
 

کارمدرییت  -دااگشنه عالهم طباطبائی    یالملل نیباهی علمی ی هم
 

      

 برنامه هایراهکارهایی برای بهبود کیفیت 

 آنالین

مخاطبان یک برنامه آنالین به چه نکاتی رانان و ندبیران، سخ

 باید توجه کنند؟

 المللیبینکارشناس برگزاری رویدادهای علمی ماندانا سجادی      

 1399دی ماه 



 سپاس از جهاندار پیروزگر   

  کزویست نیرو و فر و هنر  

و رویدادهای  نشست ها ،هاکالس شکل برگزاری ، حاکی از تغییردانشگاهی هایفعالیتی حاکم بر عرصه روندها

پرشماری را برای  هایچالشاین تغییر روند، مجازی و آنالین است.  شگاهی از حضوری و فیزیکی به نشست هایدان

از مشکالت فنی و  ،ایگستردهکه طیف  هاچالشآورده است. این  پدید هانشست گونهاینسخنرانان، مدیران و مخاطبین 

، بر کیفیت برگزاری برنامه شودمیشامل مجازی  هاینشستدر را تکنیکی گرفته تا سبک پوشش و لحن کالم سخنرانان 

 در طول برگزاری برنامه اثرگذار است.  انمخاطب پایدار توجهجلبو  ها

ات و تجهیزات ضروری برگزاری ترتیب هشاره به برخی از نکات مهم دربارا ، کوشش شده است تا بادر این نوشتار کوتاه

وه گفتار، سبک پوشش، و نحوه برقراری کوچک در شی ینشان داده شود که چطور با اعمال تغییرات برنامه های آنالین،

ه مشتاق و برنام کرد، و مخاطب را در طول مدیریت خوبیبهآنالین یا وبینار را  یک نشست توانمیارتباط با مخاطب 

 داشت.  پرانگیزه نگاه
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 مرتب  طوربهاگر  کنید: مناسب برای اجرای برنامه آنالین را فراهم افزاریسختتجهیزات  ،پیش از هر چیز

کنید. این  را فراهمبهتر است تجهیزات مناسب این نشست ها آنالین دارید،  یا در ماه چندین برنامهدر هفته، 

  از: اندعبارتتجهیزات 

 :هوشمند، کیفیت  هایگوشیو  هاتاپلپدرون  شدهتعبیه هایدوربینها در مقایسه با  این دوربین دوربین خارجی

 .گذارندمیدارند و تصویر بهتری از شما برای مخاطبین به نمایش  تریمناسببسیار 

  :آنالین بسیار حیاتی است. استفاده از پنل های  یر بهتر در یک برنامهدر ارائه تصاو مناسب نورتجهیزات نورLED 

 .شودمیتوصیه  قابل تنظیم باشد، هاآن نورمتحرکی که  هایچراغیا 

 باکیفیت را شما، صدای تاپلپاین میکروفون ها نیز در مقایسه با میکروفون های داخلی : میکروفون خارجی 

 .رسانندمیبه گوش مخاطبین  تریمناسب

 کتابخانه  قراردادنباشد که توجه یا نگاه مخاطب را منحرف کند. از  ایگونهبهنباید  شما زمینهپسمناسب:  زمینهپس

دارد،  بخانه یا دیوار شلوغ جایشما جلوی کتا تحریر میزاگر  کنید. ر خود، خودداریتصوی زمینهپس عنوانبهشلوغ 

دیوار  ،زمینهپسخود را تغییر دهید. بهترین  تحریر میزجای  ،برای سخنرانی آنالین ریزیبرنامهبهتر است پیش از 

  روشن و تزئینات حداقلی است. بارنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامناسب برای ارائه آنالین زمینهپساز  اینمونه 1 تصویر شماره



 شیوه  حتماًاز آغاز برنامه،  : پیشارائه آنالین را بیاموزید موردنیاز افزاریسختوه کار کردن با تجهیزات شی

پیش از آغاز  روز چندرا بیاموزید و  مانند دوربین، میکروفون و گوشی افزارهاییسختدرست کار کردن با 

اجرای  روشن کردن مکرر میکروفون و دوربین در طول کنید. خاموش و را آزمایش هاآنبرنامه چندین بار 

