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در این دوره با  نماید. شرکت کنندگان با شرکتآشنا می انداز و ماموریت سازمانزمانی و نقش آن در رسیدن به چشماین دوره شرکت کنندگان را با مباحث رهبری سا

انداز و مشخص نمودن اهداف مورد نیاز چشم به اشتراک و ارتباط گذاشتن آن، ،اندازنسخه اولیه سند چشم انداز مناسب برای سازمان خود، تهیهنحوه تعریف چشم

انگیزه کارکنان از طریق  همچنین شرکت کنندگان با نحوه تهیه برنامه تغییرات، افزایش ،رهدر این دو شوند.غییرات قبل از اجرای آن آشنا میایجاد برنامه ت اهمیت

شوند. موجود در طول تغییر آشنا می حل نمودن مشکالت بوجود آمده در طول اجرای برنامه تغییرات، کمک به کارکنان جهت کاهش استرس و فشار تغییرات،

 شوند.ها و شرح وظایف خود آشنا میبهتر نقش همچنین شرکت کنندگان با نقش رهبری در کمک به افراد جهت شناسایی

 نیازهای دورهپیش

 های مدیریتیتجربه مدیریت یا تمایل برای کسب پست 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

  و با نقش رهبری در سازمان آشنا گردند را شناسایی کنندرهبران واقعی سازمان خود 

 به دنبال جذب بیشتر پشتیبانی برای آن باشندانداز سازمان خود را به اشتراک گذاشته و چشم 

 با فرآیندهای مدیریت تغییرات سازمان و مزایای آن آشنا شوند 

 ها و شرح وظایف مرتبط با رهبری کارکنان را شناسایی نموده و تقویت نمایندنقش 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران ارشد سازمان و مدیران پروژه 

  های مدیریتی دارندسمت کسب اد رده باالی سازمان که تمایل بهافرکلیه 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 اندازرهبری با چشم 

 انداز واقعیایجاد چشم 

 های افزایش انگیزه کارکناناستراتژی 

 ایجاد برنامه جهت تغییرات 

 نحوه افزایش انگیزه کارکنان از طریق تغییرات مدیریتی 

 انجام تغییرات از طریق فرآیندهای وابسته به آن 

 .گردداست که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می های موردیها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

 

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


