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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کاربردی  -دانشگاه جامع علمی

  ريزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردیشورای برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سرفصلمشخصات کلی،برنامه 

  تک درس اصول و مهارت های سخنوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ و هنر گروه:
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 یتعالبسمه

 

 مقدمه:

آفرینش به شاهکارهستی وجامع ترین پدیده عالم خلقت هدیه کرده و موجب شده تااز دیگر موجودات یکی ازقابلیت هائی که 

 ممتاز شود،زبان و تکلم است .

لیک  اگراین ودیعت نبود،آدمی چون صندوق ناگشوده بی ثمر می شد ، ذخائر وجودی اش وعیب و هنرش نهفته می ماند.

 بیاراست تا احسن الخالقین بر حضرتش محقق گردد.« عَلَّمَه البیان » ور ،آن برترین آفریننده،آدمی راآفرید وبه زی

 

 تعریف و هدف دوره:

فن مجموعه ای از سر فصل هائی است، برگرفته از اصول و مبانی «  اصول ومهارت های سخنوری» برنامه درسی تک درس 

 ،از برترین ورساترین کالم ئیذکر نمونه ها و  علوم بالغت ،های گفتاری در حوزه روانشناسی   مهارتو  TEDبیان در روش 

وشایستگی هایی که مهارت آموز به دست می آورد می توان گفت با توجه به این مهارتها  .به ویژه کالم علوی در نهج البالغه

 سروکار دارند . و روابط عمومی تبلیغ ،توانمند کردن آن نیروهایی است  که با شغل تدریس هدف از اجرای این تک درس،

توانند به طور مؤثر وکارآمد با دیگران ارتباط برقرار بکنند ب برآن ی است که افراد با فراگیری وتسلط مهارت آموزنوعی ونیز 

  د . نوپیام خود را در قالب سخنانی شیوا ورسا به مخاطبین خود انتقال بده

  
 ضرورت و اهمیت دوره:

بیشتر وقت خودشان را در ارتباطات فردی و اجتماعی،  و بسیار گسترده ای با هم دارنددر دنیای امروز انسانها ارتباطات 

اگر چه برای این امور ابزار و وسائل متنوعی کشف و  تبادل افکار و اندیشه ها و انتقال احساسات و تمایالت صرف می کنند.

اما از میان آن همه ابزار، همچنان بهره مندی از  ابداع شده ونسل آدمی برای تحقق آنها از راه های متنوعی بهره می برند.

 .واز اهمیت ویژه ای برخوردار است جایگاه خود را حفظ کرده سخنوری وفنون آن،

یک معلم در کالس درس ،یک مبلغ در میان مخاطبان ،یک گوینده و مجری در مقام گویندگی ، یک مدیر در  برای امروزه

سخنرانی که دوست دارد بر اریکه یا  و های ارتباطی موفق عمل کند خواهد در مهارتبکه برای آن ،مناسبات روابط عمومی

ری ضروری می نماید تا کالمش اصول و قواعد ونکته های فنون سخنو فراگیری اصول .و مجذوب واقع شود گیردبسخن قرار 

 ، نافذ و مؤثر باشد.زیبا

، وی را در برقراری رابطه مطلوبگذشته ازاینکه به آدمی شخصیت وجمال وزیبائی می دهد  ، هنر اینآگاهی از مضاف بر این،

در نهایت دارنده این فن ، فاتح قلوب و گشاینده  مذاکرات ودست یابی به تفاهمات اجتماعی وروابط عمومی توانمند می سازد.

 هر دربسته می گردد .