، هاآناطمینان از درست کار کردن  باهدف ویژه اگر سخنران جلوتر از شما در حال سخنرانی است، ، بهبرنامه

 برای مخاطبین شما خوشایند نیست. اصالً

 فرم یا از پلت : هر دانشگاه، سازمان یا نهاد،را بیاموزید ارائه آنالین افزارنرمفرم یا با پلت کردن کاروه شی

ادوبی کانکت،  مانند هاپلتفرم. برخی از این کندمیآنالین استفاده  خود برای ارائه برنامه های ویژه هایسامانه

 توانید مطالبمیدر اینترنت  ساده وجویجستمتداول هستند که با یک  ایاندازهبه زوم و اسکای روم

 که قرار است در آن برنامه یا نهادیوه کار کردن با آنها بیابید. در صورتی که دانشگاه پرشماری درباره شی

چند روز پیش از آغاز برنامه از مسئول برگزاری  حتماً، کندمیاستفاده  باشید، از نرم افزار دیگریآنالین داشته 

فرم را به شما و استفاده از امکانات آن پلت کردن کارآن سازمان بخواهید شیوه  آوریفنبرنامه یا کارشناس 

 آموزش دهد. 

  ی یک برنامه مجازی، دستگاه خود،همیشه پیش از اجرا د:یمطمئن شوخود تجهیزات  کردن کاراز درست 

، ، دوربینا سه بار چک کنید و از سالم بودن میکروفونرا دو ی تاپلپاعم از رایانه شخصی، گوشی هوشمند و 

 و وصل بودن اینترنت مطمئن شوید. 

 کنندمیدر دقیقه صحبت  واژه 120با سرعت  معموالًمردم  بیشتر: آنالین را تخمین بزنید سخنرانی زمانمدت .

 که آن را ارائه دهید.  بردمیدقیقه زمان  4 حدوداًه دارد، واژ 500برای نمونه، اگر متن شما 

 دقیقه وقت پرسش و  15با  نشست های علمی معموالً: کنید احتمالی مخاطبین خود را پیش بینی پرسش های

هرگونه غافلگیری در طول این بخش، بهتر است پیش از برنامه  از . برای دوریرسندمی ( به پایانQ&Aپاسخ )

 داشته باشید.  هااحتمالی مخاطبین خود فکر کنید و پاسخی برای آن پرسش های درباره



 از تجهیزات نوری مناسب برای سخنرانی آنالین اینمونه2 تصویر شماره 

 

 اجرای برنامه به چه نکاتی باید توجه کنند؟ آنالین در طول هایبرنامهسخنرانان   1-2

نشان داده است که مردم برای اینکه تشخیص دهند که شما انسان  2017دانشگاه تورنتو در سال  هایپژوهشیکی از 

این بدان معناست  زمان نیاز دارند.ثانیه  5به کمتر از  ،است یا خیر جذاب هاآنو سخنرانی شما برای  کاریزماتیکی هستید

 بنابراین قضاوت خواهند کرد. تاناز روی لباس، چهره و لحن سخن گفتن  را شماثانیه نخست  5، در که مخاطبین شما

 .کافی داشته باشید توجه ،بنددمیثانیه در ذهن مخاطب از شما نقش  5الزم است به تصویری که در این 

 اگر تلفن در ببندیدهای دستگاه خود را کنید، پیام گیر صدابیگوشی خود را : کنندهعناصر اختالل حذف همه ،

اجرای  نچه ممکن است در اطراف شما به هنگاماتاق هست پیش از شروع برنامه آن از برق بکشید. و هر آ

 حتماًشما  در خانه دارید، مراقبت کنید هنگام سخنرانی را حذف کنید. اگر کودکی درست کند سروصدابرنامه 

بنابراین  شنوندمید. به خاطر داشته باشید که برخی از مخاطبان شما برنامه را با هدفون در اتاق دیگری باش

 است.  شنیدنقابل هاآنصدایی در محیط برای  ترینکوچک

 :نادرست است. لباس راحت پوشید،  توانمیآنالین است  این تصور که چون برنامه لباس مناسب بپوشید

باشد. حتی  حضوریکاری  برنامه های فرم باو مطابق  رسمی کامالًآنالین باید  در برنامه های لباس شما

 ،حالدرعین، مقتدر و کندمیپوشیدن لباس رسمی به شما کمک  جوراب پوشیدن نباید فراموش شود.

