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دوره آموزشی یک روزه اصول و فنون مذاکرات
پنجشنبه  21دی  1316ـ از ساعت  0338الی 16338
محل برگزاری :تهران

(نشانی دقیق محل برگزاری هر دوره روز قبل از برگزاری دوره به اطالع شرکتکنندگان محترم خواهد رسید).

 شرح دوره

 رئوس مطالب دوره

در دنياي تجارت موفقيت ز ن ساتانا ز ت ستد ز توزن ر ت
بلنوپر ز زندزي برزي خود ا ما خود در نظر گرفتدزنو توز متقاعو
اخت ديگرز برزي مرزه و با ننها موزر سرد ماير رز دزرنتو.
مذزسرزت فرنينوي برزي متقاعو اخت ديگرز بترزي نيتب بتد ننتي
ز فنو
ز وزفا ز  .مذزسرزت برخالن تصور عوهزي ،مجموعدزي ز
مهارت ا سد قابب نمو ش يادگيري بوده بد مويرز با رگانا زي
زمكا رز ماد و تا ز فرص اي بوجود نموه نهاي ز تفاده رز ببرنو.

مقومد زي بر فرنينو مذزسرزت3
• معرفا مذزسره سننوگا
• تعريف مذزسره
• ر هاي زصلا مذزسره
• داليب زصلا كا مذزسرزت

د رة نمو ش زصول فنو مذزسرزت د ره زي ستامال عملتا سارگتا ا
سد در نوگا حرفد
بوده متنا ب با نيا اي ساانا طرزحا وه ز
زي خود با مذزسرزت ر سار دزرنو.

پنج ر ش زصلا مذزسره
 .1مصال،د
 .2ناند نا
 .3تهويو
 .4زحاا ات عوزطف
 .5داليب منطقا

 مخاطبان دوره
ا

ا ما

ا

مويرز عامب زر و رس
مويرز ميانا عملياتا
مويرز صاحبا ساب سار اي مختلف

 اهداف دوره
ن نايا با زصول فنو مذزسره برزي زيجاد زرتباط مؤثرتر
تو عد زرتقاء مهارت اي مذزسره در رس سننوگا
درياف نكات سليوي ساربردي برزي زنجام مذزسرزت بهتر

 مدرس دوره
نقاي دستر نايما
دزرزي مورک دستري  DBAز دزنشگاه نيس فرزناد
توريس زصول فنو مذزسرزت در دزنشگاه تهرز ديگر دزنشگاه تا
مؤ اات نمو ش عالا سشور ت ننتي تتوريس متويري ت،تول،
مويري ز ترزتژيک با زريابا
توريس در دزنشگاه  UMEFوئيس مور د ساب سار ما تتريخ
 MSMلنو
دزرزي م اي زر و زجرزيا در رس اي دزخلا بي زللملا حتو ه
گا زنرژي رمايدگذزري
نف
مؤلف ننوي ستاب مقالد در حو ه ز ترزتژي زنرژي
موير پر ژه اي برنامد اي ز ترزتژيک

ش مرحلة زصلا مذزسره
 .1مرحلة نماده ا ي برنامد ريزي
 .2مرحلة نغا مذزسرزت
 .3مرحلة ن مو گماند نا
زمتيا گيري زمتيا د ا
 .4مرحلة نغا حرس
 .5مرحلة نتيجد گيري توزفقات
 .6مرحلة با نگري زر يابا مذزسرزت
ف تكنيک مورد ز تفاده در مذزسرزت
بيا
 .1تكنيک قيا ا
 .2تكنيک تكرزر
 .3تكنيک كوت
 .4تكنيک تعويق زنوزخت جلاات تاخير
 .5تكنيک پر ش
 .6تكنيک مرحلد بد مرحلد
 .7تكنيک زنتقال مائولي بد طرن مقابب
... .0
ناريو ا سارگاه اي مذزسره
متنا ب با مطالب مطرح وه ،ناريو اي مختلفا بد رس سننوگا
زرزئد ما ود ز ننا خوز تد ما ود بصورت عملياتا با توجد بد
ننچد سد در د ره نموختدزنو ماائب پيش ر رز حب نماينو.

