
     

 

 

 

 نهیبه یبهره ور ایممکن  یسطح بهره ور نیترالبه با یابیدست یهدف هر سازمان نی: مهمترو ضرورت تیاهم

گمان  ی. بیانسان یرویانجام کار و ن یابزار، روش ها ه،یعبارتند از : سرما یکارآمد در بهره ور یاست. عامل ها

 یانسان یروین رایسازمان است ز یبه هدفها دنیرس یابزارها برا نیاز مهمتر یکیماهر و کارآمد  یانسان یروین

و  یفناور نیو بهتر هیسرما نیشتریاگر سازمان از ب یعنیسازمان دارد  یو کاهش بهره ور شیمهم در افزا ینقش

 .دیباشد، به هدف خود نخواهد رس زهیمولد و با انگ یانسان یرویامکانات برخوردار باشد، اما فاقد ن

 ریاست که انطباق پذ یرانیکارکنان و مد ازمندین رییو هرگونه تغ رندییاز سازمانها دستخوش تغ یاریبس امروزه

و  رانیمد شتریب یو ثمربخش برا ستایا یا وهیبه ش یتعامل اجتماع انیم نیسازگار شوند، در ا راتییبوده و با تغ

(، کاربرد 1998دارد. به گفته گلمن) یا ندهیت فزایاهم یسازمان راتییتغ تیریدر مد یدیرهبران به عنوان کل

 افتهیدر زیاز دانشمندان ن یبرخ  رای. اخدیآ یدر سازمان به حساب م ریو اجتناب ناپذ یشرط حتم یجانیهوش ه

به عنوان  یجانیاست. امروزه هوش ه رانیکارکنان و مد یبرا یتر از بهره هوش تیبا اهم یجانیاند که هوش ه

دارد و چگونه  یو احساسات خود آگاه جاناتیاز ه یزانیکه فرد به چه م یمعن نیده است به ا نییهوش تب ینوع

 یجانیهوش ه یاست که مهارتها نیا یجانیهوش ه یکند. نکته قابل توجه در راستا یآنها را کنترل و اداره م

 .تواند آموخته شوند یآنها م ست،ین یذات

 

 ساعت 2: زمان مدتاردیبهشت ماه                                         28روز چهارشنبه 

 معین پارسا کورش دکتر

 مدیریت بهینه اصول نویسنده و علمی هیأت



 :اهداف دوره

 :دوره یرود پس از ط یاز شرکت کنندگان انتظار م

 آن را بشناسد یو ابعاد مثبت و منف جانیه. 

 آشنا باشد یو کاربرد آن در زندگ یجانیبا هوش ه. 

 خود آشنا باشد یجانیهوش ه زانینسبت به م. 

 را بشناسد یجانیهوش ه یمؤلفه ها. 

 را داشته باشد. یجانیهوش ه شیافزا یکهایتکن یریبه کارگ ییتوانا 

 :رئوس و سرفصل مطالب

 فتعاری :بخش اول 

 یجانیهوش ه یمولفه ها ،یجانیهوش ه می، مفاه فیتعار    -

 یخودآگاه :دوم بخش

 ییو ناتوانا ییخود، توانا یهایژگیشناخت و -

 یبراساس خودآگاه یشناخت پنجره ارتباط  -

 اصول عزت نفس و اعتماد به نفس  -

 یتیریخود مد: سوم بخش

 یرفتار انفعال -

 رفتار پرخاشگرانه  -

 رفتار جرأت مندانه  -

 یاجتماع یآگاه: چهارم بخش

 درک متقابل ای یکار حس همدل  -

 نهالرفتار همد یژگیو  -

 یحس همدلنقش زبان بدن در   -

 رابطه تیریمد: پنجم بخش

 ستیارتباط چ  -

 رفتار متقابل لیتحل  -

 ارتباط اثربخش یها کیتکن -

 



 

 

 

 

 

 

 

  


