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 Conflict Management-مدیریت تعارضات پروژه
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است. مدیران های مختلف کاری و روابط میان افراد های مختلف در حوزه Conflictهای جاری و روزمره سازمان، وجود تعارضات ویکی از مشکالت رایج در فعالیت
نمایند. این دوره یک روزه فراد مختلف و موضوعات گوناگون میپروژه در هنگام مدیریت پروژه، معموالً زمان زیادی را صرف برطرف نمودن چنین تعارضاتی بین ا

 .سازی چنین تعارضاتی کمک نمایدواند تا حد بسیار زیادی به برطرفتمی

 پیش نیازهای دوره 

 باشدنیاز خاصی نمی شاین دوره شامل پی. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 های مختلف برطرف نمودن تعارضات را فراگرفته و در شرایط واقعی انجام دهندها و روشراه 

  نمایندباشد را بالفاصله برطرف ر سیستم و محدوده کاری موجود میدکه دو مورد از تعارضات موجود 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 هامدیران ارشد طرح و مدیران پروژه 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 تعارض و تضاد همیشه وجود دارد/ مقدمه و معرفی 

 دو نوع تضاد و تعارض رایج و معمول در سازمان  /مثالهایی از تعارض و تضاد 

 گردندهایی که منجر به تفرقه میهای تند و تضادهای منفی، تضادهای شخصی، تضادتضاد ،های مرتبط با خلق ایدهی و تضادای، مثبت، استداللهای زمینهتضاد 

 های مختلف و تعارضات شخصیهای بین فرهنگای مرتبط با تفاوتهتضاد 

 نمایند از تعارضات جلوگیری نمایند؟چرا مدیران تالش می 

 گردد؟شود هرگز درست نمیکنیم خود به خود برطرف میهایی که فکر میچرا تضاد 

 چرا تعارضات برطرف نشده تمایل به ادامه دار شدن دارند؟ 

 تعارضات قابل حذف نیستند، بلکه باید آنها را مدیریت نمود 

 رازهای برطرف نمودن تعارضات کوچک اما حیاتی 

 اتهای مختلف برطرف نمودن تعارضاستفاده از مدل 

 تاثیرات تعارضات در مسیرهای شغلی 

  4استفاده از تکنیکS جهت برطرف نمودن تعارضات 

 سازی تعارضات با افراد درگیرارائه جلسات برطرف 

 نحوه برگزاری جلسات مشترک با افراد مرتبط با تعارضات 

 مابیننحوه به دست آوردن اجماع و موافقت و جلو بردن آن در برطرف نمودن تعارضات فی 

 های اندیشیدن و حکمیتستفاده از تکنیکا 

 چرا کاربرد مدیتیشن در صنعت رو به گسترش است؟ 

 استقاده از تکنیک  ADR  

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


