برگزاری جلسات موثر چگونه انجام می شود؟
برگزاری جلسات موثر چگونه انجام می شود؟
برگزاری جلسات موثر یکی از دغدغه های مدیران در کسب

کبار هبا مبی ا بد

سبا

کسبادی کبه د سبران

هستنداز این موضوع ردج می ردد که چه کاری ادجام دهند که توادند موفقست خو ی را دست آ ردد.
اگر

ما ه عنوان مسئول اص ی رگزاری
سه لذ

حضور در مکان

بردد

سایند .اگر توادسم متارکت اعضای

سه هستسد اید دکاتی را رعایت کنسد که در پایان حاضرین در

در زمان های دیگری که قرار است در این
سه را ه خو ی

عم دماییم .اگر چند کاری که دراین مقاله سان

سه حاضر

دماییم توادستسم که در رگبزاری

ده ا دقت ادجام دهسبد مبی توادسبد یبس

سبه از

ودد ا مسب
سبا

ستبتری

مبومر موفب

سبه موفب

رگبزار

دمایید:

1
زمان برگزاری جلسات موثر چگونه است؟
هرچه

ما کمتر توادسد در کس

مجبور هستسد که
سا
اعضای

سا

کارتان

سه رگزار دمایید می توادسد موفقسبت ستبتری کسب

را رگزار دمایید اید مد

ما زیاد ا د متکالتی و ود خواهد آمد
سه دادند زمان

دستا رد های

سا

زمان

سا

دماییبد .اگبر

ما ستتر از یس ساعت دبا بد .هرچبه زمبان

معموال دسز دتسجه دلخواه و ود دخواهبد آمبد.

سه ستتر از یس ساعت دسست در این

سا

ا مس

قتبی کبه

ستتری حضور می یا ند

یس ساعته:
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برگزاری جلسات موثر چگونه انجام می شود؟
مخت فی رگزار می

-موضوعا

ود

سالمتی کارکنان ستتر حفظ می گردد قت-لغو

ناسی اعضا ستتر خواهد د.
اعث آسسبی ه ردامه ها و وددمی آید

سا

کارکنان ستتر زمان داردد که فعالست های خود را ادامه دهندسه گذارید کارکنان متک ی رای حضور دخواهند دا ت.

-اگر هر ر ز هم

برنامه برگزاری جلسات موثر چطور نوشته می شود؟
مهم در رگزاری

یس از متکال

سا

مومر ددا تن ردامه منظم

سه این می خواهسم رگزار کنسم پس متک ی

ود دارد

منسجم رای

سه از رری ت فن ،دامه  ،پسام کوتاه ،ایمس

سه دظرا

یا هر رریقی که در کسب

بما

کبار

سبازمان

بما

سریع تر دتسجه می دهد.

 -۲ردامه خود
اعضا رسادده
-۳د سر

خود را اعالم کننند پس

سه کار های زیر را ادجام دهسد:

-۱موضوع
راحت تر

می ا بد .

اید آن موضبوع رربرگ گبردد .برای اینکبه اعضبا

توادند ه ما کمس کنند اید از موضوع قبال ارالع دا ته ا ند تا توادند در
ما قب از

سا

قتبی مبا

سه دسز متخص ا د

زمان هر کدام از مباحثی که در

سه قرار است سان

ود دسبز به اربالع

ود

سه اید مدیریت زمان را رعایت دماید

مباحث

 -۴ه هسچ عنوان ستتراز سه عنوان مرتبط ا موضوع

سه رادر موعد مقرر تمام کند

سه ،در

سه مطرح دتود.
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نحوه اعالم نظرات در برگزاری جلسات موثر چطوری انجام می شود؟
هرچه در سا

آزادی سان ستتر ا د

اعضا راحتی توادند دظرا

خود را مطرح کنند

ما در رگزاری

مومر موف تر عم کرده اید .اعضا اید توادند مخالفت یا موافقت خود را سان دمایند .این گوده مسای
مدیریت آن ه مدیر سازمان

ا سته است  .هر چه که این موضوع توسط

حس را دا ته ا ند که هرچه ستتر در اداره کردن

سه

داردد در این امر کوتاهی دمی کنند اکثر مدیران رای این
مخالفت کند

اید مورد غض

اينستاگرام@rezayavari88:

مباحث

ما هتر مدیریت گردد

سا
دحبوه

کارکنان ایبن

سه ستتر متارکت دمایند ارزش ستبتری

سه می گسردد که تاییبد اعضبا را گسردبد

اگبر کسبی

مدیر قرار گسرد.
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برگزاری جلسات موثر چگونه انجام می شود؟
اید ما ه این امر زیاد تو ه دمی کنسم
الیقی هستسم
اید
کنند تا

توادستسم یس

فکر می کنسم که اگر همه صحبت های ما را مورد تایید قرار دهند ما فرد

سه مومر را رگزار دماییم اما این رخالگ آن چسزی است که

ما دارید سازمان را دا ود می کنسد

لی چون کسی رأ

دمی کند دظرا

ما تصور می کنسد

خود را گوید همبه سبکو

ما هر کاری که مد دظر دارید ادجام دهسد.

چه ابزار هایی برای رای گیری وجود دارد:
 -صور

کاغذی موضوعاتی که اید مورد دقد قرار گسرد توزیع

ود.

 -ااستفاده از دظر سنجی های آدالین
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-صحبت کردن حضار در

سه

پسامس ارسال کردناز رری درم افزار های رایاده ایهمه این موار می توادد کمس

ما کند که دظر اعضا را مع کنسد

ه دتسجه مورد دظر رسسد.

برگزاری جلسات موثر چه پایانی دارد؟
اينستاگرام@rezayavari88:
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مبی

برگزاری جلسات موثر چگونه انجام می شود؟
مهمترین قسمت در رگزاری

مومر دا تن پایان امر خش می ا د .معموال این قسمت کمتبر تو به مبی

سا

هستند

ود افراددسبت ه آن ی تفا

قتی یس دتسجه مورد دظر خودراگرفتند دیگر ه پایان

سه

عبد از

آن تو هی دداردد.
ً
حتما مع ندی
 -اید

سه در پنج دقسقه آخر سان

 اید کارهایی که اید حضار درکه چه اقدامی را در چه مد

سه در ادامه ادجام دهند ه رور

زمادی

در پایان اگر کسی ادتقادی دا ته-صور

سه تنظسم گردد

-صور

یا مخالفت دا ته دباید مورد ادتقاد اقع

اعضای
سا

ود

سه متخص

فاگ سان گردد

هر دفردقسقا اید دادد

چگوده گزارش دماید.

سه آن را امضا دمایند.

مح ی رای دگهداری صور-زمان عدی

ود.

متخص

ود.

ود

سه ه اعضای حاضر در

سه دسز ارسال گردد.
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برگزاری جلسات موثر چگونه انجام می شود؟
یک اقدام فوری شما برای برگزاری جلسات موثر:
دامه رراحی کنسد

-امر ز اید یس دعو

یس صورتج سه رراحی کنسدا زارهای رای گسری درموضوعاتی که دساز هیس د سر رای پسگسریاگر

ما این اقداما

سه را رراحی کنسد
سه در کس
سا

کار

آماده کنسد
ما دساز ه رگزاری

سه دارد را تعیین کنسد.

در دظر گسرید.

کوچس را ادجام دهسد می توادی در رگزاری

سا

مومر موف عم کنسد.

آدرس کادال ت گرام مدیر دوین: http://telegram.me/modirenovin
دویسنده:رضایا ری
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