اگر  برای نمونه، لباس بپوشید. خود و مخاطبین برنامهن مطابق شا پیشنهاد می شود به نظر برسید. اعتمادقابل

 رسمی سخنرانی هایمقامو  و اگر برای استادان رسمینیمه هایلباس، کنیدمیبرای دانشجویان خود سخنرانی 

 رنگ بارنگ لباس شما باید تا حدودی  د.بپوشی یا لباس فرم اداری( وشلوارکت) تررسمی هایلباس، کنیدمی



اگر  ،شما تیره است، رنگ روشن بپوشید و برعکس زمینهپساگر  برای نمونه،متفاوت باشد.  زمینهپسدیوار 

 .متفاوت استفاده کنید بارنگ هاییلباساز  ،شما دیوار سفید ساده است زمینهپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم کنید که نور  ایگونهبهمحل نشستن یا ایستادن خود برای ارائه آنالین را  بکوشید :و تصویر تنظیمات نور

پشت به پنجره یا محلی که بسیار پرنور است قرار  عنوانهیچبهدر طول روز . قرار گیردروی صورت شما 

به نمایش  و تار تیره کامالًنیز چهره شما مخاطبان نه تنها منظره بیرون را نمی توانند ببینند، بلکه  چراکه ؛نگیرید

 تنظیم خودرا روی چهره  آن نور توانیدمیدارید که  ایمطالعه. اگر امکان استفاده از نورافکن یا چراغ آیددرمی

 این کار را انجام دهید.  حتماًکنید، 

 

 

 

 بهتر است لپ تاپ را به گونه ای تنظیم کنید که به موازات چهره شما جای بگیرد. در این تنظیمات تصویر :

وضعیت مخاطبان به جای آنکه چهره شما را از پایین به باال نگاه کند، شما را از روبرو خواهد دید. برای این 

 لباس نامناسب برای ارائه آنالین  3 تصویر شماره



باالتر بیاید و درست در کار می توان یک یا دو کتاب قطور را در زیر لپ تاپ گذاشت تا از سطح میز کمی 

 برابر چهره شما جای گیرد.

  هایویژگی آشکار است که برنامه آنالین در کنار همه انرژی لحن کالم خود را حفظ کنید:لبخند بزنید و 

پایدار توجه مخاطب تا پایان  حضوری جذاب نیست و بنابراین جلب نشست های اندازهبهمثبتی که دارد، 

کوشش کنید سطح  مخاطب توجهجلب برایبنابراین  .استسخنرانان  وظایف برانگیزترینچالشیکی از  برنامه

کوتاه،  هایداستان. نشان دادن تصاویر جذاب، تعریف ماجراها و داریدنگهو شاد  پرانرژیکالم خود را  لحن

توجه مخاطب در  حفظ هایراهاز دیگر  ،متعارف و پرسش از مخاطبین هایشوخیو  از استعاره ها استفاده

خود را خم نکنید و مستقیم به دوربین یا  هایشانهد، نیصاف بنشیمطلب، ارائه  در هنگاماست.  طول برنامه

 مخاطب مجازی خود نگاه کنید.

 صاف بنشینید و به مخاطب خود لبخند بزنید. 4 تصویر شماره 

 

 

 

  شما تا حد امکان کوتاه و جذاب باشد.  ارائه اسالیدهایکنید  کوشش کوتاه و جذاب: اسالیدهایاستفاده از

و  ترطوالنی اسالیدهایبر جذابیت اسالیدها بیفزایید. بهتر است  ،بصری هایجلوهبا افزودن تصاویر و 

و  ترکوتاهپایانی تا حد امکان  اسالیدهایمیانی به نمایش بگذارید و  اسالیدهایرا در  ترسختمحتواهای 

 باشد.  ترهساد

 مانند فرود آمدن هواپیماست. باید از چند پایان دادن به یک سخنرانی،  و مشخص داشته باشید: پایان روشن

