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برطرف  های مختلفکت کنندگان در این دوره با تکنیکشر های مختلف کاری آشنا شوند.ها و ساختار تیمنماید با انواع پروژهین دوره به مدیران پروژه کمک میا

تیم پروژه آشنا  های فردی مورد نیازهای شخصی و مهارتن نظرات مختلف، شناسایی مسئولیتنحوه رسیدن به اجماع بی نمودن تعارضات بین اعضای تیم پروژه،

گردد. مدیران پروژه کاری تیم پروژه نیز می در جلساتجلوگیری از اشتباهات رایج  نحوه پروژه، تیم افراد هایمسئولیت و هانقش شناسایی شامل دوره شوند. مطالبمی

، نحوه ارتقاء سطح گذاری مناسبهای کاری، هدفهای بهبود وضعیت تیمروش در این دوره با

 شوند.ه در زمان وقوع تغییرات آشنا میمدیریت تیم پروژ انگیزشی آنها و

 نیازهای دورهپیش 

 باشدنمینیاز خاصی این دوره شامل پیش. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 های کاری پروژه و ذینفعان آن را شناسایی نمایندخصوصیات تیم 

 های فردی و کارکرد تیم پروژه آشنا شوندثیر استرس بر مسئولیتأبا نحوه ت 

 و چگونگی به حداکثر  های کاریتیمف مورد نیاز در جلسات مختلف ها و شرح وظایبا نقش
 وری جلسات آشنا شوندرساندن بهره

 گذاری آشنا شوندری جلسات تعیین هدف و فرآیند هدفبا نحوه برگزا 

  شناسایی نمایند ،شودکه در جلسات مختلف مشاهده میمشکالت و موانع رایج تیم پروژه 

 ایجاد کنندهای ارتباط کالمی و غیرکالمی تکنیک و فعاالنه دادن گوش طریق از موثر ارتباط 

 را دریافت و ارائه دهند د موثرربازخو 

 استفاده نمایندرسیدن در زمان بروز اختالفاتگیری، برطرف نمودن تعارضات میان تیم پروژه و نحوه به اجماع های مختلف تصمیماز تکنیک ، 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

  اعضای ارشد تیم پروژهو مدیران پروژه 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 سازی و تیم پروژهاصول و مبانی اولیه تیم 

 نحوه طراحی و ایجاد ساختار تیم پروژه 

 های ایجاد تیمط با افراد تیم و بکارگیری تکنیکنحوه ارتبا (Team Building) 

  های پروژهزمان اجرای فعالیتچگونگی مدیریت تیم پروژه در 

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

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


