
 
   

                                                                                                   
                                                                                                                            

 

 

 RT_02_001 :   کارگاهکد                            ( مند رفتار نقد روش )                    کارگاه آموزشي:          

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 کارگاه محتواي 
 

 هاي رفتار مباني رفتارشناسي و ریشه 

 هاي فردي  و سرمایه رواني و رفتار افراد مولفه 

 هاي ذهني و رفتار افراد و مدل  موقعیت 

 ي  رفتارهاي فرهنگي و اجتماع ریشه 

 نهاد اجتماعي، اتوریته و رفتار افراد در سازمان 

 انتظارات مدیران و رفتار کارکنان 

 شناسي رفتارها در سازمان چهار کانال رفتاري مدیران و آسیب 

  خودنگري و خوداصالحي  و نردبان استنباط 

 ستون چپ و ستون راست -گفتگو به مثابه رفتار و نقد گفتگوها 

 مقدمه 
 

دید ریشه در اعمال و رفتارهاي کارکنان آن دارد. چنانچه این رفتارها اثربخش باشد، احتمال موفقیت سازمان تر ازمان بيعملکرد یک س

گردد. از این  دهد و گاه منجر به تباهي آن مي هاي سازمان را کاهش مي یابد و بدیهي است که رفتارهاي مضر و مخرب، قابلیت ارتقا مي

تواند از جمله کارآمدترین رویکردها جهت تحول سازمان و ارتقاي اثربخشي آن باشد. چنین  ميهاي رفتار و نقد آن  جهت، شناخت ریشه

آید مگر این که مبنایي نظري در ذهن خود ایجاد نماییم و همچنین سازوکارها و ابزارهایي براي نقد رفتار خود و  مهمي به دست نمي

 .دیگران در اختیار داشته باشیم
 

  یران ارشد و کادر اداري شرکتها،صنایع و کارخانه هاي کشورمد شرایط شرکت کنندگان:
 

 (در صورت درخواست جهت گواهی نامه بین المللی معتبر هزینه جداگانه محاسبه می گرددداخلي)  رایه گواهي نامه  آموزشيا 

 (  ارزشیابي از فراگیران استادانمیان وعدهپذیرایي از شرکت کنندگان  / ) 

 استادان ها  در حوزه هاي مختلف با شرایط ویژه توسطارایه مشاوره به شرکت 

 استفاده فراگیران از سمیتئاترهاي شرکت با شرایط ویژه 

  عضویت در باشگاه مشتریان و ارایه خدمات ویژه 

  تخفیف ویژه محاسبه می گردد.01نفر در هر دوره  3در صورت معرفی بیش از % 

 تخفیف ویژه محاسبه می گردد.01ه  آموزشی در صورت ثبت نام هر فرد جهت حضور در سه کارگا % 
 

 

 

 

 
 

  تماس حاصل فرمایید.  77121278و  77121288 مرجانيخانم  آموزشبراي هماهنگي ثبت نام با واحد  