 

 :انتظارقابلی هاو مهارتها شایستگی

 کسب نمایند.ی ذیل را هامهارتپس از اتمام دوره توانایی انجام  ستیبایمذیران دوره مهارت پ

 مهارت یابی در تدریس،تبلیغ اموردینی وسخنرانی کار آمد و مؤثر  -1

 فردی مهارت یابی در مذاکرات ، مفاهمات اجتماعی ، روابط عمومی و مهارتهای ارتباطی  -2

 مهارت یابی درانتقال افکار واندیشه ها واحساسات در قالب بیانی شیوا و رسا  -3

 

 

 سطح آموزشی:

 کاردانی( –تکمیلی بین سطوح تحصیلی دیپلم و کاردانی )دیپلم  □
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  کارشناسی( -تکمیلی بین سطوح تحصیلی کاردانی و کارشناسی )کاردانی  □

  کارشناسی ارشد( –ارشد )کارشناسی تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی و کارشناسی 

  دکتری( -تکمیلی بین سطوح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری )کارشناسی ارشد  □

 

 

 تکمیلی شغل : / مهارت شغل قابل احراز

 افزایش مهارت های ارتباطی در روابط عمومی, بازار یابی و ...-

 

 ضوابط و شرایط پذیرش:

 )حداقل مدرك تحصیلی/رشته تحصیلی( :  -الف 

 : ........................................................................( به همراه  ........  سال تجربه کاری مرتبطموردنظری هارشتهدیپلم متوسطه   )□  -1

 ......  سال تجربه کاری مرتبط........................................................................( به همراه  ..: موردنظری هارشتهکاردانی           ) □ -2

3-  (        موردنظری هارشتهکارشناسی                 ) سال تجربه کاری مرتبط  .به همراه  .........           : تمامی رشته ها 

 : ........................................................................( به همراه  ........  سال تجربه کاری مرتبطموردنظری هارشته) رشد کارشناسی ا□  -4

 

 

 ی آموزشی / سالمت / تجربه کاری(هادوره) ازیموردنی هایگواه -ب
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  سخنوری اصول و مهارت های نام درس:

 -------  :ازیهم ن/ازینشیپ

 عملی نظری 

 28 12 ساعت

 :های مهم ذيل توسط مهارت پذير استها و قابلیتارائه اين درس کسب توانمندیهدف از  الف: 

مهارت یابی و نیزمهارت یابی در مذاکرات ، مفاهمات اجتماعی ، روابط عمومی و مهارتهای ارتباطی فردی  ،در تدریس ،تبلیغ اموردینی وسخنرانی کار آمد و مؤثر توانایی 

 سات در قالب بیانی شیوا و رسا درانتقال افکار واندیشه ها واحسا

 آموزشی )رئوس مطالب و ريز محتوا( سرفصلب: 

 رديف
 و رئوسمبحث کلی 

 مطالب سرفصل
 ريز محتوای آموزشی سرفصل

 زمان آموزش

 )ساعت(

 عملی نظری

1 

آشنايی با مبانی 

واصول فن 

سخنوری  با 

تأکید بر روش 

TED 

 مبحث نظری:

 TEDتعریف مفاهیم ،تبیین و تشریح انواع سخنرانی ،تبیین فن بیان روش  -1

)مباحث پیرامونی سخنوری ،مراحل آماده شدن برای  TEDمبانی واصول سخنوری روش  -2

 سخنرانی ،روی صحنه و زمان سخنرانی (

3  

 شرح کار عملی

 TEDسخنرانی و اجرای آن به روش انواع  یریدر بکارگ یابیو مهارت  نیتمر.2 
 6 

2 

مهارت های 

انتقال پیام در 

حوزه 

 روانشناسی

 مبحث نظری:

، ویژگی ها وچگونگی عنصر کالمی از آن جمله: موضوع ومحتوای بدنیو  زبانیبررسی عناصر 

سخن،آمادگی قبلی وتسلط بر مطالب ،سبک های گفتاری،شیوایی ورسائی سخن ،سنجیده سخن 

 و... کالم وآراستگی سخن ،همراهی با تعقل و تفکر ،پرهیز از پرگوییگفتن،عفت 

3  

 شرح کار عملی:

پس ازآشنایی با شیوه های انتقال پیام وویژگی های عنصر کالمی ، مهارت آموزآن در یک گفتمان  1

 جمعی  شرکت ومؤلفه های مرتبط را بکار می گیرند  

 6 

3 
آئین سخنوری 

 در علوم بالغت

 -1خطابه وسخنوری،تعریف فصاحت و بالغت ،فصاحت کالم وانطباق آن با اصول بالغت  پیشینه

رعایت موسیقیائی کالم  -3ایراد سخن به طرق مختلف )بیان( -2رعایت مقتضای حال)معانی( 

   )بدیع(، آفتهای سخن بلیغ .

