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چگًوٍ می تًان یک جلسٍ مُم اداسی سا بٍ وحً مًثشی اداسٌ کشد؟ بی تشدیذ بشگضاسی جلسٍ َای مُم دس پیشیطیش یت
اَذاف ساصماوُا ومص اساسی داسوذ .اما َمًاسٌ ایه پشسص مطشح می ضًد کٍ چگًوٍ می تًان ایه گًوٍ جلسٍ َا سا پیش
باستش ومًد؟
آیا دس عَل جلسِ ،سًٍذ پیطثشد هثاحث دس ساستای ّش آًچِ دس دستَس کاس هٌظَس ضذُ است عی هی ضَد ،یا تذٍى توَجوِ توِ

اوًاع جلسٍ

ًکات هْن ٍ کلیذی تش هثٌای سؤیاّای خَد حشکت هی کٌین؟ ًتایج تحقیقات اًجام ضذُ دس ایي خصَظ ًطاى هی دّذ کوِ دس
تسیاسی اص جلسِ ّا پذیذُ هٌفی اتالف ٍقت ،تیطتش اص ّش گفت ٍگَی ساصًذُ تش فضای جلسِ ّا حاکن است .کاسکٌاى ضوشکوت



اطالػی

ّا ٍ هإسسات تِ ٍیژُ هذیشاى سدُ تاالتش ًضدیک تِ  02تا  02دسصذ ٍقتطاى سا دس جلسِ ّا هی گزساًٌذ .جولوسواتوی کوِ دس



آمًصضی



مطًستی



تصمشم گششی

خَش تیٌاًِ تشیي اسصیاتی فقظ حذٍد  02دسصذ دس پیطثشد اّذاف ساصهاى ّا هَثشًذ .اص ّویي سٍ ًخستیي گوام دس افوضایوص
کاسآیی یک جلسِ اداسی ایي است کِ ًخست ًقص ٍ اّویت آى سا دسیاتین ٍ تپزیشین ّذف اص تشگضاسی جلسِ تْثَد ٍضؼیوت
هَجَد دس ساصهاى است ،تِ تیاى دیگش هٌظَس اص تطکیل ّش جلسِ تالضی است دس پشتَ ّوکاسی هطتشک تشای ساهاًذّی تْوتوش
ٍضؼیت یک ساصهاى .دس ٍاقغ جلسِ  ،فؼالیت تیوی دس هکاًی است کِ افشاد هٌتخة تشای سایضًی گشد ّن هی آیٌذ .اص ایوي سٍ
اًتظاس هی سٍد توام ضشکت کٌٌذگاى دس جلسِ ً ،قطی فؼال تِ ػْذُ گیشًذ تا جلسِ دستاٍسد هَسد ًظش سا داضتِ تاضذ.
تٌا تش ایي قثل اص فشاخَاًی ّش جلسِ ً ،خست تایذ تشسسی ًوَد آیا تشگضاسی جلسِ ضشٍسی است  ،صیوشا جولوسوِ توٌوْوا ساُ
تشقشاسی استثاط ٍ هطاٍسُ تا کاسکٌاى یک ساصهاى ًوی تاضذ ٍ ساّکاسّای دیگشی هاًٌذ فشستادى یادداضت یا ًاهِ الکتشًٍویوک
تشای کاسکٌاى ٍ دسخَاست اص آًاى تشای اسائِ پیطٌْادات ًیض هی تَاًذ تشای ایجاد استثاط هَثش هَسد استفادُ قشاس گیشد.
افضٍى تش ایي تَصیِ هی ضَد تا حذ اهکاى تؼذاد دػَت ضذگاى تِ جلسِ هحذٍد تاضٌذ ٍ فقظ افشادی سا کِ ًقص کولویوذی دس
ساصهاى داسًذ دستشگیشد تا جلسِ تا آساهص پیص سٍد ٍ ًتایج هَثش ٍ هثثتی دس پی داضتِ تاضذ .اص سَی دیگوش حضوَس توؼوذاد
کوتشی اص افشاد دس جلسِ تاػث هی ضَد اص اتالف ٍقت جلَگیشی گشدد.

اصًل اًس دس جلسٍ
 تحت ػىًان یک تشم کاس کىشذت
 ضىًوذٌ ای با دلت باضشذت
 بٍ یکذیگش ا تشات بگزاسیذت

دس ضوي تشای ّذایت جلسِ ّای هَثش  ،تِ هذیشیت ٍ سّثشی آگاّاًِ ًیاص استّ .ذایت ٍ سّثشی جلسِ هستلضم داضتي تَجوِ

 ضتابضدٌ لاايت وکىشذت

کافی تِ ًظشات دیگشاى ،تشخَسداسی اص حس اػتواد ،داضتي خالقیت  ،سیاستوذاسی ،سٍحیِ ّوذلی  ،اًؼغاف پزیشی  ،فشاست ،

 ساصداس بماوشذ.

