
 

 

 

 

 چیست؟ (TED) تد
 

 

 

 

که سازمانی غیرانتفاعی خصوصی برگزار می گردد. این  Sapling تد یک مجموعه همایش جهانی است که توسط بنیاد
شود. تد  ها بار از سایت رسمی آن بازدید می های جهان را دارد که روزانه میلیون کنفرانس یکی از پرطرفدارترین سایت

شروع به کار  ۴۸۸۱ های سالیانه آن از سال  گذاری شد و مجموعه همایش شمسی( پایه ۴۶۳۱دی  میال ۴۸۹۱ در سال 
 .کرد

 

باشد. هدف  می (Design) و طراحی (Entertainment) ، سرگرمی(Tecnology) مخفف سه کلمه تکنولوژی (TED) تد
«. ها ارزش گسترش و پیشرفت دارند هاید»و شعار این موسسه از ابتدا بر این مبنا و اساس پایه ریزی شده بود که 

 .توانند باعث تغییر جهان شوند ها می در همین راستا تد اعتقاد دارد که این ایده

در کانادا و در مرکز همایش ونکوور برگزار  بریتیش کلمبیا در ایالت ونکوور کنفرانس اصلی تد هر ساله در شهر
 .شود ویستلر برگزار می شود. کنفرانس دیگر تد، تداکتیو در شهر مجاور می
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 تاریخچه

 

توان خود بنیان گذار سازمان جهانی تد  ای این رویداد را مییکی از دالیل نامگذاری کنفراس تد و هدف تعیین شده بر 
های  و همگرایی رشته  یک معمار و طراح گرافیک بود از این رو تصمیم به ادغام  Richard saul wurman .دانست

 های مختلف در ای تحت عنوان تد بنا گذاشت. تا از ارتباط بین رشته تکنولوژی و سرگرمی و طراحی گرفت و موسسه
همزمان با برگزاری  ۴۸۹۱ این موسسه را در سال  Wurman .های نو شود کنار هم باعث رویش و به وجود آمدن ایده

 .ی چهار روزه در کالیفرنیا به ثبت رسانید اولین دوره

 

ای از لوح  ، به همراه دموی برجسته۴۸۹۱ در همان سال  Wurman و Harry Marks کنفرانس اول، توسط
 Funky مکینتاش اپل سازمان دهی شد. اولین ارائه دهنده هایی از کامپیوتر ی از اولین نمایشسونی، و یک فشرده
Duck بنوا مندلبرو و اعضای بانفوذی از جامعٔه دان مشهور بود. ارائه توسط ریاضی digeratiمانند ، Nicholas 

Negroponte و Stewart Brand  بود. شش سال طول کشید تا انجام شد. این رویداد از نظر اقتصادی ناموفق
 .ریزی شود دومین کنفرانس برنامه

 

های تکنولوژی و طراحی فعالیت داشتند،  در ابتدای شروع به کار سازمان تد، موضوعات محدود بودند و فقط در رشته
ی های مختلف علمی، فرهنگی، پزشکی و دانشگاهی افزوده شد. تا جای اما بعدها به گستردگی موضوعی آن در زمینه

 .ها حرف و سخنی برای گفتن دارد که تد در همه رشته

 

بطور مداوم و سالیانه در سر تا سر جهان از جمله آمریکای شمالی ،اروپا و آسیا برگزار  ۴۸۸۱ های تد از سال  کنفرانس
جمع  اری، کالیفرنی مونته ساالنه در این رویداد در ”TEDsters“ به بعد، جامعٔه رو به رشد ۴۸۸۱ شود. از سال  می
 .النگ بیچ، کالیفرنیا نقل مکان کرد با توجه به افزایش قابل توجه شرکت کنندگان، به ۱۱۱۸ شدند، تا در سال  می

 
 جانشینی جدید برای تد

 ۳۶با پیشرفت روز افزون سازمان جهانی تد، عمر بنیان گذار این سازمان نیز در حال افزایش بود تا اینکه در سن 
آشنا شد و طی  (Chris Andersen) مند به تد بود بنام کریس اندرسون با فردی که عالقه به دنبال جانشین،  سالگی

