
کار نیکو کردن از پر کردن است. علت اینکه من شما رو تشویق کردم نکته!
ابتدا از شبکه خودتون شروع کنید اینه که تمرین در منطقه امن شما 

آمادگى زیادى براى شبکه سازى واقعى ایجاد میکنه.

تمرین اول: دفترچه تلفن

ورکشاپ گسترش شبکه



1
2

3
4

5

6

ورکشاپ گسترش شبکه

تمرین دوم: چالش شبکه سازی

انجام شدبرنامه ی رویداد/فعالیت نوع رویداد/فعالیت
به یک موزه برید یا در یک 

رویداد فرهنگی شرکت کنید

از طریق یکی از دوستان 
فعلی یک دعوتنامه پیدا 

کنید

برای نهار یا میان وعده به 
یک هتل برید

در یک گروه سرگرمی، 
ورکشاپ یا کالس جدید 

شرکت کنید

در یک تور طبیعت گردی 
شرکت کنید

در یک باشگاه فرهنگی، 
اجتماعی یا علمی شرکت 

کنید

خالقیت به خرج بدید در انتخاب فعالیت و یک برنامه        ى استراتژیک داشته باشید!

میتونید به سادگى از یکى از دوستاتون درخواست کنید همراه اون به رویدادى که میخواد بره شرکت کنید. یا اگر رویداد 
خاصى مد نظر دارید، ببینید از چه طریق میتونید دعوتنامه بگیرید!

مکانى که انتخاب میکنید، زمان از روز ،صندلى خود و وضعیت و فعالیت خود را هوشمندانه و با برنامه انتخاب کنید!

سرگرمى هاى مثل سفالگرى، شکالت سازى، مسابقات اتومبیل رانى، اسب سوارى و ...

شرکت ارائه دهنده تور و مقصد رو با دقت انتخاب کنید، به رنج سنى و مشخصات شرکت کننده هاى قبلى دقت 
کنید.

باشگاه هاى شعرخوانى، نقد و بررسى کتاب، یا با موضوعات علمى و... که همه ما از دوران دانشگاه آشناى داریم را 
پیدا کنید.
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ورکشاپ گسترش شبکه

تمرین دوم: چالش شبکه سازی

انجام شدبرنامه ی رویداد/فعالیت نوع رویداد/فعالیت
میزبان یک رویداد آنالین 

باشید!

داوطلب بشید، در یک 
رویداد خیریه یا تجاری.

در یک کنفرانس در حوزه 
شغل، تحصیل یا عالقه خود 

شرکت کنید

از طریق یکی از افراد شبکه، 
یک فرصت شغلی بدست 

بیارید

به یک سفر تفریحی در 
منطقه ای ناب برید

میزبان یک رویداد در خانه، 
یا یک مکان زیبا باشید

میتونه یک دورهمى خانوادگى، دوستاى صمیمى یا براى یک مناسبت خاص باشه. دعوتنامه ها رو ارسال کنید و یک 
مالقات اسکایپ ترتیب بدید!

یکم تحقیق کنید و سازمانى که بیشتر براى شما مناسب هست و با شما هم راستاست رو انتخاب کنید.

میتونه یک کنفرانس علمى یا تحقیقاتى باشه یا همایش یک شرکت مهم از رونمایى محصول خاص یا جدید. در 
انتخاب خالقیت بخرج بدید!

نیازى نیست که واقعا به شغل احتیاج داشته باشید یا حتما این فرصت رو قبول کنید، شما هیچوقت نمیدونید ممکنه 
چى به شما پیشنهاد بشه! پس همیشه به دنبال رشد و ارتقا خودتون باشید و از درخواست کردن نترسید!

مطمئن بشید که فعالیت هاى گروهى در برنامه وجود داره. اگر االن براى شما امکان پذیر نیست با یک مکان محلى 
جایگزین کنید. مثال بوتیک هتل ها یا هر جایى که هم بتونید استراحت کنید و هم با دیگران در تعامل باشید.

میزبانى یک رویداد عالوه برتمرین مهارت هاى ارتباطى و آداب معاشرت، یک عمل متقابل براى دایره دوستان 
شما ایجاد میکنه! نکته: لیست مهمانان رو از افرادى انتخاب کنید که به خوبى میتونن با هم ارتباط برقرار کنند.


