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چگونه مدیران پروژه به اعضای تیم پروژه مشاوره و 

Coaching دهند؟می 

PM010.N 

 حدس را آنان از هریک نموده، شخصیت ( برقرارCoaching) گریای بر اساس سیستم مربیید تا با اعضای تیم پروژه، رابطهنماین دوره به مدیران پروژه کمک میا

 شامل شناسایی موانع عدم اعتماد تیم پروژه به مدیر پروژه وفوق الزم جهت افزایش روحیه آنها را مشخص نمایند. دوره  فاکتورهای و ابزارها آن، به توجه با و زده

های شوند. از طریق تمرین( آشنا میCoaching) گریهای مربیاهداف و فرصتدهی ه شکلدوره با نحواین شود. شرکت کنندگان در نحوه برطرف نمودن آن می

شود پیام اصلی آنها توسط شوند. همچنین موانعی که باعث میمختلف ارتباطات با تیم پروژه آشنا می هایس، مدیران پروژه با انواع تکنیکای موجود در کالمحاوره

عملکردی تیم پروژه و اهداف بلند مدت آنها  های موجود بین اهدافگیرند. تفاوت را فرا می ،یر و تفسیرهای مختلفی از آن گرددراحتی دریافت نشود و تعاب افراد تیم به

هایی در ردد. مدیران پروژه، همچنین آموزشگجمله مواردی است که در این دوره ارائه می دهی و نظارت بر عملکرد آنان ازبه همراه نحوه اجرای سیستم پاداش

 گیرند.وه روبرو شدن با آنها را فرا میگری موثر با یک به یک اعضای تیم پروژه و نحبرگزاری جلسات مربی خصوص نحوه

  

 نیازهای دورهپیش

 باشداین دوره شامل پیش نیاز خاصی نمی. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 افزایش دهند، گری بر اساس اعتماد متقابلات فردی هریک و ایجاد رابطه مربیتیم پروژه خود را با شناسایی انواع خصوصی سطح انگیزه اعضای. 

 گری را بر اساس حفظ ارتباطات سالم بین خود و تیم پروژه انجام دهندمربی. 

  تیم پروژه را کامالً ارزیابی نمایندبه صورت کامل انتقال داده و عملکرد را سطح انتظارات و اهداف مورد نیاز خود. 

 دنپروژه و مواجه با آنها بهبود یاببه وسیله جلسات یک به یک با اعضای تیم را  خود گریشیوه مربی. 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

  مدیران ارشد سازمانو مدیران پروژه 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

  گری ومبانی مربیاصول و  Coaching 

 نحوه ایجاد فضای ارتباطی با اعضای مختلف تیم پروژه 

 گریفرآیند مربی 

 گریرتباطات مورد نیاز در سیستم مربیا 

 چگونگی برگزاری جلسات فردی با هر یک از اعضای تیم پروژه 

 .گردداست که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می های موردیها و مطالعهفوق شامل تمریندوره 

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


