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 پیشرفته-های ارتباطی فردی مدیران پروژهمهارت
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پروژه در این دوره با ارتباطات فردی را فرا گیرند. مدیران  هایهای مورد نیاز جهت افزایش مهارتها و شیوهنمایند تا تکنیکن پروژه کمک میاین دوره به مدیرا
شد، مدیران مدیران ار های مختلف سازمان از جملهسمت ریجاد ارتباط موثر با افرادی دغیر کالمی، بازخورد و ..( جهت ا های ارتباطات مانند )مذاکره، ارتباطتکنیک

چون ترویج ایده، دست و پنچه نرم کردن با مذاکرات مختلف و متعدد، نحوه مفاهیمی  شوند.آشنا می ،کنندگانست، کارفرمایان، مشتریان و تامیندهمتراز، کارمندان زیر
های فرهنگی از جمله مواردی است که در های کسب نتایج دلخواه از طریق شبکهراه شناسایی فرهنگ سازمان و راهمرتبط با منابع انسانی به هم تعامل با موضوعات
 گردد.این دوره ارائه می

 نیازهای دورهپیش

 باشداین دوره شامل پیش نیاز خاصی نمی. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 ثیر اولیه، ارتباط مناسب و ایجاد اعتبار( را فرا گیرندأبا سایر افراد مفید باشد شامل )ت تواند در برخورد اولیهعواملی که می 

 ای به همکاران خود ارائه نمایندبازخوردهای مثبت و سازندهوده و مثبت ایجاد نمای خود رابطه با سایر همکاران 

 سازی نمایندهای تعامل با آنها را پیادهای خود را شناسایی نموده و تکنیکهای موجود در کارهانواع نظارت 

 گیرندهای الزم جهت مذاکره به منظور ارتقاء شغلی و یا استعفاء از سمت جاری خود را فرا گام 

 های الزم به منظور ایجاد ارتباط بهینه با سایر افراد را فرا گیرنداصول و چهارچوب 

 های رد کردن محترمانه تقاضاهای آنها آشنا شونددست و تاکتیکیاز جهت عذرخواهی از کارکنان زیرهای مورد نبا گام 

 و اعتراضات کارفرمایان و مشتریان پاسخ دهند هابتوانند به درخواست 

 فراگیرند انهای آتی همکاری با آنفرصت بدون رد کردن سایررا های عدم قبول پیشنهادات تامین کنندگان و پیمانکاران راه 

 های فرهنگی میان افراد وجود دارد، آشنا شوندهایی که در شبکهگ سازمانی و نقشبا مفهوم فرهن. 

 گذار است را شناسایی نمایندناصری که بر ارتباطات فردی تاثیرکاری استفاده نموده و ع های فرهنگی میان افراد به منظور کسب نتایج دلخواهاز شبکه 

 توانند فرهنگ مثبتی را در سازمان ایجاد نمایند فرا گیرندهایی که مدیران به وسیله آن میراه. 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 باشندهای ارتباطی در محیط کسب و کار میمند به افرایش مهارتروژه و اعضای تیم پروژه که عالقهمدیران پ 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 های ارتباطات و متدهای وابسته به آنروش 

 ایجاد ارتباط مناسبنحوه  بر د و تاثیر آنراولین برخو 

 و ناظران بر عملکرد مدیر پروژه ارتباط با مدیران ارشدو چگونگی  درایجاد نظام ارتباطی بر پایه بازخو 

 ارتباط با کارفرمایان، تامین کنندگان و پیمانکاران و مشاورانو  دستوژه، سایر همکاران و کارکنان زیرارتباط با تیم پر 

 نحوه ارتباط با فرهنگ سازمانی 

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

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


