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ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﺧﻮب و ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ

• ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻻﺑﯽ  ۱ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﺬارﯾﺪ .از آنﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ وﻗﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
– دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﮐﺎﻣ ً
– ﻣﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﯾﺪ )اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ( و
اﻋﺘﺒﺎر ،ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ .ﻣﺘﻦ را در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻫﯿﺪ و در ﺳﺨﻨﺎنﺗﺎن ﺑﻪ
آن اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
– ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎرانﺗﺎن و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
– ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری از ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
– ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
• ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن:
– ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاز ﺣﺎﺿﺮ از ﺣﺰب ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ :دﻟﯿﻞ ﻣﻼﻗﺎت را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و اﺟﺎزه ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ
ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎیﺗﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
۱ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ،رأی ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن
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– ﺣﻘﺎﯾﻖ و رواﯾﺖﻫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع و دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و آﻣﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدهاﯾﺪ .در ﺿﻤﻦ،
رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎیﺗﺎن ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ .رواﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران را ﺑﯿﺶ از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
– ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺤﺚ را ﺣﻮل ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺎمﺗﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
– از ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻃﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﮔﺮ ﺳﺆاﻟﯽ دارد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﺗﺎن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ
ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺰﻧﯿﺪ و از داﯾﺮه ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎیﺗﺎن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﺷﮑﺎرا ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﯿﭻ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اﺻﻠﯽﺗﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﮐﺮده ،ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
– ﺗﻌﻬﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
از ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮف ﻣﻼﻗﺎتﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖاش را از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ:
*
*
*
*
*
*

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛
در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﺆال در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﭙﺮدازد؛
از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؛
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎیﺗﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺣﺰباش در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ،ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺰب ﯾﺎ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ؛
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﮔﺮوهﺗﺎن ﯾﺎ در ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﯾﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و
ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد.

• ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
– ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﺮآﻣﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و در آن ﺑﺎﺑﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ آﻏﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی آﺗﯽ.
– اﮔﺮ در ﺟﻠﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮی از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
– ﺳﻮاﺑﻖ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد را در ﭘﺮوﻧﺪهای ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
داده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ.
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