Presentationابزاري براي توصیف کالمي و تصویري یک موضوع با هدف درک صحیح آن توسط حاضرین
در جلسه ميباشد ،و گاهي تنها فرصت انتقال یک مطلب و یا دفاع از نتایج ماهها و شاید سالها بررسي در یک حوزه
ميباشد .کیفیت ارائه چه براي تدریس در یک کالس درس  02نفره باشد و چه جلسه پایاني دفاع از یک تز و چه
یک سخنراني باشد براي یک جمعي  0222نفره ،نقشي بسیار مهم در انتقال مطلب به حاضرین در جلسه را دارد و
چه بسا مطالب بسیار عمیق و از نظر علمي بدیع ،به دلیل ارائهي ضعیف مورد بي توجهي مخاطبین قرار گرفته است.
بررسي عملکرد سخنرانان و مدرسان موفق حاکي از آنست که بسیاري از آنان اصول مشترک و یا حداقل مشابهي را
به کار مي گیرند .این اصول موارد مختلفي را در بر ميگیرد که ميتوان همه ي آنها را در فازهاي زیر خالصه کرد:
پیش از ارائه :جمع آوري مطالب ،زمانبندي ،نوع پوشش... ،
حین ارائه :مدیریت مطالب ،مدیریت زمان ،مدیریت استرس... ،
پس از ارائه :پاسخ به سواالت ،ارجاع به مراجع علمي... ،
این ارائه ضمن مرور از مهمترین عوامل کلیدي موفقیت در یک ارائه ،با بررسي عمدهترین علل شکست ،راهکارهایي
براي رسیدن به یک ارائه موفق را تشریح خواهد کرد.

ش کرت رد این جلسه رباي تمامی دانشجویان عالهقمند آزاد است.

خالصهاي از سوابق سخنران
 سمت:

مدير نمايندگي ايران شرکت NISCERT
 تحصيالت:
کارشناس مديريت تکنولوژي
کارشناس مهندسي صنايع
 سوابق کاري مرتبط
تدريس بيش از  022دوره آموزشي
در داخل و خارج از کشور

مدرس بين المللي و مورد تاييد انجمن بين المللي مميزان
) (IRCAدر حوزه مديريت امنيت اطالعات

