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پروژه، گزارشات وضعیت نمایند. این موارد شامل دهد، مدیران پروژه نزدیک به نیمی از وقت خود را صرف امور ارتباطی پروژه میمطالعات انجام گرفته نشان می

امور ارتباطی پروژه به صورت  زمینههای خود را در بایست تواناییشود. مدیران پروژه می.. می های مورد نیاز وها، مکاتبات و تماسهای کاری، ایمیلجلسات تیم

اشته و در تمامی ارکان زندگی ند ها کاربردور پروژهاطی هر فرد صرفاً در امهای موثر ارتبکه مهارت اثبات کنند. البته ذکر این نکته ضروری است ایفعاالنهپیش

های شغلی و زندگی خصوصی ارتباطی فردی خود در سایر فرصت هایمهارت دهد که ازه مدیران پروژه این امکان را میتواند استفاده گردد. این دوره همچنین بمی

پروژه  های فردی ارتباطی مدیرانپروژه و رابطه بین آن با ویژگی های مختلف مدیریتارائه توضیحاتی در خصوص جنبه هدف از این دوره خود استفاده نمایند.

 باشد.می

 نیازهای دورهپیش

 باشداین دوره شامل پیش نیاز خاصی نمی. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 با اصول و مبانی ذاتی ارتباطات آشنا شوند 

 ها را درک نمایندوجود گزارشات وضعیت در تمامی پروژه نیاز به 

 زمان مناسب ایجاد برنامه مدیریت ارتباطات را شناسایی نمایند 

 ایجاد نمایند نظام ارتباطات در تمامی اجزاء پروژه 

  اولین مالقات و رسیدن به سطح مناسب ارتباط را درک نمایندارزش تاثیرگذاری 

 نحوه ارتباط با فرهنگ سازمانی موجود را فرا گیرند و همچنین ارشد، همکاران و کارمندان نحوه ایجاد ارتباط با مدیران 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 های ارتباط موثر در محیط کسب و کار خود هستندمدیران پروژه، اعضای تیم پروژه و افرادی که نیازمند آموزش تکنیک 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 اصول و مبانی اصلی نظام ارتباطات 

 نظام ارتباطی پروژه شامل گزارشات و جلسات وضعیت پروژه 

 برنامه مدیریت ارتباطات 

 نحوه ایجاد ارتباط بین تمامی اجزاء مختلف پروژه 

 گذاری اولیه و ایجاد ارتباط مناسبنحوه تاثیر 

 ان و کارمنداننحوه ایجاد ارتباط با مدیران ارشد، همکار 

 نحوه ارتباط با فرهنگ سازمانی موجود 

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

 مدت برگزاری دوره 

 21  ساعت(12PDU) 


