« دوره مدیریت تعارض »
هذت آهَسش  60 :رٍس
ماهيت تعارض
 تؼارض چيست ؟

آثار ي پيامدهاي تعارض
 رفتار افزاد ٍ گزٍُ ّا در هَقؼيت تؼارض

 ضكل ّا ٍ درجات تؼارض

 تؼارض ٍ ػولكزد ساسهاًي

تحليل وظام گراي تعارض سازماوي

سبك ها ي راهبردهاي مديريت تعارض

 اًَاع تؼارض ساسهاًي
 فزآيٌذ تؼارض
تعارضات ساختاري
 پياهذّاي تؼارض ساي ساختاري ّاي بَرٍكزاتيك
 تؼارض ػوَدي

 اختالف بيي هذيزيت ٍ كاركٌاى
 تؼارض افقي

 رسوي ساسي ٍ تؼارض
 تؼارض ٍ حزفِ ساالري – ديَاًساالري
 تؼارض صف ٍ ستاد

سازمان غير رسمي – تعارض

ٍ اكٌص گزٍّي در هقابل ساسهاى رسوي ٍ هذيزيت
 تؼارض ّاي ًاضي اس ٌّجاري ّاي غيز رسوي
 كٌص ّاي تؼارض آفزيي ساسهاى غيز رسوي

 اًَاع گزٍُ ّا اس ًظز هيشاى هخالفت با هذيزيت
 تؼارض بيي گزٍُ ّاي غيز رسوي

 تحكن با اػوال قذرت
 هذارا ٍ احتزاس

 ساسش يا هصالحِ
 هَاجِْ يا تطزيك هساػي
 سبك ّاي هتذاٍل

 سبك ّاي هَثز ٍ غيز هَثز هذيزيت تؼارض
 راّبزدّاي سياسي هذيزيت تؼارض

 رٍش هذاكزُ اصَلي بزاي حل تؼارض
 دخالت ضخص ثالث بزاي حول تؼارض
عًامل بىياديه در مديريت تعارض
ٍ يژگيْا ٍ ػَاهل فزدي

 ػَاهل اجتواػي – فزٌّگي ٍ ساسهاًي
 ػَاهل هزبَط بِ ضزايظ ٍ هَفقيت تؼارض
بهسازي مديريت تعارض

 هذيزيت ٍ استفادُ خالق اس تؼارض
 هذيزيت ٍ تحزيك تؼارض
 بْبَد هْارتْاي هذيزيت تؼارض

ابسارهاي آمًزشي  :يك جلذ جشٍُ آهَسضي  ،يك ػذد فيلن آهَسضي  ،يك ػذد  CDآهَسضي  ،بْزُ هٌذي اس تين استاداى راٌّوا باِ
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هذيزيت ايزاى www.irannetbook.com
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