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 حل مشکالت عملکردی پروژه و تیم پروژه
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کنندگان در پروژه آشنا شوند. شرکت  نماید، با مشکالت ارزیابی عملکرد تیم پروژه و نحوه بروز و تاثیر این مشکالت در سازماناین دوره به مدیران پروژه کمک می

وجود چنین مشکالتی را شناسایی نموده، رویکرد افرادی که دارای  ، عللارزیابی عملکرد تیم خود آشنا شدههای این دوره با نحوه برخورد با مشکالت و سختی

گیرند. از طریق ژه پس از ارزیابی را فرا میونحوه برگزاری جلسات بازخورد موثر و موفق با اعضای تیم پر مشکالت و ارزیابی ضعیف عملکردی هستند را حدس زده و

مثبت و منفی افراد تیم  دار در پروژه آشنا شده و چگونگی پاسخ به رفتارهایژه با نحوه تاثیر رفتارهای مسئلهشود، مدیران پرومی که در کالس ارائه های متنوعیتمرین

دالئل و مدارک کافی و آمادگی الزم به منظور اجرای  ری جلسات موثر انضباطی در صورت وجوددوره همچنین مسائلی چون نحوه برگزااین گیرند. پروژه را فرا می

جلسات پیگیری و رفع موضوع نیز از جمله مواردی است که در دوره ارائه کارکنان پروژه و  دهد. نحوه مستندات سازی اطالعات عملکردتنبیهات انضباطی را ارائه می

 .گرددمی

 نیازهای دورهپیش 

 باشدنیاز خاصی نمین دوره شامل پیشای. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 های برخورد با مشکالت آشنا شده و تاثیر و میزان سختی آنها را فرا گیرندبا انواع روش 

 ها بازبینی آشنا شونداستفاده از تکنیکهای برطرف نمودن آنها با با دالئل عملکرد افراد تیم پروژه و همچنین روش 

  برگزار کنندرطرف نمودن مشکالت را به منظور برا جلسات ارائه بازخورد ارزیابی با افراد تیم پروژه 

 شناسایی نموده و از بوجود آمدن آن جلوگیری نمایندهای رایج عملکردی ا استانداردهای میان رفتار عملکردی تیم پروژه را بتفاوت 

  یک فرد، نحوه برگزاری جلسات انضباطی، نگهداری تفاهم مثبت و جلوگیری از اشتباهات رایج در جلسات انضباطی آشنا های انضباطی شامل دالئل تنبیه یتانواع فعالبا
 شوند

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 انسانیها و مدیران منابع ها و دپارتمانمدیران پروژه، مدیران بخش 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 نحوه شناسایی مشکالت عملکردی افراد تیم پروژه 

 نحوه جستجو و بازبینی مشکالت عملکردی 

 ارائه بازخورد به افراد تیم پروژه 

 برطرف نمودن مشکالت عملکردی 

 تنبیه انضباطی افراد 

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

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