 خواهید رساند.  انی و در کجا بحث خود را به پایانمشخص باشد که چه زم کامالً، پیش از پایاندقیقه 



 سخنان  افدیپیآنالین،  است در پایان برنامه های: بهتر برای مخاطبین خود داشته باشید ارائهقابلد ورادست

 اطالعات تکمیلی، نمودارها و آمارها را در اختیار مخاطبین قرار دهید.  هایفایلخود و یا 

 استفاده از  حالدرعیننشان دادن صورت و چهره،  کوتاه روشن کنید: هرچندخود را برای دقایقی  دوربین

 . کندمیچه بیشتر مخاطب کمک و البته زبان بدن، به جذب هر ردنکحرکات دست به هنگام سخنرانی 

  حضوری و  برنامه های مجازی باید تا حد امکان به برنامه های نشستن: جایبهایستادن در جلوی دوربین

بیشتر  راتان قدرت صدای شما و جذابیت لحن  ،ایستادن بایستید. برایتان مقدور است،. اگر فیزیکی شبیه باشند

از میزهای  ،توانیدمیاگر  ر گرفتن دوربین توجه داشته باشید.به محل قرا ،و اگر تصمیم گرفتید بایستید .کندمی

 استفاده کنید.  تاپلپبرای قرار دادن  بلندتر

 

 !به جای نشستن، بایستید 5 تصویر شماره 

 

 حرکت  یا موبایل خود را به هنگام سخنرانی تاپلپ دوربین عنوانهیچبه :ثابت نگهدارید یکجارا  دوربین

موبایل با دست خودداری کنید. بهتر است گوشی را به یک لیوان یا چند جلد  یاز نگهداشتن گوشندهید. 

خنرانی شما شروع شد، یا مدیر هر زمان سکتاب تکیه دهید تا تصویر شما بدون لرزش به مخاطب برسد. 

از  پایان سخنرانی، یا هر زمان مدیر نشست محضبهرا روشن کنید و  بیننشست از شما درخواست کرد، دور

 شما درخواست کرد، آن را خاموش نمایید. 



 نکات مهم  آخرین اسالید پاورپوینت شما دارای بهتر است .نگذارید گیرینتیجهسخنان یا بحث خود را بدون  بحث: گیرینتیجه

نتیجه  عنوانبهو  ایدگفتهچه  اآلند که تا یخالصه به مخاطبین خود بگوی طوربه باریکبحث باشد. در آخرین اسالید  گیرینتیجه

 بازگو کنید.  هاآنچه مطلبی را قرار است برای 

 ، از این الگو تبعیت کنید:دانیدمیو شما پاسخ آن را  کندمیرا مطرح  پرسشیمخاطب شما  کههنگامی

  کنید ریپرسش، سپاسگزااز مخاطب به خاطر پرسیدن 

 کنید سازیشفافخود  پرسش وی را با سخنان 

 پرسش را بار دیگر برای مخاطبین تکرار کنید 

 به پرسش پاسخ دهید 

 بوده است کنندهقانعکافی برای مخاطبین  اندازهبهشوید که پاسخ شما  مطمئن 

  کنید. پرسش را پرسیده سپاسگزاریبار دیگر از مخاطبی که 

، از این الگو یا مایل به دادن پاسخ نیستید دانیدمینو شما پاسخ آن را  کندمیرا مطرح  پرسشیمخاطب شما  کههنگامی

 تبعیت کنید:

  کنید پرسش را پرسیده، سپاسگزاریاز مخاطبی که 

 مخاطب استفاده کنید. عبارتی مانند از پاسخ به پرسش از یک عبارت مناسب برای خودداری: 

o  ،در وقت مناسبی به شما  ا امکان دارد پس از برنامه وپرسش خوبی بود، آیاز شما سپاسگزارم

 پاسخ دهم؟

o  ،به این مسئله فکر نکرده بودم، اجازه دهید بیشتر درباره آن  تاکنونسپاس از پرسش جالب شما

 به شما پاسخ دهم. بعداًفکر کنم و 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کرد ها دوریآنآنالین باید از  اشتباه های بزرگی که در سخنرانی

