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 دنياي در هاانسان كار و زندگي از نشدني جدا اجزايي ،مشكالت و مسائل

 دامنه ،موجود هايمحدوديت ،عالوه بر اين. هستند امروزي پرشتاب و پيچيده

 شدن مجهز ،مسائل سازماني پوشانيميزان هم و، پيچيدگي آنها مسائل گستردة

اهميت اين  .است ساخته را امري ضروري نوين حل مسئله هايمهارت به

 10هاي حل مسئله به يكي از موضوع به حدي است كه در حال حاضر مهارت

 Fortune 500هاي مهارت اصلي زندگي تبديل شده و بيش از نيمي از شركت

ها و هاي حل مسئله را در رأس فعاليتارتقاء مهارت) پانصد شركت برتر دنيا(

  .اندخود قرار دادهآموزشي هاي برنامه

يا  فرد يك توسط كه يرفتار-شناختي يندآفر از است عبارت حل مسئله

 زندگيسازماني يا  لئمسا يبرا ياسازگارانه يا مؤثر يهاحلراه دنكنمي سعي طي آن دافرا و شودمي هدايت گروه

  .ندنك پيدا خويش ةروزمر

. دهندمسائل ياري مي هايي است كه افراد را در حل بهترها و تكنيكهاي حل مسئله شامل انواع روشمهارت

اما نكته مهم نحوة برقراي ارتباط . ها از طريق آموزش و تمرين قابل يادگيري هستندخوشبختانه اغلب اين مهارت

عالوه بر اين، داشتن يك . باشدها و ابزارهاي مختلف موجود و استفاده مناسب از آنها در هر موقعيت ميمابين مهارت

ريزي انجام داده و كه افراد بتوانند بر اساس آن براي خود برنامه ند حل مسئلهفرآيمدل و چارچوب كلي براي 

باشد، زيرا بدون داشتن مدل مناسب، افراد در روندهاي حل مسئلة خود را پيگيري نمايند، نيز داراي اهميت مي

  .شوندمواجهه با مسائل دچار سردرگمي و اتالف وقت مي

 برسد، نظر به آشكار و يهيبد يموضوع ،مسائل حل يبرا ثرؤم يراهكارها ةارائ در يتوانمند كسبضرورت  ديشا

به  كه ياگونه به داد، ارائه مسائل يبرا كارآمد و جامع هايحلراه توانيم چگونه كه است نيا ياساس الؤس اما

 يبرا .هاي مرتبط با مسئله نگرددموازات حل مسئله، باعث ايجاد مسئلة جديدي در همان بخش و ساير بخش

نياز است نسبت به مسئله رويكرد سيستمي داشته  د،نباش نگرجامع و يبعد چند كه راهكارهايي نيچن به يابيدست

تواند چندان مؤثر باشد و به همين دليل در واقع مهارت حل مسئله بدون داشتن رويكرد سيستمي نمي. باشيم

  .سيستمي و ارتباط آن با مباحث حل مسئله باشدهاي حل مسئله بايد در برگيرنده مفاهيم پاية نگرش آموزش

در اين دوره آموزشي عالوه بر بررسي اشكاالت موجود در برخورد با مسائل، يك مدل مناسب براي حل مسائل مختلف 

  .ارائه مي شود
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  :دورهرفتاري اهداف 

  مسئلهبا غلط  برخوردهايشناخت  •

 ي طي كردن فرايند حل مسئلههاي مربوطه براتكنيك به همراهارائه يك مدل جامع  •

  

    :رئوس مطالب دوره

 )آن به پرداختن ضرورت و مسئله حل مسئله،(و مفاهيم پايه  فيتعار .1

 مسئله با مواجهه در جيرا يخطاها با ييآشنا .2

 ئلامس با يستميس ريغ يبرخوردها ييشناسا و يستميس نگرش نييتب .3

 مسئله حلمرحله اي  5 نديفرآ معرفي .4

 هاي كشف مسئلهشيوه .5

 گام در طرح مسئله 8 .6

 حل يابيفهم مسئله و راه .7

a. اصول و تكنيك هاي شناخت مسئله 

b. يابي و خالقيتهاي ايدهحل هاي احتمالي با استفاده از تكنيكهاي يافتن راهروش 

c. ياحتمال يها نهيگزحل از بين بهترين راه انتخاب يهاكيتكن با ييآشنا 

  

  )روزه 2(ساعت  16: مدت دوره

  

  :جهنكات قابل تو

  .همراه استگروهي هاي آموزشي با اجراي بازي دورهبه منظور افزايش اثربخشي آموزشي،  •

 .شركت كنندگان در دوره پك آموزشي ارائه خواهد شد به كلية •

 .است كارفرما عهده به...)  و برد تيوا پرژكتور، تايد( ازين مورد يآموزش امكانات و محل نيتأم •
 

 

 

 

 

 

  

   گرفته تماس 021-22636128شماره تلفن اين دوره با ري برگزادر صورت تمايل به 

  .دييفرما مراجعه www.aravco.irو يا به وب سايت 


