
 

 

 (روزه یک) :مذاکرات اصول کارگاه

 پژوه سیادت محمود مدرس:

 پایدار حال عیندر و سودمند قراردادی و توافق به رسیدن چگونگی و مذاکرت استراتژی و اصول و مبانی ،کارگاه ایندر

  .داشت خواهند کارگاه در ها آموخته سازی شبیه و تمرین برای فرصت کنندگان شرکت و گیرد می قرار بررسی مورد

 کنند می پشتیبانی مذاکرات یندافر از که افرادی خدمات، و محصوالت فروشندگان ،قراردادها کنندگان مذاکره :مخاطبین

 کنند، می گیری تصمیم مذاکره مورد مسایل درمورد یا و کرده نظارت مذاکرات بر هک مدیرانی کنند، می کار قراردادها روی یا

 .کنند می فعالیت کار و کسب توسعه یا ایجاد زمینه در که افرادی

 مدرس دالری میلیارد چند المللی بین قرادادهای مذاکره و طراحی تجربه ،ای حرفه آموزش مبنایبر کارگاه این

 .است شده طراحی فردی توسعه های مهارت و پترولیوم بریتیش شرکت در دوره

 مـذاکرات  در کلیـدی  مفاهیم ،برد بردـ مذاکره اصول ،(esitusirtsid dne sntdaudtsid) مذاکره انواع اول: جلسه

 (اهرمی قدزت و مذاکرات ارز)

  مذاکرات در امتیاز تبادل استراتژی و ها تاکتیک مذاکرات، برای سازی آماده فرآیند دوم: جلسه

 همذاکر یک برای سازی آماده تمرین ،مذاکره در رفتاری های مهارت سوم: جلسه

 کارگاه بندی جمع ،قرارداد یک مذاکره سازی شبیه تمرین چهارم: جلسه

 آموزشی: دوره برگزاری تاریخ ـ

 توضیحات زمان تاریخ روز

 باشد. وعده می همراه صرف ناهار و میان ها به کالس 50:11ـ  3:11 51/51/5931 چهارشنبه

 :نام ثبت هزینه ـ

 ریال 1.055.555 های عضو کانون مدیره شرکت مدیران عامل و اعضای هیأت

 ریال 2.555.555 ها مدیره سایر شرکت مدیران عامل و اعضای هیأت

 ریال 2.155.555 های عضو کانون کارشناسان شرکت

 ریال 2.855.555 ها کارشناسان سایر شرکت

 ها: کالس برقراری محل و حساب شماره ـ

ــه  9218-1551-5391-1471شــماره حســا  بــه  ــا   بانــک پاســارگاد شــعبه قــابم م ــا  ب نهادهــای کــانون ن

 .واریز گردد گذاری ایران سرمایه

 – 17پالک ( شهید علی شها ) 11میدان ونک ـ خیابان گاندی جنوبی ـ کوچه :ها محل برقراری کالس

 کارگزاری بانک کشاورزی

 .نمایید فکس 33933398 شماره به را واریزی فیش مبلغ واریز از پس لطفا