 شلوغ و طوالنی  هایپاورپوینت 

 تخمین نزدن زمان ارائه  

 خواندن از روی مطلب  

 به هنگام سخنرانی استفاده نکردن از زبان بدن بودن و نداشتن لبخند وخشک و جدی  

 رکت دادن دوربین به هنگام سخنرانی کردنح 

 موقع دوربین و میکروفونبهفراموش کردن روشن یا خاموش کردن  

خرابی ، قطعی اینترنت و های غیرمنتظره )پخش نشدن اسالیدهارای رخدادآماده نبودن ب 

 تجهیزات(

 فرم یا برنامه ارائه سخنرانی نداشتن تسلط کافی به پلت 
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عهده مخاطبین در طول برنامه بر توجهجلب، و ظیفه اصلی را برای حفظ کیفیت برنامهآنالین، و نشست مدیر یا دبیر

از  ،جانبههمه، دانش فنی، انرژی باال و لحن کالم مناسب در کنار حضور ذهن باال و توجه علمی بنابراین آمادگیدارد. 

 الزم است به موارد زیر توجه کند:  وبینارآنالین است. بدین منظور مدیر  هاینشستضروری برای مدیریت  هایویژگی

 

 
 

 

  باید بیش از همه مدیر نشست و برخورداری از دانش فنی کافی:  آنالینفرم ارائه کامل بر پلتتسلط

مدیر  عنوانبهداشته باشد.  فنی پلتفرم ارائه برنامه آشنایی هایویژگی با در یک برنامهسخنرانان و حضار 

در  هاآناعم از قطع اتصال سخنرانان، ناتوانی  ونه پیشامد فنی ناخوشایند در برنامه،باید بتوانید هرگ ،نشست

و غیره را  ، پاک کردن پیام های نامناسب، ناتوانی در روشن کردن میکروفون، دوربینآپلود کردن مطالب

بهتر است از کارشناس فنی برنامه بخواهید که در طول برنامه در تاالر مجازی حضور داشته مدیریت کنید. 

 ا به فوریت برطرف نماید.باشد و مشکالت احتمالی ر

  ان را مشخص کنید و آن را به ه، ترتیب سخنرانی میهمانز برنامپیش از آغا حتماًنشست:  کار دستورتهیه

داشته باشید، اگر یکی از  Plan Bیک برنامه جایگزین یا  حتماًسخنرانان نشست خود برسانید.  آگاهی

مشکل فنی شد، مدیر برنامه و دیگر سخنرانان نباید  سخنرانان به دالیلی نتوانست سروقت حاضر شود، یا دچار

 اینکه چه کسی قرار است جای ایشان سخنرانی کند، دچار ابهام شوند. درباره



 شست، اطمینان حاصل کردن از حضور وظیفه مدیر یک ن ترینمهم: ه در موعد مقرراطمینان از برگزاری برنام

دقیقه پیش از ورود مخاطبین به  30مدیر نشست الزم است  عنوانبهو بدون اختالل سخنرانان است.  موقعبه

، با سخنرانان هماهنگ شوید و از اتصال اینترنت و سالم بودن تجهیزات همه سخنرانان اطمینان مجازی تاالر

خود را خاموش و روشن  و دوربین میکروفون نوبتبهخاطر داشته باشید. به این منظور از سخنرانان بخواهید 

 چک کنید.  را پیش از آغاز برنامه هاآنکنند و صدا و تصویر 

 کنید و به سخنرانان  ریزیبرنامه دقتبهرا  هاسخنرانیمدیر نشست،  عنوانبه: هاسخنرانی ترتیب ریزیبرنامه

 باید مطالب خود را ارائه کنند.  زمانیمدتدر چه ساعتی و در چه  دقیقاً هرکدامنشست بگویید که 

  نسخه از سخنرانان نشست بخواهید پیش از آغاز نشست: هاسخنرانیارائه پشتیبانی محتوای ،pdf  پاورپوینت

همه سخنرانان دسترسی داشته  شدهارائهمدیر نشست باید به محتوای  عنوانبهخود را در اختیار شما بگذارند. 

