« دوره مديريت برخود ( خويشتن شناسي مديران )»

هذت آهَصش  60 :سٍص
سيستن هذيريت برخود – چيست و چرا ؟

توسعه ههبرت هبي زنذگي

 تعشيف سيستن هذيشيت بشخَد

 هْبست ّبي صًذگي

 هشاحل ٍ سغَح ًگشش سيستوبتيك

 هْبست ّبي خَد آگبّي

 ضشٍست سيستن هذيشيت بشخَد

 جٌبِ ّبي خَد

برنبهه ريسي فردي
 خظ هطي فشدي

 آگبّي اص خَد چيست ؟
 چشا آگبّي اص خَد الصم است ؟

 سابغِ خظ هطي ً ،مص ّب ٍ اسصش ّب

 هطكالت تَسعِ آگبّي اص خَد

 هطخصبت يك خظ هطي فشدي

ههبرت هقببله بب هيجبى هبي هنفي

 هحتَاي يك خظ هطي فشدي

ّ يجبى ّبي هٌفي چيست ؟

اهذاف شخصي
ّ ذف چيست ؟

 عَاهل هَثش دس بشٍص خطن

 پيص فشض ّبي هتذاٍل دسببسُ خطن

 چشا ببيذ ّذفوٌذ ببضين ؟

 هشاحل كٌتشل خطن

 هطخصبت ّذف

ههبرت حل هسئله و تصوين گيري

 تعييي اّذاف – تحليل  swotفشدي

 هشاحل حل هسئلِ ٍ تصوين گيشي

 بشًبهِ سيضي تحمك اّذاف

 هطَست

 هذيريت زهبى و الويت هب

ههبرت هقببله بب استرس

 هذيشيت صهبى چيست ؟

ً حَُ آگبّي اص استشس

 هشاحل بْبَد هذيشيت صهبى

 هشاحل اصالح تفكش استشس صا

 تكٌيك ّبي رٌّي بشاي هذيشيت صهبى

 ضيَُ ّبي هَاجِْ بب استشس

 اصَل هذيشيت صهبى

 تبثيش استشس بِ صًذگي اًسبى

 هذيشيت تعييي اٍلَيت ّب
 سٍضْبي عولي بشاي هذيشيت صهبى ٍ تطخيص
اٍلَيت ّب

ههبرت تفكر خالق

 تعشيف تفكش خالق
 اجضاء تفكش خالق
 فشآيٌذ خالليت

 هضايبي تفكش خالق
 هَاًع تفكش خالق
 خالليت ٍ تجشبِ

ههبرت تفكر انتقبدي

 اًتمبد چيست ؟

 تعشيف تفكش اًتمبدي
 اجضا ء تفكش اًتمبدي

 چگًَِ اًتمبد كٌين ؟
ببزنگري در خود
 عبدت چيست ؟

 هَاجِْ بب تغييشات
 هذيشيت ًگشش
 اًتمبد پزيشي

 ضكست ًبپزيشي
 هفبد ببصًگشي دس خَد

ههبرت هبي ارتببطي
 تعشيف هْبست ّبي استببعي

 هشاحل يك استببط بيي فشدي هَثش
 سٍابظ بيي فشدي ٍ ّشم هضلَ
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