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 توصیه هایی برای خراب کردن یک جلسه

ِ  پاسديي  تپسسديد   وٌدد   هي شسوت آًْا دز وِ جلساتي تِ زاجغ زا زئيسِ ّيأت هتَسظ اػضاي اش يىي ػميدُ اگس ِ  شدثي  تد

 : داد خَاّد شوا تِ شيس پاسيْاي

ِ . شدَد  ًودي  ػايدد  اي ًتيجِ آًْا اش ّسگص. گيسد هي ٍلت شياد. است شياد خيلي جلسات تؼداد  وسد   ٍ ٍحشدتٌان  ّدا  جلسد

 .آٍزد هي تثاز ّن زا هشىالتي يا هشى   احياًاً. است تدزيجي شىٌجِ ًَع يه. وٌد هي تلف زا ٍلت. است وٌٌدُ

ِ  ػلد    ايي دادى جلَُ تصزي دز است تديْي. است شدُ ًم  ذيالً هَفميت ػدم ايي ػل  اش اي پازُ  تىداز  تؼودد  ٍ شددُ  هثالغد

ِ  اگدس  حدا   ّدس  تِ ٍلي ًيست  تد آًمدز هي جلسات:  گفت خَاّد تيَاًد  زا آًْا وس ّس ٍ است زفتِ  اش تسديازي  ًمدايض  تد

 .شد خَاّد سَدهٌد ًتايجي هحمماً تٌگسين  دلت ديدُ تِ آًْا وٌٌدگاى ادازُ ٍ جلسات

 اش پدي   همغدغ  سِ دز شيس چازت وٌد  هي جلة خَد تِ زا تيشتسي تَجِ هؼىَس  يا هٌفي طَزت تِ هسائ  عسح وِ آًجا اش

 : شَد هي آٍزدُ جلسِ ختن اش تؼد ٍ جلسِ ضوي جلسِ 
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 جلسه از پیش