 از برنامه پشتیبانی کنید.  خوبیبهباشید تا در مواقع ضروری و پیشامدهای نابهنگام، بتوانید 

 -از خوشامدگویی میکروفون را بالفاصله پس مخاطبین حاضر در وبینار برسانید:  برنامه نشست را به آگاهی

؛ ترتیب ن سخنران واگذار نکنید. بهتر است مدیر نشست در آغاز اندکی درباره موضوع برنامهیبه نخست

 .دعوت از سخنرانان و ... سخن بگوید ، علتهاسخنرانی

 ات تخصصی داشته باشید: میزبان یا مدیر یک برنامه آنالین، ع، اطالهاسخنرانیه و محتوای درباره موضوع برنام

فضای  خصصی مناسب داشته باشد تا بتوانداطالعات ت ،الزم است نسبت به محتوا یا موضوع کلی نشست

 به یک گفتگوی تعاملی تغییر دهد. ،وبینار را از حالت ارائه صرف

 یا تعریف  پرسش هابا پرسیدن  بکوشیدآنالین:  توجه مخاطب در طول برنامه ش برای جذبکوش

همچنین می توان . داریدنگهرا تا پایان برنامه همراه و مشتاق  هاآنبرنامه،  برای مخاطبان در طول هاییفعالیت

در بخش نگارش پیام ها، از مخاطبان خواست که دیدگاه ها و پرسش های خود را در طول سخنرانی ها 

پخش کلیپ های کوتاه )یک تا دو دقیقه ای( مرتبط با موضوع در  فتگو باشند.بنویسند و با مدیر برنامه در گ

هنگامی که موضوعات و سخنرانان تغییر می کنند، می تواند به جلب نظر مخاطبان کمک کند. فراموش نکنید 

ید آورید. که در برنامه های آنالین نیازی نیست که زمانی را برای استراحت اعالم کنید و وقفه ای در برنامه پد

معموال با این کار، شماری از مخاطبان خود را از دست می دهید. مخاطبان شما با آسانی می توانند در حال 

گوش دادن به برنامه شما، تحرک داشته باشند و نوشیدنی و خوراکی خود را صرف کنند. در واقع، برنامه های 

 پیروی کنند. مجازی کامال از رویه های برنامه های حضوری نمی توانند 



  داریدوظیفه ،مدیر برنامه آنالین عنوانبه در راستای هدف برنامه: و گفتگوها هاسخنرانیحفظ خط سیر 

، در راستای هدف گیردمیصورت  وبیناره و گفتگوهایی که در طول برنام هاسخنرانیش کنید تا همه کوش

پنهان است، گاهی رخ  تقریباًهویت مخاطبین  که آنجا ازهای آنالین، لی نشست ساماندهی شود. در وبیناراص

تا بحث را منحرف کرده یا  خاطبان با سوءاستفاده از فضای برنامه آنالین می کوشندکه شماری از م می دهد

ه بر همین سبب، مدیر نشست باید در طول برنامکنند. به  غیرمتعارف بازگو ایگونهبهنظرات مخالف خود را 

توجه و تمرکز کافی داشته و مانع از انحراف  هاسخنرانیو  محتوای گفتگوها طورینهمنشست و  گفتگوی تاالر

 به سخنرانان شود. احترامیبیبحث یا 

 باشد که  ایگونهبهنباید  : فرایند مدیریت برنامه هااز مخاطبین به پایان برسانید نظرخواهیرا با  برنامه

حترام به . الزم است مدیر نشست در راستای اهمه از تاالر بیرون بروند ها سخنرانی بالفاصله پس از پایان

 هایایدهجویا شده و از  را درباره برنامه هاآن، نظر اندداشتهحضور و مشارکت  مخاطبینی که در طول برنامه

 بعدی استفاده کند. هاینشستدر راستای بهبود کیفیت  هاآن

 مجازی به  هاینشستبهتر آن است که در پایان نشست:  ز پایانیل تشکر یا تقدیرنامه پس اارسال ایم

مشارکت تهیه  نامهگواهیاقتضای موضوع و شکل برگزاری،  برای مخاطبین و سخنرانان برنامه تقدیرنامه و یا 

 و سخنرانان برنامه را داشته باشد. کنندگانمشارکتشود. بدین منظور الزم است مدیر نشست اطالعات کامل 