مند است  وقتی دید که اندرسون شخصی با استعداد و عالقه  Wurman .مالقاتی درباره آینده تد بحث و گفتگو کردند
یه برای مدیریت را نداشت، و وجودش برای مجموعه تد مفید و سودمند است و با توجه به اینکه خودش توان اول

 .سازمان جهانی تد را به کریس اندرسون فروخت

 

ی آینده تد و اهداف آن،  و بیان دیدگاهش درباره TED Talk در ۱۱۱۱ پس از سخنرانی اندرسون در سال 
Wurman  خیالش از بابت سازمانی که بنا نهاده راحت شد و بطور کامل از این سازمان جدا شد. 
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 :توانید مشاهده کنید سخنرانی اندرسون را در ادامه می

 

 

 فصل جدیدی از تد

ها برای سازمان جهانی تد رقم  با روی کار آمدن و قبول مسئولیت آقای کریس اندرسون فصل جدیدی از پیشرفت
 .خورد

های متفاوت  با کیفیت ها این بود که ویدئوهای تد عالوه بر اینکه به صورت رایگان در وبسایت تد یکی از این برنامه
توانستند  قابل دانلود و مشاهده بود در یوتیوب و آیتونیز نیز در دسترس قرار گرفت. جدا از همه اینها دیگر مردم می

 .در تلویزیون خانه خود تماشا کنند ویدئوها را به صورت زنده

ان تد داشت بنابراین با گذشت های جدیدی برای پیشرفت و توسعه سازم اندرسون جوانی عالقه مند بود که ایده
 .برنامه ریزی و به خانواده تد اضافه شد ۱۱۱۳ های دیگری تا سال  زمان بخش

 :این بخش ها شامل

 

 :(TED Global) تد گلوبال

میالدی به وجود آمد و مدت زمان برگزاری آن  ۱۱۱۶ باشد که درسال  یک کنفرانس شبیه به رویداد اصلی تد می
باشد. این همایش در کشورهای مختلفی برگزار شد که به ترتیب زمانی عبارتند از:  روز می ۶هرساله و به مدت 

(، ۱۱۴۱ و  ۱۱۱۸ ، مجدداً در آکسفورد، بریتانیا  (TEDAfrica ، با عنوان۱۱۱۲ آروشا، تانزانیا   (،۱۱۱۶ بریتانیا   آکسفورد در
 دو ژانیرو، برزیل برگزار گردید. ریو در ۱۱۴۱ ( و در سال ۱۱۴۶ و  ۱۱۴۱ ، ۱۱۴۴ ادینبورو، اسکاتلند   در
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، آقای TEDGlobal و متصدی TED این همایش در میسور هند نیز برگزار شد. مدیر بخش اروپایی ۱۱۱۸ در سال 
 .ی، متولد سوییس استبرونو گیوسان

 ۶های اندرسون بود که به سرپرستی خود او پایه ریزی و برگزار شد. این کنفرانس  ها و برنامه تد گلوبال نیز از ایده
ها و استعدادهای درخشانی در میان افراد شرکت کننده  روزه به نوعی یک مراسم برای کشف و جستجوی ایده

 .باشد می

  

 :(TED Book) تد بوک

طور که رویدادها و ویدئوهای انگیزشی تد به قدر کافی از نظر محتوایی قوی و دارای حجم کم بوده تا در کمترین همان
های خود را نیز با همین خصوصیات طراحی و  زمان شخص مقابل بتواند از آنها بهره برداری کند. مجموعه تد کتاب

 .چاپ کرد و با ارائه آنها از استقبال زیادی برخوردار شد

  

 :(TED Med) تد مد

شود و  باشد که پیرامون موضوعات پزشکی، سالمت و بهداشت برگزار می ی تد می های ساالنه از سری کنفرانس
نظیر  پردازند. که این کنفرانس در نوع خود بی های فوق الذکر می سخنرانان در این رویداد به تبادل اطالعات در زمینه

های چشمگیری خواهد داشت. این کنفرانس فقط با  ین تبادل مطمئنا پیشرفتباشد، چرا که دانش پزشکی با ا می
 .شود مجوز مجموعه تد برگزار می

