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 م ی بسم الّله الرحمن الرح 
 دعوت:  تیاهم - ۱

داشته   یکم  یلیت خدعو  یول  میکرده باش  هیبرنامه ها را ته  نیاگر بهتر  یکه حت  یبه طور  ،باشد   یم   تیحائز اهم  اریبس  موضوع نیا 

بودن حضار   تیو کم جمع  کنند  جادیتوانند شور الزم را ا  یکم نم  نی و سخنران در برابر مخاطب  یمجر  نیبود. بهتر  میموفق نخواه ،میباش

 . میدعوت قرار ده میرا در ت اجرا کننده جشن افراد گروه نیرتری گیبد نباشد پ   دی . شامیبه اهداف خودمان برس میشود نتوان یباعث م

 

 توجه دعوت کننده:  زانی اصل م   - ۲

. با ردیگ  ی م  یبهتر  جهیکند، نت  یریگیوقت بگذارد و دعوت مهمانان را پ   شتریبدهد و ب  تیبه بحث دعوت اهم  شتریب  زبانیچقدر م  هر

  مان یبرا  ی لیحضور شما در جشن ما خ  میکن  یبه مخاطب القا م چون    م یآور  ی به دست م  یمطلوب تر  ج ینتا  ،اضافه کردن مراحل دعوت

اثرات و    یریگیکارت دعوت، با دعوت با کارت و تماس، با دعوت با کارت و تماس و پ   کیدعوت جشن با    ثال، ارزشمند هست. به طور م

که    میکه به مخاطب القا کن  یبه گونه ا،  میو مراحل دعوت را اضافه کن  میدعوت زمان بگذار  یبرا  شتریدارد. هر چقدر ما ب  ی متفات  جینتا

 ( یصوت لی. )ارائه مثال در فامیرس ی م یبهتر ج یست، به نتاامهم  یلیما خ یجشن برا نیا

 

 دعوت:  نیاصل رابط - ۳

  ، ثرتر هستندؤکه م  نیو از رابط  م یکن  کی. افراد را در بحث دعوت تفکم یدعوت باش  یبر افراد مورد نظر برا  رگذاریدنبال شخص تأث  به

 کند.  یریگیدعوت ما را پ  میو از رابط بخواه میکن  یخودمان دعوت م ی. گاه م یدعوت را انجام ده

 

 دعوت:   زشیاصل ر - ۴

 زش یست و راکمتر    ، که دعوت شده اند  ی . تعداد افراد حاضر در برنامه از تعدادمیاز افراد حاضر در جلسه برآورد داشته باش  د یبا  شهیهم

  یروش دعوت ما م  یاثرگذار  یبه معن  نیا  ،دعوت کمتر باشد  زشیتعداد دعوت شده و ر  نیچقدر فاصله ب  باشد. هر  یم  ریدر دعوت ناگز

خواهند   یاگر م  یدارد. به طور مثال برخ  ی.. بستگ .  و  یشهر   کیآب و هوا، ساعت جشن، روز جشن، تراف  ن،یخاطببه م  زشیر  نیباشد. ا

 م یکه ما بتوان  نینفر حاضر خواهند شد. ا  ۱۰۰کنند تا مطمئن باشند که    ینفر را دعوت م   ۲۰۰  ،نفر در جلسه حاضر باشند  ۱۰۰حتما  

  ن یاز تعداد مدعو  یخوب  ینیب  شیپ   دیدعوت خوب، ما قبل از مراسم با  یو مهندس  عوتد  کیمهم است. در    یلیخ  ،میکن  ینی بشیرا پ   زشیر

 . پس: میداشته باش

 . میمورد نظر را داشته باش یتا تعداد قطع میکن دعوت شتریب -۱

 دا یدست پ   قیطور دقب  زشی ر  زانی قبل از مراسم به م  ،میکه در توان دار  ییتا جا   م،یکن  ینیب  شیرا پ   یتعداد قطع  میتوان  یچون نم  -۲