 ؟ چــرا کـرد؟ باید چه

 دز تداًددد ٍلددت اش پددي  وددس ّددي  ًگرازيددد -1

 .گسفت خَاّد لساز تحث هَزد چيص چِ جلسِ

 اعالػداتي  ٍ وٌٌدد  فىدس  لدثالً  هَضَع  تِ زاجغ است هوىي وِ ايي تساي

 لدساز  تحدث  هدَزد  تظديست   زٍي اش زا هَضدَع  جلسِ  دز ٍ آٍزًد تدست

 .دٌّد

ُ  يه الال  زا جلسِ ٍلت -2 ِ  لثد    هدا  اعدالع  تد

 .تسساًيد جلسِ اػضاي

 آهدادُ  تدساي  الدداهي  داشت  خَاٌّد شيادي فسطت ايٌىِ تظَز تِ اػضاء

ِ  زا جلسِ تشىي  تازيخ است هوىي حتي ٍ وسد ًيَاٌّد خَد ًوَدى  تد

 .تثسًد ياد اش ولي

ِ  لثد    سداػت  سِ دٍ دزست زا جلسِ ٍلت -3  تد

 اسدت  ايي تْتس حتي. تسساًيد جلسِ اػضاي اعالع

 وِ دفتسي وازهٌد ًفس يه ٍسيلِ تِ زا واز ايي وِ

 .دّيد اًجام ًدازد  هَضَع اش اعالػي گًَِ ّي 

 تسديازي  شيسا اًداشد  هي واز اش دزطد پٌجاُ ًسثت تِ زا جلسِ ػو   ايي

 ديگدس  هيظَص واز يا هاللات ٍلف زا خَد ٍلت لثالً وٌٌدگاى شسوت اش

 .جَيٌد شسوت جلسِ دز تَاًست ًيَاٌّد تىلي ٍ اًد ًوَدُ

 دز جلسددِ":  ػثددازت جلسددِ  ٍلددت اػددالم دز -4

 .تسيد تىاز  "شد خَاّد تشىي  ٍلت فالى حدٍد

 هحممداً  ٍ وٌٌدد  هي استفادُ ٍلت تَدى ًاهؼيي اش اي  ػدُ تستية ايي تِ

 تفْوٌدد  آيٌدد  تسهي دزطدد ًيص آهدى اش پس تاشُ ٍ ياتٌد هي حضَز ديس

 هي ٍلت سس وِ آًاى. است گسفتِ طَزت هراوساتي چِ آًاى غياب دز وِ

 هدي  دز ودَزُ  اش ًيدص  ديسآهدگاى. شًَد هي ًازاحت ٍ هتٌفس ٍ وس  آيٌد

 .شَد هي فساّن هَفميت ػدم هَجثات واز  آغاش اش تستية ايي تِ. زًٍد

ِ  هددت  عدَ   تفْود وس ّي  ًگرازيد -5  جلسد

 ؟ تَد خَاّد لدز چِ

 تدساي  ٍ ًوايٌدد  تٌظدين  زا خدَد  وداز  تسًاهِ تَاًٌد ًوي وٌٌدگاى شسوت

ِ  تگَيٌدد  خدَد  سداشهاى  اػضاي تِ تَاًٌد ًوي هثا   هساجؼدت  ٍلدت  چد

 اش جلسدات  دز شدسوت  تِ ًسثت تٌفس ٍ هيلي تي ًتيجِ دز. وسد خَاٌّد

 .شَد هي گرازي پايِ واز آغاش

 حدا   ّويي تِ پاياى  تا گسفت خَد تِ تَلف ٍ زوَد حالت جلسِ  ٍلتي .تگيسيد ون دست زا جلسِ وسدى ادازُ اّويت -6

 اسدت   ًيٌديشديدُ  اي چدازُ   لدثالً  جلسِ هديس چَى ٍ هاًد خَاّد تالي

 .وٌد اطالح زا هَجَد ٍضغ ٍ گيسد تىاز هٌاسثي تدتيس تَاًست ًيَاّد

 ٍ ّدف تِ زاجغ. ًىٌيد آهادُ زا چيص ّي  لثالً -7

ِ  زٍشٌي ًظس ٍ فىس جلسِ همظَد  ٍ تاشديد  ًداشدت

 زوَد حالت جلسِ ٍلت ّس ًىٌيدوِ تْيِ سإاالتي

 هْدي   زا آى هصتَز  سإاالت عسح تا گسفت  خَد تِ

 .ساشيد

 تاػدث  زاحتدي  ايدي  ٍ تاشدٌد  زاحت خيلي است هوىي وٌٌدگاى شسوت

ِ . دّدد  دسدت  خَاب ٍ چست حالت تسخي  تِ وِ شَد  فمدداى  تدد   تَْيد

ِ  شدَد  هدي  تاػدث  ّوِ ًازاحت  ّاي طٌدلي ٍ وافي حسازت  اش افدساد  ود

 .تيايد تدشاى جلسات دز شسوت

  .ًىٌيد فىس ّي   لثالً جلسِ  اعاق تِ زاجغ -8
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 جلسه مهض

 ؟ چــرا کـرد؟ باید چه

 هدي  حاط  ٍلفِ شدُ  زيصي عسح جلسات تْتسيي واز دز تستية ايي تِ .دّيد اًتما  جلسِ اعاق تِ زا تلفٌْا وليِ -9

ِ  ٌّگداهي  چدَى . گسدد هي لغغ والم زشتِ ٍ شَد  تلفٌدي  هدراوسات  ود

ِ  خَاٌّد هي ّوِ دازد  اداهِ  اختيداز  سدىَت  ًصاودت   زػايدت  خداعس  تد

 .شَد هي گسيتيتِ اػضاء فىس زشتِ تٌاتسايي ًوايٌد؛

 وسة جاي تِ وٌيد تشَيك زا جلسِ زّثسي -11

 جلسدِ   اػضاي اش تجازب ٍ افىاز ٍ ػمايد ًظسيات 

 .تاشيد ٍحدُ هتىلن خَد

 زا اٍ ػميددُ  وسدي  ًِ" وِ وسد خَاّد فىس چٌيي وس ّس تستية ايي تِ

ِ  چَى ".تاشد هي اٍ عسف اش ػميدُ اظْاز تِ لصٍهي ًِ ٍ است خَاستِ  تد

َ  زّثس  تَدى ٍحدُ هتىلن ػلت ِ  ٍاداز ػضد  اش اٍ ذّدي  شددُ   سدىَت  تد

 .هيگسدد هؼغَف ديگس جاي تِ جلسِ 

 آسداى  زا هغالدة  فْدن  چازت  ٍ ًوَدازّا تظاٍيس  دادى ًشاى ايٌىِ تساي .ًثسيد تىاز غيسُ ٍ تظاٍيس گساف  ًوَداز  -11