3  

 شرح کار عملی:

آموز یک موضوع راانتخاب وبا رعایت  کالم بلیغ ، مهارتساختارهای  پس از شرح اصول بالغت و .1

 مؤلفه ها ی مرتبط سخنرانی می کند .
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4 
هنر سخن وری 

 در کالم علوی

 مبحث نظری

 اهمیت سخن و جایگاه سخنوری از منظر امام علی )ع( ،

 گزینشی ازخطبه های نهج البالغه به عنوان کالم بلیغ وانطباق آن باموازین سخن فصیح و بلیغ 

3  

 کار عملی:شرح 

خطبه هایی از نهج البالغه انتخاب وبا موازین سخن بلیغ از جهات علوم بالغی ونیز با معیار ویژگی  .1

 های سخن خوب در حوزه روانشناسی سنجیده می شود

 6 

 ج: منابع درسی : 

 ( ،قدرت بیان ،ترجمه مهستی دهباشی ، تهران ، نشر پل1398، )ديل کارنگی   -1

 ، ترجمه سرود آتشی ، تهران ، نشر آسمان خیال .TED( اصول سخنرانی وفن بیان به روش 1396کریس اندرسون ، )  -2

 ( فن بیان و سخنوری ، تهران ،انتشارات فرزانگان دانشگاه 1397هادی ،)، رضائی  -3

 ( آموزش فن بیان ، تهران ، نشر سپینود 1395حلت ، احمد )  -4
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 :)شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب(درس آموزشید( استانداردهای 

   اصول و مهارت های سخنوری 

 

 :ویژگی های مدرس: )درجه علمی ـ سوابق تخصصی و تجربی( -1 

 ادبیات و زبان علوم تربیتی و روانشناسی ،علوم ارتباطات, ـ حداقل مدرك تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ، رشته/رشته های تحصیلی)متجانس(: 

 فارسی ، ادبیات و ربان عربی، نهج البالغه ، علوم حدیث و قرآن 

 سال 5حداقل سابقه تخصصی در حوزه شغلی موردنظر )با ذکر حوزه شغلی به سال(: 

 های آموزشی موردنیاز: ها و یا دورهنامهـ گواهی

 سال 5حداقل سابقه تدریس مرتبط)به سال(:  -

   خوب          عالیمیزان تسلط به زبان انگلیسی:    ـ

 خوب          میزان تسلط به رایانه:             عالی -

 و زبان عربی دارا باشد. تسلط نسبی بر مفاهیم نهج البالغهها با ذکر موارد:  سایر ویژگی -

 محیط آموزشی)کالس، آزمایشگاه، کارگاه، تجهیزات و وسایل موردنیاز( :  -2

 کارگاه .....  مترمربع، و سایر موارد با ذکر نام و مساحت ..... .....  مترمربع،    آزمایشگاهمترمربع،      40  کالسالف( 

 آالت، وسایل و امکانات موردنیاز:ـ فهرست تجهیزات، ماشین

 ـ رایانه3                                             وایت بردـ  2ـ پروژکتور                                            1

 ـ  میز و صندلی                                                      5ـ کتابخانه تخصصی                                4

 .ب ( کار در محیط:

        ،کارگاه        ،کارخانه         ،واحد تولیدی   و   ............    مزرعه 

سایر با ذکر  و ، فیلم و اسالید، پژوهشی  ،کارگاهی، آزمایشگاهی، تمرین و تکرارای، مباحثهروش تدریس ارائه درس: سخنرانی -3

 ………مورد

ها با ذکر مورد   ، مطالعه موردی، سایر روش،  ارائه پروژهآزمون شفاهی،  ،  آزمون عملیـ نحوه ارزشیابی درس:  ارزیابی بر اساس: آزمون کتبی4

…… 

 