 . میکن

 

 دعوت:  زانندهیعوامل انگ  - ۵

 گر یشام. عامل د   ایناهار    ییرایاند. مثالً پذ  دهیما تدارک د  یبرا  ندیگو  یاست. چون افراد با خود م  ییراینوع پذ  زاننده،یاز عوامل انگ  یکی

 و ...  یعدد گوش کی مثال سفر کربال، مشهد،  ژهیو زهیجا

در    یعامل مهم  زیفالن ورزشکار و ... ن  ،یونیزیتلو  تیاز حضور اشخاص برجسته و مطرح در جامعه مانند فالن عالم، فالن شخص  استفاده

نداشته   رتیجشن ما مغا  یدقت کرد که شخص مورد نظر با ارزش ها  دی حضور در جشن داشته باشد. البته با  یافراد برا  زهیانگ  جادیا

 باشد. 

 است.  یموضوع مهم یل یخ نیو ا میمخاطب را به آمدن جذب کن میتوان ی م ، یکار ا ی  یغاتی ه شعار تبلکه با چ میفکر کن د یبا
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 دعوت جشن کودک:   - ۶

 . میکودکان داشته باش اتیبه روح ژهیو توجه و  میو اقدام به دعوت کن  میکودکان را درک کن ی ایدن د یبا

  نیو درک کند که ا  د باش  یتا تصور کودک قبل از جشن، از جشن عال   م یکامل دعوت داشته باش  جیپک  کی  خاص در دعوت: شنهادیپ

 (می زیداخل آن را شکالت و ... بر که  ییاو جشن کامالً متفاوت هست. )مثال توپ فوتبال مقوا یجشن برا

 . م یاوریکاغذ ب یرا رو ش یاز نما یبخشمثالً  .میبکش ریاز جشن را به تصو یجذاب  ی. گوشه هامیمسابقات متنوع داشته باش جیپک در

 کند.   افتی در زهیدعوت جا یباشد که مهمان در ابتدا زهیدر هنگام دعوت، دعوت به همراه جا حتماً

 . میده یم  زهیجا  هیهد نیکه در جشن به بهتر  میو اعالم کن میبده هیهد  یو نقاش یزیبا دعوت، رنگ آم همراه

 . یکن دایآدرس جشن را پ  ی فالن صندل ریز ، ییایبه فالن محل ب  دیبا  م ییمثالً بگو  .میبچه ها داشته باش یمعماگونه برا دعوت

 

 : ییدعوت در مقطع راهنما  - ۷

کارت را   ی عنی دعوت جشن،    یآنها استفاده کرد. برا  یدوست  نیتوان از ا  ی خوب م  ی لیدوست دارند و خ ی لیبچه ها خ  ی مقطع سن نیا  در

  شان یهم سن و سالها  قیاز طر  نی. بنابرامیریدر نظر بگ  زهیکار جا   نیا  ینفر را دعوت کنن و برا  ۵هر کدامشان   مییو بگو میبه بچه ها بده

 .ردیدعوت صورت گ

و به آنها    میگارد بچه ها را بشکن  دی با  .بروند جاها    یسر  ک یدوست نداشته باشند  مهم است و ممکن است    یلیسن بحث غرور خ  نیا  در

 مهم است.  اریبس یحس کنجکاو ختنیبرانگ یمقطع سن  نیفرق دارد. در ا ، دیکه دوست ندار یگرید  یجشن با جاها نیکه ا میالقا کن

 

 : رستانیدعوت در مقطع دب  - ۸

را به عنوان رابط قرار   یافرادبهتر است  باز هستند.    قیرف  یلیروند و خ  یودشان همه جا ممقطع بچه ها مستقل تر هستند و خ  نیا  در 

 مؤثر   ی لیخ  امر  ن یجشن، ا  ندیاینفر رأس زمان مشخص در پارک قرار بگذارند و ب  کیهمه با آن    یعنی   .ند یایها همه با هم بنیو ا  م یبده

 است.

