
 

 

  
 

 اصول و فنون مذاکره  دوره جامع       

 
آنها و توافق بر سر  ی، بحث بر رو یزنچانه یبرا یزیرآنها، برنامه یبندتیها، اولوتیاولو صیتشخ ندیآمذاکره فر

 ،یمعنو ،یکه ممکن است بزرگ، کوچک، ماد یازاتیهمراه است؛امت ازاتیهمواره با تبادل امت مذاکره، آنهاست

 نامشهود باشند. ایمشهود 

و کارشننسانننان امرر درارااا ا و هرنننو  کارو ک نن   رشننسانننان راااریارف و  روی مدیرانمدیران و کا: مخاطبان •
 مدیران و کارشسانان هامین و هدارکات ااخلف و خارجف 

 محتوا: •

 هوریف مذاکره-1
 )ارونف و ریرونف( انراع مذاکره-2
 انراع نگری ر  اخالق-3
 چرا مذاکره شکل مف گیرا؟-4
 انراع ددرت و نیاا ار مذاکره-5
 ) هشریح  رمرل مسا ع رر نیاا ا(ررا ایجاا کسیم -ن  ار مذاکره رراچگر-6
 مسطق و  ضیلت( عرامل مرثر رر مذاکره )اح اس،-7
 )مدل چیالدیسف( هشریح عرامل اح انف مرثر رر مذاکره-8
 )مدل رااار ای هجاری و صسوتف( هشریح عرامل مسطقف مرثر رر مذاکره-9

 )اثبات گرایان  و حل م ئل (  ای مذاکراهفمدل-10
  ای اثبات گرایان هشریح هکسیک-11
 کران اشخاص اا م ئل ( ایجاا روارط ان انف و جدا )شساخت م ئل ، هشریح الزامات مدل حل م ئل -12
  ای گفتاری م تقیم و غیر م تقیمهشریح هکسیک-13
 یم و ررگرااندن آنها ر  حل م ئل  ای گفتاری م تقنحره ررخررا را هکسیک-14
 ر تار ای غیر کالمف ار مذاکره-15

 مذاکره  ید ای ا و نبا دیآااب و را-15

 فغرث نح ی محمد اکتر  :دوره درسم 

 :(20الف 16ناعت: اا  )جل    10 ناعت آمرای 40 مدت دوره 

 :نتوالم دارل  گواهینامه نااان )ممهرر ر  مهر ررج ت ، او اران ، اارای کد ا شگاه رااار نمف آمرا گرا یسام  ر
 پیگیری و را امضای رییس انجمن علمف راااریارف ایران(

 :03/10/98 تاریخ برگزاری 

 ثبت نام: طیشرا 

  :هرمان 1.600.000 مبلغ سرمایه گذاری  
 بيشتر از ده نفر، نفر یازدهم رایگان -%10نفر:  6و  بيش از   %5نفر:  5تا  3: مي باشد ثبت نام گروهي، شامل تخفيف 

 6104337723916399و شرررهرراره  ررار   8025338561برره ابررراي  رراری  شرررهررریرره پررردا ررت 

 (آموزشگاه بازارسازان) پرویز درگي نزد  بانك ملت ) ام( شعبه وزار   ار  به نام

 66028111-12و  66028401-5و ثبت نام:  يتلفن مشاوره آموزش 

 

 
 

 


