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ای ارائه ه. اشتراک بگذارندبه بخش ارائه های ویژه برای کسانی طراحی شده که ایده یا پیام خاصی دارند و می خواهند آن را 
بر این عالوه . دقیقه ای هستند10این ارائه ها . دریافتی توسط تیم ارائه ی ناب بررسی می شوند تا بهترین ها به سخن سرا راه یابند

.ممکن است از مهمانان ویژه ای نیز دعوت شود تا باهم از تکنیک های ناب ارائه شان یاد بگیریم

درس فرم مربوطه را بر روی وب سایت کامل نمایند و یا از طریق آمی توانند ارائه دهند، کسانی که تمایل دارند در این بخش 
پس از این . مهلت اعالم آمادگی، یک هفته قبل از برگزاری سخن سرا خواهد بودآخرین .اقدام نمایندinfo@eraehnab.irایمیل 

ای ویژه داوری نهایی و انتخاب ارائه ه. مرحله با شما تماس خواهیم گرفت تا یک فایل تصویری از ارائه تان برای ما ارسال کنید
.شدبراساس این ویدئوها انجام خواهد 

:ارائه ویژهآیین نامه بخش 
.ارائه ها می تواند در هر موضوعی باشد• 
.ارائه ها می تواند دارای فیلم، اسالید و یا هر ابزاری که برای ارائه به آن نیازمندید باشد• 
.باشدمیدقیقه 10مدت زمان ارائه حداکثر • 

.شما هستیمارائه های ناب منتظر
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ای حاضرین در گروه هکارگاه، این بخش پس از طرح چندین موضوع مختلف توسط مدرس در 
نماینده ی هر گروه، سپس . می پردازندنفره به طراحی ارائه درمورد این موضوعات 5تا 3

.دقیقه ارائه می کند3محتوای آماده شده را طی 

ای شده و نکات کاربردی بردر پایان، ارائه های انجام شده توسط کارشناسان حاضر تحلیل 
.شودهای بعدی ارائه میگیری در ارائهبهره



11، خیابان تخارستان، کوچه سینا، پالک (ظفر)خیابان دستگردی : سرامحل سخن

کلیک کنید Google Map مشاهده در برای

در صورتی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید؛

دقیقه پیاده روی5از  خیابان نیل در میرداماد تا کوچه سینا با کم تر از 
.خواهد رسیدروی به مجموعه دقیقه پیاده 3و همچنین از تقاطع اتوبان مدرس و کوچه پیروز با کم تر از 

https://www.google.com/maps?z=15&t=m&q=loc:35.76516086+51.42514276
https://www.google.com/maps?z=15&t=m&q=loc:35.76516086+51.42514276
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http://www.eraehnab.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
http://www.eraehnab.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7/