تَاى دفاع اص پیطٌْادات خَد ٍ دس ػیي حال پزیشش ًظشات دسست دیگشاى ٍ داضتي تشخی خصَصیات اخالقی هواًوٌوذ ضوَ
عثؼی است.

دس َمشه ساستا سػایت وکات ریل می تًاوذ دس اداسٌ جلسٍ مفشذ باضذ .
 -1اگش تِ هٌظَس اسائِ پیطٌْادی دس یک اجتواع گشٍّی تشًاهِ سیضی کشدُ ایذ ،چٌذ سٍص قثل توام اعالػات الصم سا تشای ّوِ
ضشکت کٌٌذگاى دس جلسِ اسسال کٌیذ.
 - 2دستَس جلسِ سا هغالؼِ کٌیذ ٍ ّوِ اسٌاد هشتَعِ سا تا خَد تِ جلسِ تثشیذ ،تذیي تشتیة هی تَاًیذ هثتٌی تش آگاّی ٍ
اعویٌاى کاهل تصوین تگیشیذ.
 - 3تذٍى تأخیش دس جلسِ حاضش ضَیذ.
 - 4اگش قشاس است دس جلسِ حضَس ًذاضتِ تاضیذ  ،پیطاپیص دیگشاى سا هغلغ کٌیذ ٍ فشدی سا تِ ػٌَاى جاًطیي خَد تِ جلسِ
تفشستیذ کِ تتَاًذ حذاقل تشخی اص تصویوات سا تِ جای ضوا اتخار کٌذ .
 – 0دس جلسات ضًٌَذُ خَتی تاضیذ ٍ تِ دقت گَش دّیذ ٍ قثل اص ایٌکِ هخالفت کٌیذ  ،تِ دًثال تَافق ًظش تاضیذ.
 - 6تشای آًکِ تؼذاد تیطتشی اص ضشکت کٌٌذگاى دس جلسِ تِ تجضیِ ٍ تحلیل هزاکشات تپشداصًذ خالصِ هزاکشات سا تِ عَس
کاهل ٍ دقیق 08 ،ساػت تؼذ اص جلسِ دس اختیاس ضشکت کٌٌذگاى تگزاسیذ.
ً - 7ثایذ فشاهَش کٌیذکِ عی تشگضاسی جلسِ ّا ،استفادُ اص سخٌاى عؼٌِ آهیض ،تَسل تِ حولِ ضخصی  ،حشف دیگشاى سا قغغ
کشدى  ،سشدسگن کشدى دیگشاى تشای جلة تَجِ ،دس هجوَع سفتاسّای پسٌذیذُ ای ًوی تاضٌذ ٍ دس ًْایت اهکاى دستیاتی تِ
ًتایج هثثت سا هطکل هی ساصًذ
 - 8اگشچِ هخالفت تا ًظشیات دیگشاى دس جلسِ ّا ػادی تِ ًظش هی سسذ ،اها دس صَستی کِ گشٍُ تصویوی هی گویوشد  ،الصم

روابط عمومی و آموزش همگانی

است هَضَع اص عشیق توام افشاد حاضش دس جلسِ حوایت ضَد .اص ّویي سٍ تایذ اص هقاٍهت اًفؼالی ٍ کاسضکٌی ،اجتٌاب کوٌویوذ.

شرکت آب و فا ضالب روستایی

 - 9اص سایش افشاد تِ خاعش حضَس دسجلسِ تطکش کٌیذ .افضٍى تش ایي ،سئیس جلسِ تایذ فضای حاکن تش جلسِ سا تِ هوحویوغوی

استان کرمانشاه

هٌاسة جْت تاصگَ کشدى ػقایذ ضشکت کٌٌذگاى دس جلسِ تثذیل کٌذ.
صفحٍ 3
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مذیشیت بشگضاسی یک جلسٍ مختصش ي مفشذ :
تذابشش لبل اص جلسٍ  -الذامات مشبًط بٍ صمان جلسٍ  -الذامات پس اص بشگضاسی جلسٍ
مذیشیت لبل اص جلسٍ

ضشيست تطکشل جلسٍ  -وًع جلسٍ  -دستًس جلسٍ  -پشص وًیس طشح ايلشٍ جلسٍ  -تًلغ اص

جلسٍ  -تؼشه اػاای جلسٍ  -تؼذاد اػاای جلسٍ  -سطح اػاای جلسٍ  -مذت صمان جلسٍ  -مکان  -صمان  -تؼششه
سیشس ي دبشش جلسٍ  -د ػًتىامٍ
الذامات شه جلسٍ

