هشوض آهَصشْبی آصاد داًشگبُ یضد ثشگضاس
هیىٌذ

اصَل ٍ فٌَى هزاوشُ

ثش اػبع طشح دسع اصَل هزاوشُ
داًشگبُ هیشیگبى

اصَل ٍ تبوتیىْبی هزاوشُ
ایي ثشًبهِ دٍ سٍصُ اًَاع ساّىبسّبی عولی سا
ثشای تجذیل شذى ثِ یه هزاوشُ گش هَفك دس
ّش صهیٌِ فشاّن هی وٌذ .اص هزاوشُ ثب
هشتشیبى ،ششوبی اػتشاتظیه ٍ تبهیي
وٌٌذگبى تب ایجبد تَافك دس داخل ػبصهبى
دسهَسد دیذگبُ یب اػتشاتظی ،هْبست ّبی
هزاوشُ یه هْبست اصلی ضشٍسی ثشای ّش
هذیش هَفك یب اجشایی اػت.
هحل ثشگضاسی:

هحتَی دٍسُ:



آشٌبیی ثب اصطالحبت ٍ هفبّین پبیِ دس هزاوشُ؛




ًحَُ ثشًبهِ سیضی ثشای هزاوشُ؛
تجذیل تعبسض ٍ سٍیبسٍیی ثِ حل هؼئلِ؛



آشٌبیی ثب تبوتیىْب ٍ تلِ ّبی هزاوشاتی؛



ًحَُ هزاوشُ دس فضبی چٌذ فشٌّگی؛



ًحَُ تضعیف هَضع طشف همبثل ٍ تمَیت هَضع خَد دس هزاوشُ؛





هذیشیت هٌبلشبت
صهبى اػتفبدُ اص ٍاػطِ دس هزاوشُ ٍ ٍیظگیْبی ٍاػطِ هٌبػت؛
سٍشْبی ثي ثؼت شىٌی دس هزاوشات ،صهبى تشن هزاوشُ ،صهبى طشح

هشوض آهَصشْبی آصاد داًشگبُ یضد،

هؼبئل چبلش ثشاًگیض دس هزاوشُ ،صثبى ثذى ،طشح پیشٌْبد ٍ پبػخ ثِ

یضد ،هیذاى آصادی ،اثتذای ثلَاس طبلمبًی
صهبى ثشگضاسی:

آى،
......

 12 ٍ12دی هبُ ًَد ٍ شش
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داًشگبُ هیشیگبى

هذت دٍسُ  :دٍ سٍص( دٍ پٌج شٌجِ دس دٍ ّفتِ هتَالی)

هٌبفع شخصی
 فشاگیشی ًحَُ هزاوشُ دس والع ثیي
الوللی؛
 ایجبد سٍاثط ثْتش وبسی ثب هشتشیبى،

هیضاى ػشهبیِ گزاسی
 چْبس هیلیَى ٍ ّفتصذ ٍ پٌجبُ ّضاس سیبل

تبهیي وٌٌذگبىّ ،وىبساى ٍ وبسوٌبى؛
 افضایش اثشثخشی هزاوشات خَد ؛
 فشاگیشی ًحَُ هزاوشُ ثب فشٌّگْب ٍ
ػجىْبی هختلف هزاوشُ؛
هضایبی ػبصهبًی


•ایجبد سٍاثط ػبصًذُ تش ثب هشتشیبى
ٍ تبهیي وٌٌذگبى

 ثْجَد تَاًبیی ػبصهبى شوب ثشای
هزاوشُ ثب هَفمیت
 ایجبد

•یه سٍیىشد هشبسوتی ثشای

وؼت ٍ وبس ایجبد وٌیذ
 ایجبد رٌّیت ثشًذُ دس ػبصهبى شوب

هٌبػت ثَدجِ شوب ًیؼت؟ اص هذلْبی تخفیف صیش اػتفبدُ وٌیذ:
ثیؼت دسصذ تخفیف ثشای :
 ششوت وٌٌذگبى دس دٍسُ ّبی لجلی هب؛
 اعضب خبًِ صٌعت ٍ هعذى یضد(ثب اسائِ هعشفیٌبهِ )؛
 ثجت ًبم گشٍّی( ثیش اص ػِ ًفش)
ٍاجذ ّیچ یه اص ششایط فَق ًیؼتیذ ؟
تب لجل اص تبسیخ ػی آرس هبُ الذام ثِ ثجت ًبم وٌیذ تب شوب ّن اص تخفیف
ثیؼت دسصذی ثْشُ هٌذ شَیذ.

ظشفیت دٍسُ  :پبًضدُ ًفش.
هذسع :هٌْذع هْذی ثشّبى پَس

گَاّیٌبهِ :
گَاّیٌبهِ هشوض آهَصشْبی آصاد داًشگبُ یضد
ثب لَگَ ٍ َّلَگشام
توبع ثب هب:
تلفي 530-33122333 :

وبسشٌبع اسشذ اص داًشگبُ صٌعتی ششیف ،داًشجَی  DBAداًشگبُ تْشاى،

داسای هذسن هذیشیت پشٍطُ حشفِ ای  ،PMPػشهویض سػوی ػیؼتوْبی
هذیشیت ویفیت (ثجت شذُ دس  IRCAاًگلؼتبى) ،عضَ اًجوي هذیشیت پشٍطُ

آهشیىب) ،(PMIعضَ اًجوي ویفیت آهشیىب) ، (ASQعضَ اًجوي ثیي الوللی
هذیشیت پشٍطُ ،عضَ اًجوي ًخجگبى داًشگبُ اػتٌفَسد.

فىغ 530-33122332 :

ثب ػبثمِ طشاحی ٍ اجشای ثیش اص ّضاس ػبعت دٍسُ آهَصشی دس ثضسگتشیي
ششوتْبی وشَس شبهل :ػبیپب  ،فَالد هجبسوِ  ،رٍة آّي ،ػبصهبى آهَصشْبی

ثجت ًبم ایٌتشًتی:

صٌعتی ایشاى،اداسُ اػتبًذاسد  ،پتشٍشیوی ثٌذس اهبم ،پتشٍشیوی تجشیض ،

www.YBS.ir
پؼت الىتشًٍیهinfo@ybs.ir:

اصول و فنون مذاکزات تجاری

ششوت گبص اصفْبى ،داًشگبُ یضد ،ششوت ًفت  ،گشٍُ صٌبیع غزایی ًبدسی...،

Http://YBS.ir
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ًوًَِ گَاّیٌبهِ داًشگبُ یضد :

اصول و فنون مذاکزات تجاری
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