اعتمادشان را    میکن  یو سع  میمنبر داشته باش  ستیو قرار ن  ستیو منبر ن  یجا سخنران  نیحتماً در دعوت به بچه ها اعالم شود که ا  دیبا

 . م یبده تیو به آنها شخص میآنها احترام بگذار تیبه شخص  یلی. خمیجلب کن

 

 : انیدعوت دانشجو  - ۹

. نوع دعوت، زمان دعوت، رابط دعوت، مکان دعوت میمسئله هست  نی که متوجه ا  میها بفهمانو به آن  می را حفظ کن  انآن  یکالس کار  دیبا

 . م یدانشگاه باشد و زمان برنامه را در وقت آزاد دانشگاه قرار بده کیدارد. بهتر است مکان نزد تیاهم اریبس انیدانشجو

 

 : یلیدعوت فام   - ۱۰

خانم ها   یبرا  می. اگر بتوانمیدعوت داشته باش  زشیممکن است ر  م،ی را دعوت کن  ی کیاگر  و بانوان انجام شود و    انیبه صورت آقا  دعوت

 ی لیخ  نیخانم ها پخش شود. از رابط  یمدار بسته برنامه برا  نیبا استفاده از دورب  ،بهتر است. اگر نشد  م، یجداگانه داشته باش  یبرنامه ا

  ده یچیپ   یها  کیبه تکن  یازین  یلیخ  یلیفام  یدر دسترس هستند. در جشن ها  یلیخ  یلیفام  ن یچون رابط  م،یاستفاده کن  میوانت  یخوب م

 .ستین

 

 :گانیدعوت در محله و همسا  -۱۱

 راحت نباشد.  یلیمورد ممکن است خ نیراحت هست، ا  یلیکه خ ی لیخالف دعوت فامبر 

شله زرد   هی. مثالً در حاشمیقرار بده گریحرکت د کی هیدعوت و جشن را در حاش د یبا م،یریکه مورد اتهام و برخورد بد قرار نگ نیا یبرا

 . میآوردن قرار بده ینیریو ش ینذر
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ود هست. در  چون تعداد کارت ها محد   . میکارت بده  خدمتتان   ، دییآ   ی اگر حتما م  م ییمثالً بگو  .میجشن را باال ببر  ی و کالس کار  سطح

 . میپارچه بزن  م، یمثالً بنر بزن م،یکن غیمحله تبل

 . میو با دادن کارت دعوت کن گانیهمسا یبرا میببر هی. هد میو دعوت کن میو شربت تعارف کن ینیریروز قبل ش ۳از  مثالً

 . میرا در هنگام دعوت به افراد اعالم کن نیو ا میکودکان را جداگانه داشته باش یجشن فضا در

 

 دعوت با مسابقه:   - ۱۲

 ی ا   نهیچهار گز  سؤال  ۱۰کاغذ کوچک شامل    ک یبسته شکالت با    کی کارت دادن،    یشود. مثالً به جا  ی ست و استقبال ماجالب    اریبس

در محل   زه یو جا دیسکه شرکت کن یدر قرعه کش تا  دیفالن شماره ارسال کن یها را برا سؤالحداکثر تا فالن روز پاسخ  مییو بگو میببر

 .شود ی م  میجشن به شما تقد

 

 کارت دعوت:  -۱۳

  کیمثالً همراه با کارت    .میداشته باش  تیخالق  جادیدر آن ا  یبه گونه ا  میتوان  یاما م   میاستفاده کن  م یریست که ناگزا  یا  شهیکل  یامر

)متن کارت خوانده   یصوت  ل یفا  قیاز طر  یمجاز  یدر فضاها  ای .  میده  یم   هیقاب همراه با کارت هد  ای  CD  ا ی.  میده  یکتاب با مسابقه م 

 . میمهمانان مان را دعوت کن  ،روبات تلگرام لیتشک ای شده( 