 .گسدد هي

ِ  لثيد   اش ديگس تظسي ٍسائ  اش -12  سدياُ   تيتد

 .ًىٌيد استفادُ غيسُ ٍ فيلن  چازت 

ِ  هستَط اساسي ًىات اگس ِ  زٍي هَضدَع   تد ُ  تيتد  تدصزي  اٍزاق يدا  سديا

ِ  اػضداي  تساتس دز ٍ شَد ًَشتِ دزشت واغر   هوىدي  گيدسد   لدساز  جلسد

 داًست تايد تظسي ٍساي  سايس تِ زاجغ. وٌد هَضَع فْن تِ ووه است

 چسا پس ًوايٌد؛ هي هغلة دزن ديدى  عسيك اش اشياص دزطد 78 وِ

 .ًوايين آساى آًاى تساي زا هستَط ًىات ٍ هَضَع فْن

 گيدسد   لدساز  تحدث  هَزد تايد وِ زا اي هسألِ -13

 .ًىٌيد تشسيح زٍشٌي تِ جلسِ اٍ  دز

ِ  داًسدت  ًيَاٌّد جلسِ اٍاسظ تا وٌٌدگاى شسوت تستية ايي تِ  هسدأل

ِ  ودسد  خَاٌّد زا سإا  ايي خَد اش ٍ چيست تحث هَزد  همظدَد  " ود

ِ  ّسدتٌد  شگفت دز ّوِ ٍ "؟ چيست لضيِ -؟ چيست  چدسا  اساسداً  ود

 .است شدُ تشىي  اي جلسِ

ِ  ًفسي دٍ تساي ًفسي  دٍ هثاحثات .وٌيد تشَيك زا ًفسي دٍ هثاحثات -14   ّسدتٌد   هثاحدث  تدداى  ػاللوٌدد  ود

. شدَد  هدي  ديگساى ػايد آى اش اي فايدُ ًدزت تِ ٍلي است  جالة خيلي

ِ  اش تدي   ًفسي دٍ هراوسات تِ ًسثت اػضاء وِ تدزي  تِ ػالٍُ تِ  هسدأل

. شَد هي هثاحثات ٍازد ًيص جلسِ زّثس  وٌٌد  هي پيدا ػاللِ تحث هَزد

ِ  زّثدس  تدساي  زا هراوسات ًوَدى خالطِ اهس هَضَع  ايي  هشدىلتس  جلسد

 آًْدا  تا است  ًشٌيدُ خَب زا ًفسي دٍ خظَطي هراوسات شيسا وٌد  هي

 .دازد هٌظَز خَد تلييض دز دليماً زا

 سدداختي هٌحظددس تددساي زا اػضدداء اش يىددي -15

 .وٌيد تشَيك خَد  تِ هراوسات

ِ  دزدسدسّا   ػمايد  اش فمظ اػضاء وِ شَد هي تاػث اهس ايي  ٍ وداز  فلسدف

ِ  زا خَد ٍلت آًىِ تي ًوايٌد  پيدا اعالع هصتَز  ػضَ وسدى ادازُ عسش  تد

 .وٌٌد طسف جلسِ ّدف دزتازُ هراوسُ

ِ  جلسِ اش وِ داًست ًيَاّد دليماً ػضَي ّي  تستية ايي تِ .وٌيد آغاش زا شديدي هجادلِ -16 ِ  چد  ًتيجد

