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 (ITECC) موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران

 

 
  ساعت 71مدت دوره : 

 متولی دکترجناب آقای مدرس: 

 هاخرداد م 88 :برگزاری  تاریخ

 87الی  71ساعت برگزاری: 

 باشد میریال  71.177.777دوره مبلغ شهریه 

 % تخفیف برخوردار هستند(87)اعضای اتاق بازرگانی تهران از  

 : های آموزشیسرفصل        
 

 

 تعریف مذاکره  صفات مذاکره کننده خوب 

 انواع روشهای مذاکره  ویژگیهای ده گانه یک تیم مذاکره کننده خوب 

  بعد –حین  –دوره های مذاکره پیش  عوامل موثر در انجام یک مذاکره اثربخش 

 انواع نتایج مذاکره  قوانین مذاکره خرید 

  برنده برای  –شروط دستیابی به وضعیت برنده

 دو طرف مذاکره
  شیوه های مذاکرهانواع 

 ارکان مذاکره  تیپ های شخصیتی 

 موانع مذاکره 
  اقدامات و فعالیتهای مربوط به برقراری ارتباطات قبل از شروع

 یمذاکرات بین الملل

 نکات مهم در مدیریت مذاکره خرید  ارکان روش مذاکره علمی و پیشرفته اصولی 

 شش مرحله آماده شدن جهت مذاکره   هارتهای الزم برای مذاکره کنندگان ایرانیصفات و م –ویژگی ها 

 برخی خطاهای رایج در مرحله پیش از مذاکره  باید ها و نبایدها در مذاکرات بین المللی 

 بایدها و نبایدها در آمادگی برای مذاکرات  آداب و تشریفات جلسات مذاکرات بین المللی 

 برخی خطاهای رایج در مرحله انجام مذاکره 
  نیرنگهای مذاکرات بین المللی و روشهای مناسب برای ترفندها و

 مقابله و اصالح آنها

 برخی خطاهای رایج در مرحله انجام مذاکره  اقدامات و فعالیت های پس از انجام مذاکره و انعقاد قرارداد 

  بایدها و نبایدها در جمع بندی و انتهای جلسه

 مذاکره

 

 مذاکرات تجاری بین المللیآنالین آموزشی دوره 
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :               

 ......................................... مقطع تحصیلی :             رشته تحصیلی : ................................................................... 

 ........................................................ سمت:             ............................................................. نام شرکت / سازمان :                 

 ...............................................آدرس : ......................................................................................................................

 ......  فکس: ...................................................:   ....................................................................... اهثابت و همر تلفن

 .....................................................آدرس ایمیل : ....................................................................................................

    ...........................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ................................................................................................

 ..............................................................................................  امضاء : .........................................................تاریخ : 

 

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777821871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66011182بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

 بین المللیمذاکرات تجاری آنالین دوره آموزشی 
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