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 با سالم و احترام 

 احمد رضا فاضلي هستم .

 ،  متاهل و داراي دو فرزند 1360متولد : 

 2002678881كد ملي: 

 09127228198شماره تماس: 

 

 تحصيالت:

 دانشگاه علم و صنعت ايران  –كارشناسي مهندسي مكانيك 

 دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي -كارشناس ارشد مهندسي مكانيك 

 دانشگاه تهران -MBA كارشناسي ارشد مديريت كسب و كار 

 

  رد پاي ماندگار ) با بياني ماندگار( نويسنده كتاب :

 ارتباطي بصورت علمي و اجرايي( -) كتابي راهگشا در زمينه يادگيري سخنراني و مهارت هاي كالمي 

 

 در زمينه سخنراني و مهارت هاي كالمي و ارتباطي  مقاله  60بيش از نويسنده  

  و ... اجراي كارگاهها و دوره هاي آموزشي در زمينه سخنراني در فرهنگسراها، سراي محله، وزرات ارتباطات

  http://Ahmadfazeli.com مدير وبسايت :

http://ahmadfazeli.com/


 با توجه به تجربيات مختلف كاري در فضاهاي خصوصي و دولتي و آشنايي با رنج وسيعي از تخصص هاي

كاري، يادگيري و آموزش اين مهارت كليدي و كاربردي را ضروري مي دانم چرا كه در جهت برگزاري 

جلسات كاري و سمينارهاي علمي و عمومي و ابراز توانايي و تجربه هاي افراد در رده هاي مختلف سازماني، 

 بسيار كارآيي و اثر بخشي فراواني دارد.

 

       ارتباطي به شرح زير  -مجموعه اي از فعاليت هاي اينجانب در زمينه سخنراني و مهارت هاي كالمي 

 مي باشد:

 تحت عنوان :برگزاري كارگاه هاي مهارتي در زمينه سخنراني و مهارت هاي كالمي  -1

 براي يك سخنراني جذاب و تاثير گذار كارگاه تكنيك هاي قدرتمند و موثر

 

 در پژوهشكده مهندسي وزارت ارتباطات ، ر در زمينه سخنراني در جلسات و ارائه برگزاري سمينا -2

 تحت عنوان :

 تكنيك هاي تاثير گذار و جذاب در سخنراني و ارائه حرفه اي 

 

 برگزاري دوره بيان ماندگار در فرهنگسراي تهرانسر :  -3

 تكنيك هايي موثر براي يك سخنراني جذاب و تاثير گذار

 

 ارفرهنگسراي ك –برگزاري كارگاه ترس و مديريت آن در سخنراني  -4       

 فرهنگسراي كار –برگزاري كارگاه مهارت هاي ارتباط موثر در زندگي و بكارگيري فن بيان  -5       

 تحت عنوان : سخنراني در دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران  -6

 بازاريابي صحيح -

 تكنيك هاي سخنراني در جمع  -

 گفتگوهاي دروني موثر  -

 



سخنراني و مهارت هاي كالمي و ارتباطي، مهارت هايي هستند كه تنها با بكارگيري آنها در عمل مي توانند 

شكوفا شوند. بدين منظور در كنار ارائه روش هاي اصولي و علمي، بمنظور افزايش توان و روحيه سخنراني در 

، اين سخنراني، مهارت هاي كالمي و ارتباطي و ارائه حرفه اي و تسلط بر اصول و روش هاي علمي  جمع

 بصورت عملي هم اجرا خواهد شد.در كارگاهها و سمينارها   روش ها

 

اين سمينار براي كارشناسان و مديران به جهت آشنايي و تسلط بر علم سخنراني و مهارت هاي كالمي و 

مينارهاي علمي، الزم و ضروري مي باشد. چرا كه ارتباطي و صحبت در جلسات فني و عمومي و برگزاري س

پيش زمينه هر نوع برگزاري جلسات و سميناري، مسلط بودن به مهارت هاي سخنراني و فن بيان و برقراري 

 ارتباطات صحيح در جمع و ارائه حرفه اي مي باشد.

 

ارائه مي گردد، افراد شركت كننده با بكارگيري صحيح آنها،  دوره هابا استفاده از تكنيك هايي كه در اين 

براحتي و بطور موثر مي توانند با ساير همكاران خود ارتباط برقرار كرده، در جلسات بصورت موثر صحبت 

 كرده و منظور و مفهوم خود را بخوبي ارائه دهند.

 

 

 

 

 

 

 



   گرديده و اجرا مي گردند، بدين ترتيب كه طراحي آموزشي قسمتي از  دوره ها و كارگاههاي مشخصات 

 ) توضيحات آنها در فايل هاي پيوست بيان شده است(  مي باشند:

 

 كالمي _ دوره تخصصي سخنراني و مهارت هاي ارتباط -1

 دروه مديريت و بكارگيري ترس در سخنراني -2

 دوره ارتباطات قوي و شخصيت جذاب -3

 سخنراني در مخاطبان كامل توجه جلب براي موثر هايي دوره تكنيك -4

 دوره طراحي و اجراي اساليد ويژه مدرسان و مديران -5

 و مديران سازماني كارآفرينان -كارگاه تخصصي سخنراني هاي كوتاه ويژه صاحبان كسب و كار -6

 دروه تخصصي كوچينگ سخنراني -7

 

دوره ها، قابليت اين دوره هاي آموزشي بصورت پيوسته طي يك ماه الي دو ماه ارائه مي شود. همچنين اين 

 برگزاري بصورت كارگاه هاي آموزشي دو جلسه اي يا سه جلسه اي هم دارند.

 امكان برگزاري و طراحي دوره هاي آموزشي ديگر هم بنا به درخواست مجموعه امكان پذير مي باشد.

 قبال از توجه و همكاري جنابعالي و مجموعه محترم ، كمال تشكر و قدرداني را دارم.

 

 


