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های عملکردی تیم کارایی و عملکرد موثر ارزیابی در مرتبط موضوعات. شوندمی آشنا  خود کاری هایتیم عملکرد بهبود در این دوره یک روزه مدیران پروژه با نحوه 
ارزیابی و همچنین  پروژه شامل مشاوره و راهنمایی به افراد در طی دورهمنفی های مثبت و های ارائه بازخوردها و همچنین روشهسازمان درخصوص منابع انسانی پروژ

جهت مواجه با  های مختلفو روش کنندگان با راههای کالسی، شرکتهای جالب و فعالیتباشد. در طی تمرینمی افراد گیری عملکردنجام ارزیابی با تمرکز بر اندازها

شوند. همچنین این دوره به مدیران پروژه و سایر موجود آشنا می رتباطیا سازی فضایمچنین نحوه بهبود عملکرد و مستندتیم پروژه و ه مشکالت عملکردی افراد

گرفته و نحوه بهبود  نمایند را فراهای بسته و دفاعی استفاده میرد خود از سیستمارزیابی عملک چگونگی مواجه با افرادی که در ،کمک خواهد کرد شرکت کنندگان
های عملکردی و فرآیندهای ارزیابی تیم پروژه برنامه ایجاد جهت دوره این .های موجود فرا گیرندکاهش ریسکبر ها را با اولویت تمرکز تعارضات موجود میان آن

ره با نحوه منابع انسانی با شرکت در این دو طراحی گردیده است. مدیران پروژه و
نحوه مستندسازی آن آشنا و  ریزی ارزیابی عملکردبرگزرای جلسات برنامه

 .شوندمی

 نیازهای دورهپیش 

 باشدنیاز خاصی نمیاین دوره شامل پیش. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

  های تهیه آن آشنا شوندها و روشگام ،برنامه بهبود عملکردایجاد با اهمیت 

 انجام ارزیابی عملکرد و  ،ریزیهای مختلف و موثر جلسات برنامهبا گام
 آن آشنا شوند فرآیندهای بازخورد مورد نیاز

 گیرندهای وابسته به آن و بازخورد آنها را فرا سازی کلیه فعالیتگری و مستندهای هدایت و مربیروش 

 آوری کنندرا شناسایی و جمع کردلبزار مناسب جهت مباحث ارزیابی عما 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران ارشد سازمان ،مدیران پروژه 

 های منابع انسانیمدیران واحد 

 های ارزیابی عملکرد دواح 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

  مدیریت عملکردآشنایی با 

 ریزی ارزیابی عملکردیی با نحوه برگزرای جلسات برنامهآشنا 

 گیری و ارزیابی عملکرد کارکناناندازه 

 های قانونینحوه ارزیابی 

 نحوه بهبود علمکرد کارکنان 

 گردد.ه میمتناسباً ارائاست که در طول اجرای دوره  های موردیها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

 برگزاری دورهمدت  

 21 ساعت (12PDU) 