  

 :(OTP) پروژه ترجمه آزاد تد

های بسیار موفق و کاربردی برای پیشرفت مجموعه تد بود، قصد داشت  اندرسون در این پروژه که یکی از برنامه
لیسی زبانان جهان بود را برای افرادی که انگلیسی زبان هم نیستند ارائه شود. خدماتی را که قبال بیشتر برای انگ

بنابراین تصمیم به قرار دادن زیرنویس برای ویدئوها و گذاشتن متن سخنرانی و ترجمه ویدئوهای تدکس گرفت. این 
 .کار اندرسون باعث باال رفتن آمار بازدید سایت تد شد

  

 :(TEDx) تدایکس

تد است که باید طبق قوانین سازمان تد و با مجوز از آن سازمان برگزار شود. این رویداد فقط شبیه رویدادی شبیه 
هایی نیز دارد که به  سازی رویداد اصلی تد می باشد و تقریبا هیچ وابستگی و ارتباطی با آن ندارد. تداکس زیر شاخه

 :باشد شرح زیر می

 جوانان تداکس 
 ها شرکت تداکس 
 بانوان تداکس 
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 :(TED Prize) جایزه تد

ای به اسم جایزه نیز خواهد آمد. این نکته  آید به دنبال آن واژه دانید وقتی بحث رقابت به میان می همانطور که می
های با ارزشی در نظر گرفته  برای برگزیدگان این رویداد جهانی جایزه ۱۱۱۶ کند. از سال  برای رویداد تد نیز صدق می

هزار دالر بود و یک آرزو برای تغییر جهان اهدا  ۴۱۱ نظر گرفته شده در ابتدا برای سه نفر اول  های در شود. جایزه می
سازمان تصمیم گرفت طی یک پروسه انتخابی تنها یک برنده برای کنفرانس  ۱۱۴۱ شد. اما بعد از مدتی و از سال  می

جایزه تد به جای  ۱۱۴۱ در سال  جزم کند.  تد انتخاب کند و تمام عزمش را برای برآورده کردن خواسته شخص برگزیده
مقدار جایزه به یک میلیون دالر  ۱۱۴۶ یک فرد به مفهوم مرتبط با پدیده جهانی افزایش شهرنشینی داده شد. در سال 

 .افزایش پیدا کرد

نچ کند ک شامل یک گوی آلمینیومی با قطر هشت ای تد همراه با جایزه تندیسی به هر کدام از برندگان اهدا می
طور مغناطیسی روی دیسکی از چوب گردو معلق است. طراحی این تندیس به سفارش تد توسط  شود که به می

 .است هنرمند نیویورکی، تام شانون، انجام شده

 

 :تد جایزه برندگان لیست
 

 ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۰  ۵۰۰۰  ۵۰۰۵  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲  ۵۰۰۲ 

Bono Vox 
Larry 

Brilliant Bill Clinton Neil Turok 
Sylvia 
Earle 

Jamie 
Oliver JR 

City 
2.0 

Sugata 
Mitra 

Charmian 
Gooch 

David 
Isay 

Sarah 
Parcak 

Raj 
Panjabi 

Edward 
Burtynsky 

Jehane 
Noujaim 

Edward O. 
Wilson 

Dave 
Eggers Jill Tarter 

Robert 
Fischell 

Cameron 
Sinclair 

James 
Nachtwey 

Karen 
Armstrong 

José 
Antonio 
Abreu 

 
 

 شوند؟ انتخاب می  TED Prizeچطور برندگان در:شود می انجام روش دو به Prize TED در کاندیداتوری
 

 کنید ی خود را بیان می شوید و آرزو و ایده خودتان کاندید می 
 شود شود و درخصوص رویای آنها پرسیده می کنید و با آنها تماس گرفته می شخص دیگری را کاندید می. 