ِ  شهداًي  ٍ است شدُ حاط  هَافمت هَازدي چِ دز ٍ شدُ گسفتِ اي  ود

ِ  اش خدَد  تساي وس ّس وٌٌد  هي هساجؼِ خَد ادازُ تِ  ًدَع  يده  جلسد

 .ًوَد خَاّد تسداشت

ِ  جلسِ اش وِ داًست ًيَاّد دليماً ػضَي ّي  تستية ايي تِ .ًىٌيد خالطِ زا هراوسات اش حاط  ًتاي  -17 ِ  چد  ًتيجد

ِ  شهداًي  ٍ است شدُ حاط  هَافمت هَازدي چِ دز ٍ شدُ گسفتِ اي  ود
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ِ  اش خدَد  تساي وس ّس وٌٌد  هي هساجؼِ خَد ادازُ تِ  ًدَع  يده  جلسد

 .ًوَد خَاّد تسداشت

  

  

  

  

 جلسه ختم از بعد

 ؟ چــرا                                                                             کـرد؟     باید چه                             

ِ  وٌيد دلت -18  يدادآٍزي  يدا  يادداشدت  ّيچگًَد

 گسٍُ اػضاي تساي  شدُ  گسفتِ تظويوات تِ زاجغ

 .ًشَد فسستادُ

 اسدت   شددُ  ٍاگراز آًاى ػْدُ تس وِ زا هسإٍليتي شد خَاّد تاػث چِ 

 .ًوايٌد فساهَ 

 هشددَزتي جلسددِ اش آهدددُ تدسددت ًتدداي  اش -19

 ذيٌفدغ  ٍ هٌدد  ػاللِ زؤساي تِ گصازشي ّيچگًَِ

 شدُ گسفتِ تظويوات پيشسفت دز است هوىي وِ

 .ًدّيد تاشٌد  هإثس

 ًيَاٌّدد  پيددا  اعالع آى اش تاشد  شدُ اتساش هفيد ًظسيات جلسِ  دز اگس

 ًيَاٌّدد  زا ػلدت  تاشدد   ًشددُ  اجدسا  هصتدَز  ًظسيات اگس تٌاتسايي ًوَد؛

 .پسسيد

 ٍ ايدد  ًودَدُ  اختياز سىَت جلسِ ضوي اگس -21

 خدتن  اش تؼدد  ايدد   ًىدسدُ  سايسيي تِ فىسي ووه

 اش ًفددس دٍ يىددي تددِ دفؼتدداً زا خددَد ػمايددد جلسددِ

 .تگَييد جلسِ اػضاي

ِ  اػضاي ٍ شدُ ادازُ ًادزست تىلي جلسِ دّد هي ًشاى چِ   اش زا جلسد

 تِ تسا چِ شسايغي چٌيي دز. است وسدُ هحسٍم شوا ًظسيات اش استفادُ

 .شًَد تمسين وَچه ّاي دستِ
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 ؟ کىیم مىعقد خوب جلساتی چگووه

 (دارد پیشىهادی جىبه زیر وظریات)

 بعد از جلسه ضمه جلسه قبل از اوعقاد جلسه سؤال 6

همظَد اش تشىي  
 چيست؟جلسِ 

ّدف ٍ همظَد اش تشىي  جلسِ 
 زا تؼييي وٌيد.

 ّدفْاي جلسِ زا تياى وٌيد.
تسزسي وٌيد ٍ تثيٌيد ٌَّش چِ 
 وازّايي تايد اًجام گيسد.

هراوسات تايد شاه  
 چِ هغالثي تاشد؟

تحث اش هَضَػاتي وِ تايد هَزد 
 لساز گيسد ٍ اش ًىات اساسي

دستَز جلسِ اي تْيِ   هستَط 
 ًواييد.

 دستَز جلسِ زا تَشيغ ًواييد. -1
 حمايك زا تياى وٌيد. -2
 ػميدُ اػضاء زا تيَاّيد. -3
 هثا  ٍ ًوًَِ ذوس وٌيد. -4
 چازت ٍ غيسُ تىاز تسيد. -5
 هراوسات زا خالطِ وٌيد. -6
تساي اػضاء تىليفْاي الشم  -7

 تؼييي ًواييد.

تساي تىليفْاي هيظَص ٍ 
تؼمية ًتيجِ هسإالتي تؼييي 

 ًواييد.