در طول نشست، نیز  درآمدهفایل تصویری ضبط شده نشست، به همراه محتواهای الکترونیکی به نمایش ارسال 

 به جذابیت نشست بیفزاید.   تواندمیمناسبی است که  هایایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کنند مدیران برنامه های آنالین باید از آنها دوریکه  شتباه های بزرگیا

 تفاوت بودن نسبت به بحثمنفعل و بی 

 سخنرانی اعضا ها و یا انجام کارهای دیگر در طولشدن به گوشی، چک کردن ایمیل خیره 

  قطع کردن کالم سخنرانان 

 موقع، عدم آمادگی برای اختالالت فنی عدم حضور و توجه به 

 سخنرانان خود و و میکروفون دوربین موقعبهفراموش کردن روشن یا خاموش کردن  

 ازحدخشک و جدی بودن بیش 
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و  هابرنامهمخاطبان نقش مهمی در  و کیفیت حضور مخاطبان آن وابسته است. مشارکت موفقیت یک وبینار، به میزان

 دانشگاهی بیفزایند: به افزایش کیفیت برنامه های توانندمیو با رعایت برخی نکات،  کنندمی آنالین بازی هاینشست

 اینترنتی یا  نشانیوبینارها با یک  همهURL است.  شدهدرجهستند که در اعالمیه یا پوستر برنامه  دسترسیقابل

را از روی پوستر یا فراخوان برنامه، یادداشت کرده و از نصب بودن پلت فرم  URLپیش از آغاز برنامه  بکوشید

 بر روی دستگاه خود مطمئن شوید.برنامه 

  مانند زوم  افزارهایینرم. اگر میکروفون شما روشن است یا از کنیدخاموشدر طول جلسه میکروفون خود را

 ، صداهای مزاحم محیط را قطع کنید.کنیدمیاستفاده 

  ما دغدغه شخصی ش تنهاکه  پرسش هاییپرسیدن  پرسش های نامتعارف خودداری کنید.از مطرح کردن

ممکن است به سخنران احساس بدی را منتقل کند یا وی را شرمسار کند، یا پرسش هایی که هستند، 

. دنبرمین ته باشد، مناسب نیستند و نظم برنامه را از میاطوالنی داش هایپاسخکه ممکن است  هاییپرسش

 کنید. طوالنی در هنگام ارائه دیدگاه تان خودداری و ماجراهای شخصی هاداستانهمچنین از بازگو کردن 

  مخاطب در  عنوانبهمجازی با احترام رفتار کنید. اگرچه هویت شما  گفتگویتاالر بخش نوشتاری در

و حفظ  برنامه شان رعایت، اما شویدمیمیهمان وارد برنامه  عنوانبهآنالین پنهان است و اغلب  هایبرنامه

رعایت  نسانی است و الزم است در طول نشستیر نشست، احترام به ذات و کرامت ااحترام سخنرانان و مد

از سوی دیگر مخاطبان، رعایت نظم  ناشایستیا ابراز نظرات  احترامیبیهرگونه  شود. در صورت دیدن

 د. و حواشی دامن نزنی هابحثرا به مدیر نشست واگذار کرده و به  نشست

  ابتدا تجهیزات فنی،  ،را مختل کنید های فنی مکرر از مدیر برنامه، نظم نشستپرسش پیش از آنکه با پرسیدن

مربوط به سیستم شما باشد و  کامالًآمده  ک کنید. ممکن است اختالل پدیددستگاه و اتصال اینترنت خود را چ

 شود.  بیرون رفتن از تاالر و ورود دوباره، مشکل برطرف باریکبا 

 آنالین خودداری کنید. بروز اشتباه  هاینشستو مدیران  تباه های لفظی سخنراناناز ضبط تصاویر و انتشار اش

است. انتشار اشتباه ای گفتاری یا  اجتنابغیرقابلمرسوم و  های گفتاری و تصویری در طول برنامه های آنالین

و کرامت انسانی ناشایست و دور از ادب  ین در فضاهای مجازی، رفتاریآنالرخدادهای غیرمنتظره برنامه های 

 است. 

 



 

 
 

 