دالیل ضکست جلسٍ

صمان ضشيع جلسٍ ( اًس ايل يلت مذیش ي دبشش دس جلسٍ ي یا تی صيدتش اص ضشيع – تطًیك ضفاَی

اص اػاایی کٍ سشيلت دس جلسات اًس می یابىذ ) -تاليت لشآن -ضشيع بحث با سخىان سیشس جلسٍ(  1الی  3/دلشمیٍ) -
کلشات دستًس کاس جلسٍ (  1دلشمٍ تًسط کاسضىاس) -بحث تفصشلی َش دستًس کاس جلسٍ  -مًضغ گششی سیشس جلسٍ -اییجیاد




ي بحث وابجا ایجاد وطًد )  -خًد کىتشلی سیشس (ػذالت دس وًبت – ػذت بحث َای دي وفشٌ – ػذت مًضغ گششی ًسی – وگاٌ با
ػذالت بٍ ا شاد )  -وظش کاسضىاسی خًد سیشس جلسٍ دس کىاس وظش دیگشان  -جمغ بىذی ي تصمشم گششی  3/الی  31دلشمیٍ -
ضفا شت تصمشم اتخار ضذٌ  -ضفا شت مسًلشت مجشیان جلسٍ  -ثبت ي ضبط مبا ث جلسٍ -صمان ختم جلسٍ ساس ساػت اویجیات

جلسٍ بٍ دلشل وادسستی تطکشل
ضذٌ است.




اای آصاد ومذ  -مطاسکت َمٍ اػاا (سیشس بایذ دايطلباوٍ یا وًبتی شصت مطاسکت َمٍ سا ایجاد کىذ ي یا تی می تًاوذ پشسىل
سا وات ببشد )  -کىتشل سخىان اػاای جلسٍ (ػذت خشيج اص بحث اصلی – سػایت ذيد صماوی ) -کىتشل تؼامل اػاای جلسٍ (ومذ

جلسٍ غشش ضشيسی است.

مًضًع جلسٍ وامطخص است.
ا شاد وا مىاسب دس جلسٍ اًس
داسوذ.





مذان کىتشل مىاسب
محشط وامىاسب
صمان وا مىاسب

ضًد .

مذیشیت بؼذ اص جلسٍ

اسسال صًستجلسٍ ي مصًبات  -پشگششی مصًبات  -پشگششی لاطغ ي محتشماوٍ  -بکاس گششی سشاست



جلسٍ مًثیش میًجیب

مطاسکت ػمذٌ ا یشاد دس

تىبشٍ ي تطًیك

مسشش مً مشت ساصمان میی

ومص ا شاد ضشکت کىىذٌ دس جلسٍ

وظشیٍ پشداص  -ػمل گشا  -اجشایی  -مشالبشه

 )3وظشیٍ پشداص َا  :تمشکض مًضًػی داسوذ  ،خالق ي بٍ دوبال ل مطکل َستىذ  ،وظشات دیگشان سا تًسؼٍ می دَىذ .
 )1ػمل گشا َا  :بٍ َذف کش کشدٌ ي تمشکض سيی َذف داسوذ  ،اضشیه سا صیش وفًر بشدٌ ي وظشیٍ پشداص وشستىذ .
جلسٍ سا بٍ سمت تصمشم َذایت می ومایىذ ي وظش َا سا بٍ دستًسالؼمل تبذیل می ومایىذ .
 )1اجشایی َا  :بٍ تجضیٍ ي تحلشل مطکالت پشداختٍ ي جضئشات کاس سا وشض بشسسی می ومایىذ  ،اطمشىان اصل کشدٌ تا
مطلبی شا مًش وطًد يکىتشل جضئشات سا اوجات می دَىذ .
 )9مشالبشه  :ایجاد َماَىگی بشای سسشذن جلسٍ بٍ َذف

ضًد .



َمذلی  ،ایجاد شصیت

بشای کاسکىان  ،بُشٌ مىیذی
اص خشد جمؼی  ،اسایٍ ساَکاس
ای مىاسب ي بشسسی ویمیاط
ضؼف ي لذست ساصمیان اص
مضایای یک جلسیٍ خیً
است.



جلسات بایذ مختصیش ي

مفشذ باضذ.



َذف جلسٍ اص ابیتیذا

بایستی مطخص باضذ .

روابط عمومی و آموزش همگانی

شرکت آب و فا ضالب روستایی
استان کرمانشاه
صفحٍ 1

