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 اصول و فنون و هنز مذاکزه و سبان بدنکارگاه 

ًیش تِ  تزلزاری ارتثاط تیي اًساى ّا تزای  هذاوزُ است وِ هْوتزیي ٍ رایج تزیي ٍسیلِ ،ًمغِ ضزٍع دستیاتی تِ خَاستِ ّا

خزیذار تِ دًثال . سادُ ٍ گاّی پیچیذُ اس هذاوزات در جْاى اعزاف خَد هَاجِ ّستین ّز رٍسُ تا ًوًَِ ّای. ضوار هی رٍد

است، تٌاتزایي  ّز دٍ اس استزاتژی ّای هختلفی در هَاجِْ تا تعارضاتی وِ  رٍضٌذُ خَاستار افشایص سَدواّص ّشیٌِ ٍ ف

تتِ هذاوزُ وٌٌذگاى هَفك تذاٍم راتغِ را هْن تز ال! تیٌطاى ضىل هی گیزد، استفادُ هی وٌٌذ؛ اس جولِ تعاهل، رلاتت ٍ تسلین

یه هذاوزُ خَب رضایت عزفیي . اس ًتیجِ ّز هذاوزُ ای هی داًٌذ ٍ رعایت اخالق اًساًی را اس اصَل اٍلیِ هحسَب هی وٌٌذ

رای ّیچ ٍلت ّوِ آًچِ را وِ ضایستِ آى ّستیذ تِ ضوا ًوی دٌّذ، چیشی را تِ ضوا هی دٌّذ وِ ب. را تضویي هی وٌذ

 .لذا تا آضٌایی تا اصَل هذاوزُ، ٌّزهٌذاًِ آًچِ را وِ ضایستِ آى ّستیذ، وسة وٌیذ. گزفتي آى هذاوزُ وزدُ تاضیذ

 سزفصل های کارگاه
 هذاوزُ اًَاع تطزیح ٍ هذاوزُ        -هذاوزُ هفَْم تا آضٌایی -
 اصَل تز هثتٌی هذاوزُ هزاحل -اصَل   تز هثتٌی هذاوزُ ٍ گیزی هَضع تز هثتٌی هذاوزُ تفاٍت -

 حضَری ٍ تلفٌی هذاوزُ تفاٍت -اصَلی     هذاوزُ ّای تاوتیه ٍ ّا تىٌیه -

 آضٌایی تا هفَْم تعارض -هَثز     تلفٌی هذاوزُ اتشارّای ٍ ّا رٍش -

 راّثزد هذیزیت تعارض 5 (     -ساسًذُ ٍ ٍیزاًگز)اًَاع تعارض -

 هذیزیت تعارضتست سٌجص هیشاى ضایستگی ّای فزدی در  -

 شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای

 .تِ فزاگیزاى اعغا خَاّذ ضذ اس سَی داًطگاُ ضْیذ تْطتی تا لاتلیت تزجوِ رسوی رسویگَاّیٌاهِ در پایاى وارگاُ 

 :ضزایظ اخذ گَاّیٌاهِ

ٍ ّوچٌیي آییي ًاهِ حضَر در وارگاُ وِ لثالً تِ رٍیت ٍ تأییذ داًطپذیز  آییي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ داًطگاُرعایت واهل  -1

 هالی تسَیِ حساب واهل -3تىویل فزم ّا ٍ هذارن ثثت ًام     -2  .است رسیذُ

 مدارک ثبت نام شماره حساب و

تِ ًام داًطگاُ ضْیذ تْطتی ًشد تاًه تجارت ضعثِ 342282555 حساب ضوارُ  هی تایستی تِ هشتَر وارگاُضْزیِ 

 .داًطگاُ ضْیذ تْطتی ٍاریش گزدد

تزای خاًن ّا تا حجاب واهل ٍ تزای آلایاى تذٍى ) رًگی 3*4دٍ لغعِ عىس +  اصل فیص ٍاریشی ضْزیِ: هذارن السم

 تصَرت آًالیي تىویل فزم ثثت ًام+  رت هلیاصل ٍ وپی وا+ اصل ٍ وپی ضٌاسٌاهِ ( + وزاٍات

 اطالعات تماس

 .تواس حاصل فزهاییذ 22410487ٍ  22410486تا ضوارُ ّای  16الی  13ٍ  12الی  9جْت وسة اعالعات تیطتز در ساعات 
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