جلسِ دز وجا هٌؼمد 
 شَد؟

هؼيٌي   هح  زاحت ٍ واهالً
اًتياب وٌيد. توام هظالح ٍ 
اتصاز واز الشم زا هْيا ساشيد ٍ 
 دز دستسس خَد داشتِ تاشيد.

يمييي حاط  وٌيد توام اػضاء 
خَب هي تيٌٌد  هي شًٌَد  
تيَتي تٌفس هي وٌٌد  هي 

ٍ دز هراوسات شسوت هي  فْوٌد
حسازت  ًَز ٍ دزجِ تَْيِ جَيٌد. 

 اعاق جلسِ زا تسزسي وٌيد.

هح  جلسِ زا هجدداً تسزسي 
 ًواييد :

 آيا ٍساي  هٌاسة تَد؟ -1
 آيا ّوِ زاحت تَدًد ؟ -2
 طدا ٍ شلَغي هصاحن ًثَد؟ -3

 جاي زاحتي تَد؟ -4

جلسِ چِ ٍلت تايد 
 هٌؼمد شَد؟

تساي تؼييي هٌاسثتسيي ٍلت  
 ًظس اػضاء زا جَيا شَيد.

زا زػايت تسًاهِ تمسين ٍلت 
وٌيد. هَوَ  ًوَدى تالي 
هراوسات تِ تؼد  تْتس اش اداهِ 
 دادى آًْا تؼد اش ٍلت است.

اٍزاق حاٍي هغالة هستَط تِ 
تؼمية ًتاي  هراوسات ٍ ًيص 
آگْي جلسِ تؼدي زا فَزاً 

 تَشيغ وٌيد.

چِ وساًي تايد دز 
 جلسِ حضَز ياتٌد؟

طَزت اساهي افسادي وِ تايد 
  هجدداًدز جلسِ شسوت وٌٌد 

تسزسي وٌيد ٍ تثيٌيد آيا تِ 
 ّوِ اعالع دادُ شدُ است؟

اػضاء زا تِ شسوت دز هراوسات 
تشَيك وٌيد. تِ ّوِ فسطت 

 شسوت وسدى تدّيد.

خالطِ هراوسات جلسِ زا تساي 
وليِ غايثيي ٍ اػضاي ذيستظ 

 تفسستيد.
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جلسِ زا چگًَِ ادازُ 
 خَاّيد وسد؟

شسحي زا اش زئَس هغالثي وِ 
زد هراوسُ لساز گيسد تِ تايد هَ

 گًَِ شيس تْيِ وٌيد :
 عسيمِ ٍطَ  تِ همظَد؛ -1
 پسسشْايي وِ تايد تشَد؛ -2
هغلثي وِ تايد هَزد تأويد  -3

 لساز گيسد؛
تسًاهِ اي وِ تايد تؼمية  -4

 شَد؛
 
 

 هراوسات زا وٌتس  وٌيد :
 اش هجادلِ ًپسّيصيد؛ -1
ًگرازيد يه يا چٌد ًفس  -2

ظاز خَد هراوسات زا دز اًح
 تگيسًد.

زػايت  دستَز جلسِ زا واهالً  -3
 ًواييد.

هراوسات زا هستثاً خالطِ  -4
 ًواييد.

ِ زا دز حا  پيشسفت  -5 جلس
 ًگْدازيد.

پيشسفت هراوسات زا تأويد  -6
 وٌيد.

دز پاياى جلسِ تساي آخسيي  -7
 تاز هراوسات زا خالطِ وٌيد.

 

عسحْا زا عثك تظوين گسفتِ 
هَلغ اجسا شدُ دز جلسِ تِ 
 گرازيد.

ًتاي  الداهي زا وِ تؼو  آهدُ 
 است  هَزد ازشياتي لساز دّيد.
اش جلسِ  گصازشْاي الشم زا 
ازائِ تدّيد ٍ دز طَزت لصٍم 
تستية دّيد جلسات تيشتسي 

 هٌؼمد گسدد.

 

 مىبع: 

 (1379هسوص ًشس للن آشٌا ) -دوتس هْدي هاحَشي -في زّثسي وٌفساًس ٍ ادازُ جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


