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A Guide for Leaders, Managers, and Executives 

 

گیری و توجه به کارهای گروهی و تیمی است. مدیریت  های بزرگ دنیا بهره ها و سازمان از جمله عوامل موفقیت شرکت

 دوره این برگزاری از هدفنوین نیز استفاده از تیمها را برای موفقیت در مواجهه با تغییرات در بازار پویای امروزی پیشنهاد میکند. 

از آموزش اصول و تکنیکهایی است که بوسیله آن بتوان احتمال موفقیت یک تیم را در جهت رسیدن به اهدافش باال برد.

شود. در واقع بر آن هستیم تا عالوه  ای است که در شیوه تدریس بکارگرفته می های خاص این دوره رویکرد ویژه ویژگی

-ها، ماهیتی علمی  های عملی و فیلم ها، کار مدیریت به همراه موردکاوی ترکیب اصول و تئوریهایبا  حاضران، بندی برگروه

تواند در آموزش موثرتر و توانایی درک مطالب در مدت  کاربردی به این درس دهیم. این شیوه با توجه به رویکرد کاربردی می

 دوره کمک شایانی نماید.

 :دوره فهد

 و هیوگر رکا طریق از روـما دشبرـپی و زیاـتیمس رتمها کسب و هیوگر رکا فرهنگ ءتقاار قفو دوره ایجرا از صلیا فهد

 .ستا مدیریتتیمی

 

 :دوره کلی مشخصات

 ساعت 21 مدت دوره:

 مهندس حمیدرضا رهبر مدرس:

 های فنی دانشگاه تهرانپردیس دانشکده محل برگزاری:

 پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران های عالی تخصصیگواهی حضور در دوره از سوی دفترآموزشگواهینامه: 

 ریال )شامل حضور در دوره، پذیرایی میان وعده ای، جزوات، و وسایل عملی( 2،100،000 هزینه شرکت دردوره:

 نفر 12 ظرفیت هر دوره:

 باشد( هفته قبل از شروع دوره )واریز هزینه به منزله ثبت نام قطعی میحداکثر یک مهلت ثبت نام:

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول زمانبندی دوره

 توضیحات عنوان ردیف

 اول دوره 2

 10:00الی  21:00، ساعت 21/20/2931چهارشنبه  جلسه اول:  -

 21:90الی  1:90، ساعت 23/20/2931شنبه    جلسه دوم: پنج -

 23:90الی  29:90، ساعت 23/20/2931شنبه   جلسه سوم: پنج -

 ومدوره د 1

 10:00الی  21:00، ساعت 12/20/2931چهارشنبه  جلسه اول:  -

 10:00الی  21:00، ساعت 01/22/2931جلسه دوم: چهارشنبه  -

 10:00الی  21:00، ساعت 03/22/2931جلسه سوم: چهارشنبه  -

 مدوره سو 9

 21:90الی  1:90، ساعت 11/20/2931شنبه    پنججلسه اول:  -

 21:90الی  1:90، ساعت 09/22/2931شنبه    جلسه دوم: پنج -

 21:90الی  1:90، ساعت 20/22/2931شنبه   جلسه سوم: پنج -

 مدوره چهار 4

 23:90الی  29:90، ساعت 11/20/2931شنبه    پنججلسه اول:  -

 23:90الی  29:90، ساعت 09/22/2931شنبه    جلسه دوم: پنج -

 23:90الی  29:90، ساعت 20/22/2931شنبه   جلسه سوم: پنج -
 باشد. مینام  اولویت در ثبتنفر(، تکمیل ظرفیت دوره، بر اساس  12های اعالم شده )محدود بودن ظرفیت در تاریخبه دلیل 

 :دورهمحتوی 

 (موفق ریکا یها تیم تشکیل هنحودر سازمانها )ها  طراحی تیم 

 ( و هیوگر منسجاا و پیوستگی ،هیوگر رکا در یرهبر شنق)ها افزایش نفوذ تیمها در سازمان... 

 تیمی مواجهه با تناقضات 

 تیمی افزایش خالقیت 

 تصمیم گیری 

 مدیریت تفاوتها 

 دهی عملکردارزیابی و پاداش 

 ایجاد انگیزه و رهبری افراد 

 پویایی، و چالشها 

 :نام ثبت مراحل

 تکمیل فرم ثبت نام .2

 11021113 یا فکس به شماره و oatp@ut.ac.irارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل  .1

 oatp@ut.ac.irهفته بعد از ارسال فرم ثبت نام( و ارسال به آدرس واریز هزینه دوره )حداکثر یک .9

  
های اعالم  توانند با تکمیل فرم ذیل، با توجه به زمانبندی می« های پویا مدیریت تیم»نام در دوره  مندان به ثبت تمامی عالقه 

 نام نمایند.  شده دوره مورد نظر خود را انتخاب و ثبت

 

 حاصل فرمایید. تماس 22628088باشماره  بیشتر اطالعات کسب جهت
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