در صورت نیاز می توانید با شماره  668 38 476ت  821تماس بگیرید.
برای ثبت نام ،صفحه دوم را مالحظه فرمایید.

شرایط و روش ثبت نام در دوره آموزشی یک روزه اصول و فنون مذاکرات ( 21دي )1316
زيند ثب نام
ر ش پردزخ
تخفيف گر ا
رزيط زنصرزن يا عوم
حضور در د ره
رزيط ثب نام قطعا

ر ش ثب نام قطعا

ر ش زطالعر انا
م،ب د ره

 278 ،888توما ( امب رس

در د ره ،جز ه ،پذيرزيا نا ار ميا عوه گوز ا حضور در د ره)

قابب زريز بد ماره حااب 257-0888-11675671-1
( با )IR718578825708811675671181در جد نقاي مجيو زميو زر ،موير اي رز كار مويري
يا

ماره سارت 5822211836151770

 6 -4نفر 18 3درصو ؛  18-7نفر 15 3درصو ؛ بيش ز  18نفر 28 3درصو
 -1پس ز زريز جد ،در صورت زعالم زنصرزن ز رس د ره تا  3ر پيش ز تاريخ د ره ،مبلغ زريز وه با سار  18درصو با گردزنوه
ما ود .در غير زي صورت ،ثب نام قطعا تلقا ما ود يچ مبلغا با گردزنوه نخوز و و.
نني گوز ا حضور در د ره زرزئد نما ود.
 -2در صورت عوم حضور در د ره ،يچ مبلغا با گردزنوه نخوز و و
 -1ثب نام قطعا منوط بد پردزخ زيند ثب نام (حوزقب  24اع پيش ز برگززري د ره) ز .
سد دتر جد ثب نام رز پردزخ سرده با نو.
 -2با توجد بد م،و د بود ظرفي د ره ،ز لوي با زفرزدي ز
حقا برزي ر ر يا رس در د ره در بر نخوز و دز .
 -3زر ال فرم ثب نام بد تنهايا بو پردزخ  ،يچ ز لوي
برزي ثب نام قطعا ،لطفا نهار گام ير رز بد ترتيب زنجام د يو3
 -1زريز يا زنتقال زيند ثب نام بد حااب زعالم وه (قبب ز پردزخ  ،با تماس با رز كار مويري  ،ز جود ظرفي د ره مطمتئ تويو)
821 - 66838476
 - 2ناپ زي صف،د ،مطالعد مد رزيط نموه در زي برگ تكميب فرم ثب نام زمضاي ن
 -3نابانو فيش زريزي يا زنتقال ر ي مي برگ ،پايي فرم ثب نام
 -4زر ال زي برگ بد زيميب  rahkar90@gmail.comيا تلگرزم  81116487672يا فكس بد ماره  66864315ت ( 821پس ز زر ال بتد
رز كار مويري  ،لطفا تماس بگيريو ز درياف ن مطمئ ويو) 821 - 66838476
ر قبب ز برگززري د ره ،حو د اع  11صبح ،يک فايب امب رز نمايا سر سا م،ب برگززري ،بد زيميب رس سننوگا زر ال
ما ود زر ال ن ز طريق پيامک نيز زطالع دزده خوز و و.
فرم ثبت نام دوره آموزشی یک روزه اصول و فنون مذاکرات ( 21دي )1316

نام و نام خانوادگی

کد ملی

تلفن

فکس

تلفن همراه
ایمیل شرکتکننده
ایمیل تخفیفگیرنده
نام سازمان
نوع فعالیت سازمان

بانک پا ارگاد

 اداری  تولیدی ـ صنعتی  خدماتی  آموزشی ـ پژوهشی (سایر).................................................. :

سمت در سازمان

رشته و مقطع تحصیلی

زينجانب نقاي /خان  .................................................................................بد عنوز
مهر زمضاء
رس سننوه /مائول ثب نام د ره ،مد رزيط باال رز مطالعد سرده ماپذيرم.
محل درج فیش بانکی یا رسید انتقال