کند و بادقت و توجه به معیارها لیست بلند باالی  های رسیده را بررسی می کمیته بررسی تد پرایز درخواست
 .کند را محدود میکاندیداها 

ی سال انتخاب خواهد شد  بیشترین رأیی که از طرف هیئت نظر دهنده به آرزو و رویایی داده شود به عنوان برنده
 .های تحقق آن صحبت خواهد کرد برنده در کنفرانس ساالنه تد شرکت خواهد کرد و از رویای خود و روش  و
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 TED شیوه برگزاری

 

دقیقه( داده  ۴۹ شیوه برگزاری رویداد  کنفرانس( تد اینگونه است که به شخص سخنران زمان مشخصی  حداکثر 
شود در قالبی  ای که می ترین شیوه ترین و جذاب ی خود را به خالقانه میشود. سخنران باید در زمان مقرر شده ایده

 .بیان کند (story telling) یداستان

ها و نقطه نظرات خود را با دیگران به اشتراک  دهد تا ایده تد این فرصت را به افراد و اشخاص از هر قشری می
ای که به  ای که باعث ایجاد تغییری در جهان کنونی و یا جهان خود ساخته بگذارند، تبادل اطالعات کنند، به گونه

های خود روی  ی بشری تاثیراتی است که انسان با فعالیت . منظور از جهان خود ساختهدست انسان شکل گرفته شود
 . باشد دنیا میگذارد می

ای خاص داده  های نوآورانه به اشخاص خاصی، در رشته ی ایده در اوایل تاسیس سازمان جهانی تد، فرصت ارائه
رصت یاد شده حتی به بزرگان علم و هنر و شد. اما بعدها این فرصت در اختیار عموم مردم قرار گرفت. ف می

توان به عنوان مثال، بیل کلینتون، جین  شود که از این میان می کارآفرینان حوزه سیاست و اقتصاد نیز داده می
گذاران گوگل لری پیج و سرگئی  گودال، ال گور، گوردون براون، بیلی گراهام، ریچارد داوکینز، بیل گیتس، بونو، پایه

 .یاری از برندگان جایزٔه نوبل نیز اشاره کردبرین و بس
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 جریان درآمدی تد

ی خدماتی بهتر باید متحمل هزینه های  شایان ذکر است، که هرمجموعه و سازمانی برای پیشرفت و بقای خود و ارائه
های جاری خود را از  ی خود دست پیدا کند. سازمان جهانی تد در ابتدا هزینهشود تا در نهایت به هدف و سود نهای

آورد. اما بعدها و همزمان  سخنرانان و شرکت کنندگان که درخواست شرکت در این کنفرانس را داشتند به دست می
مان همکاری کنند و با مشهور شدن سازمان جهانی تد اسپانسرهای زیادی به دنبال این بودند که بتوانند با این ساز 

 .دهد ها را انجام می اکنون تد؛ به نوعی کار تبلیغات این شرکت

TED های حضور در کنفرانس، حمایت مالی  های مختلف درآمدی، از جمله هزینه در حال حاضر توسط ترکیبی از جریان
ود. حمایت مالی ش ها تأمین بودجه می های بزرگ، بنیاد پشتیبانی، هزینه صدور مجوز و فروش کتاب شرکت
گلدمن  اوال، ای جنرال الکتریک، گوگل، هایی مانند: های بزرگ، متنوع هستند، که توسط کمپانی شرکت

است. اسپانسرها نه تنها در ادارٔه خالقیت رویداد شرکت  شرکت کوکاکوال، در میان بقیه، تأمین شده ساکس،
 ]منبع [.دشو ز داده نمیها اجازٔه ارائه روی صحنٔه اصلی نی کنند بلکه به آن نمی

 

 تدایکس در ایران

رویداد تد حتی در ایران هم تاثیرات چشمگیری داشته چه از نظر برگزاری این رویداد که در شهرهای مختلفی نظیر 
های مهم کشور مثل صنعتی شریف، امیرکبیر، هنر  تهران، شیراز، اصفهان، زنجان، مشهد، قزوین، کیش و دانشگاه

این کنفرانس برگزار گردید. از نظر آموزشی، اولین بار در دانشگاه تهران از ویدئوهای این … ان، فردوسی مشهد وتهر 
سازی و جایگزینی یادگیری محتوا از طریق ویدئو آموزشی، به جای فعالیت های سنتی که در کالس  رویداد برای پیاده
 .گرفت استفاده شد درس صورت می

