دوره آموزشی "تفکر سیستمی در حل مسایل سازمانی"

مروری بر دوره
سازمانهای بهداشتی و درمانی پیچیدهترین سیستمهای اجتماعی هستند .محیط متغیر جهان امروز ،مدیران سازمانهای بهداشتی و
درمانی را با مشکالتی مواجه ساخته است که کوچکترین غفلت آنها ،پیامدهای غیر قابل جبرانی به دنبال خواهد داشت .بسیاری
از مشکالت امروزی سازمانها ناشی از تصمیمگیریهای مقطعی و راهکارهای موقتی گذشته است .دوره آموزشی «تفکر سیستمی
در حل مسایل سازمانی» به شما کمک میکند تا با در نظر گرفتن شرایط محیطی ،شناخت کامل سیستم و سیستمهای فرعی آن
و با استفاده از تکنیکها و ابزارهای تفکر سیستمی با ارائه راهکارهای اساسی سازمان خود را به سمت مزیت برتری مدیریت و
رهبری نمایید .هدف این دوره فراهم آوردن دانش و تجربه الزم در زمینه حل مسایل سازمانی با استفاده از تفکر سیستمی
میباشد.
گروه هدف
دوره آموزشی «تفکر سیستمی در حل مسایل سازمانی» مناسب برای مدیران سازمانها میباشد که وظیفه اداره کارآمد و اثربخش
سازمان را بر عهده دارند .عالوهبراین ،دانشجویان علوم مدیریت و اقتصاد سالمت نیز میتوانند از این دوره آموزشی بهرهمند
شوند.
مدت زمان دوره
این دوره آموزشی برای سه ساعت در نظر گرفته شده است .دوره از ساعت  9صبح شروع میشود و تا ساعت  21ظهر ادامه
مییابد.
روش ارائه دوره


سخنرانی دانش محور



نمایش فیلم آموزشی



فعالیتهای فردی و کار گروهی



تمرینهای توسعه مهارتهای عملی



مباحثات تعاملی و مشارکت فعال فراگیران در بحث



مثالها و مطالعات موردی



ارزشیابی مداوم عملکرد فراگیران

پیش نیازهای حضور در دوره


آگاهی از دانش مدیریت



تجربه مدیریت در سازمان
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محتوای دوره آموزشی


نظریه عمومی سیستمها



کاربردهای رویکرد سیستمی در مدیریت سازمانها



تفکر سیستمی و سیستمهای متفکر



ویژگیهای طرز تفکر سیستمی



توسعه مهارتهای تفکر سیستمی مدیران



موانع تفکر سیستمی



قوانین تفکر سیستمی



فرایند حل مساله در سازمان



استفاده از تفکر سیستمی در حل مسایل سازمانهای بهداشتی و درمانی

اهداف و نتایج یادگیری
در پایان دوره آموزشی «تفکر سیستمی در حل مسایل سازمانی» شما قادر خواهید بود تا:





مهارتهای تفکر تحلیلی ،ترکیبی و سیستمی خود را توسعه دهید.
ابزارهای تفکر سیستمی را بشناسید و نحوه استفاده از آنها را بدانید.
موانع تفکر سیستمی را شناسایی کنید و آنها را مرتفع سازید.
مهارتهای حل مساله با استفاده از تفکر سیستمی را فراگیرید.

چگونه سازمان شما متنفع می شود




تقویت حل مسأله در سازمان
افزایش رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی
درک بهتر نیازهای مشتریان

مدرس دوره
دکتر «علی محمد مصدق راد» عضو هیات علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران
میباشد .ایشان دارای بیش از  21سال سابقه تدریس در دانشگاههای ایران و انگلستان میباشند .عالوهبراین ،ایشان طراح و
مدرس دورههای آموزشی کوتاهمدت کاربردی مدیریتی برای مدیران سطوح مختلف (مدیران ارشد ،میانی و عملیاتی) میباشند.
مصدق راد یک کارشناس خبره در زمینه مدیریت و تجارت است .تحصیالت آکادمیک ،دورههای آموزش ضمن خدمت و
تجارب کاری مرتبط ،دانش و تجربه کافی را در زمینه مدیریت اثربخش و کارآمد سازمانها برای ایشان فراهم نموده است.
آشنایی کامل ایشان با نیازهای مدیران سازمانها این امکان را فراهم میدارد که فراگیران ،دانش و تجربه مورد نیاز را بهصورت
کاربردی فرا گیرند که به آنها برای اداره اثربخش و کارآمد سازمانها کمک می نماید.
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