
لحظات الصدق
تقييم معايير جودة النادي

االنطباعات األولى
الترحيب بالزوار بحرارة وتقديمهم إلى أعضاء الهيئة 	�

اإلدارية واألعضاء
تقديم دفتر الزوار وبطاقات األسماء	�
إعداد غرفة اجتماعات بشكل احترافي	�
توفير موقع مريح لعقد االجتماعات	�
دعوة الزوار لمخاطبة النادي	�
دعوة الزوار لالنضمام	�

توجيه العضو
التنصيب الرسمي؛ بما في ذلك تقديم دبوس وكتيبات 	�

العضوية
تخصيص مدرب	�
مناقشة البرامج التعليمية ونظام التقدير	�
تقييم احتياجات التعلم	�
تخصيص )دور( أدوار التحدث 	�
مشاركة العضو في كافة جوانب أنشطة النادي 	�

األلفة والتنوع والتواصل
تحية الزوار بحرارة والترحيب بهم	�
التخطيط الجتماعات تعليمية ممتعة	�
فعاليات اجتماعية مخططة بصورة دورية	�
يشارك األعضاء في فعاليات على مستوى المنطقة والقطاع 	�

والعالم
تشجيع الفعاليات الداخلية في النادي	�
نشر وتحديث النشرات اإلخبارية / الموقع اإللكتروني 	�

الخاص بالنادي بصفة دورية

تخطيط البرامج وتنظيم االجتماعات
�	ً اإلعالن عن البرنامج وجدول األعمال مقدما
تعريف األعضاء بمسؤوليات البرنامج وتجهيزهم لتنفيذ 	�

كافة التكليفات
جميع المشاريع تكون مشاريع يدوية	�
تبدأ االجتماعات وتنتهي في األوقات المحددة	�
TMTable Topics وأنشطة مبتكرة	�
تقييمات إيجابية ومفيدة	�

قوة العضوية
يضم النادي 20 عضواً أو أكثر	�
يتم استبقاء األعضاء	�
الترويج للنادي في المجتمع أو ضمن المنظمة الراعية	�
برامج النادي متنوعة ومشوقة	�
تقدير التوستماسترز الذين يرعون األعضاء الجدد	�
برامج بناء عضوية منتظمة	�

اإلشادة باإلنجاز
تقديم طلبات الجوائز فورا إلى المقر الرئيسي	�
عرض مخططات التقدم المحقق وتحديثها	�
اإلشادة بإنجازات األعضاء رسمياً ضمن احتفال	�
اإلشادة بالقادة على مستوى النادي والقطاع والعالم	�
اإلعالن عن إنجازات النادي واألعضاء	�
يتم استخدام خطة النادي المتميز في التخطيط واإلشادة	�
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