 

 سخنرانی به روش تد

د. کریس اندرسون در باشی TED مند به حوزه سخنرانی و نحوه ارائه مطالب به شیوه سخنرانان شاید شما هم عالقه
منتشر  «TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking» کتابی را تحت عنوان« تد بوک»همان پروژه 

 .های ارائه یک سخنرانی موفق پرداخت کرد که در آن به ارائه توضیحات در رابطه با چهارچوب

در  « TEDروش به بیان فن و سخنرانی اصول »نبه همت و تالش سرود آتشی اکنون ترجمه این کتاب تحت عنوا
 .توانید این کتاب را از طریق فروشگاه آنالین فرایش سفارش دهید دسترس همه فارسی زبانان قرار گرفته و شما می
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 TEDخرید کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به روش 

 

mTED.co 
 

فیلم روی این وبسایت عالوه بر  ۱۱۱۱ و آپلود بیش از  (TED.COM) اصلی تدهمزمان با راه اندازی سایت خصوصی و 
اینکه هم به شهرت و معروفیت سازمان تد اضافه شد، از طرفی بیش از یک میلیارد بازدید از ویدئوهای انگیزشی و 

ی  مربوط به همهسابقه بود. البته این بازدیدها  های مجموعه جهانی تد شد. که این حجم از استقبال بی سخنرانی
ها در رشته دیگر  ها در یک رشته بازدید بیشتری نسبت به بقیه سخنرانی شد و برخی از سخنرانی ویدئوها نمی

 .داشتند

ها در کنفرانس تد، تدایکس، تداکتیو  شوند. این سخنرانی منتشر می TED Talks ویدئوهای وبسایت تد تحت عنوان
های ارزشمند در  اند. هدف این ویدئوها به اشتراک گذاشتن ایده داری شدههای اختصاصی تد فیلمبر  و دیگر برنامه

 .باشد هایی مانند علوم، تکنولوژی، تجارت، فرهنگ و هنر و طراحی در سر تا سر جهان می زمینه

 

مام به شما گفتیم این امکان برای شما فراهم است که ت «(OTP) ترجمه آزاد تد»همانطور که پیشتر در رابطه با پروژه 
ویدئوهای وبسایت تد را با زیرنویس فارسی از این وبسایت دریافت و مشاهده کنید. در ادامه به شما آموزش فعال 

 .دهیم سازی زیرنویس فارسی در این وبسایت را آموزش می
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 نحوه فعال کردن زیرنویس فارسی در وبسایت تد

 :این آموش به دو طریق در دسترس است

 ویدئویی آموزش .۴
 (تونید مشاهده کنید این آموزش رو بعد از ویدئو می  متنی-تصویر آموزش .۱
 

 آموزش ویدئویی

 

 آموزش تصویری

 .بشوید TED.com ابتدا وارد وبسایت تد به آدرس- ۴
 :را انتخاب کنید TED Talks ، ویدئوهایWatch در قسمت -۱

 

 

در صفحه جدید یکسری فیلترها داریم که می توانیم براساس عالقمندی و نیازهایمان فیلترهایمان را بگذاریم تا  -۶
 .ویدئوهایی که مورد نظرمان هست را انتخاب و تماشا کنیم

 

می توانیم موضوعاتی که مورد نظر هست را انتخاب کنیم و اگر در این لیست نیست به طور مثال موضوعات: اینجا 
 .می توانیم تمام موضوعات را بیاوریم و موضوعی که می خواهیم را انتخاب کنیم
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 :های تد شوید ترین سخنرانی توانید با کلیک بر روی گزینه زیر وارد صفحه پر بازدیدترین و محبوب همچنین می ۶-۴

 

 تد های پربازدیدترین
 

 .کنیم ی مورد نظرمان را باز میبعد از اعمال تنظیمات و جستجو، ویدئو -۱

 :کنیم بریم و زیرنویس فارسی را انتخاب می موس را به بخش مشخص شده می -۶
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 :شود اکنون ویدئو با زیرنویس فارسی برای شما پخش می
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