
 
 ، طبقه هشتم95شمالي، پالك تهران ، ميدان هفت تير، خيابان كريم خان زند، خيابان خردمند   نشــاني دبيرخـــانه  :

 Web:www.sbaco.ir   Email: info@ sbaco.ir                   88318551   نمابر :      خط )10( 88318550 تلفن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز همايش هاي  سامان به انديش -16الي  8:30، از ساعت 1396ماه  بهمن 26 مورخ پنج شنبه

 به نام اول معلم
 براي سرمايه گذاري آينده هيشاند ترينبهدهي آموزش كيفي سازمان،  سامان

 

 116644: شماره
 30/09/1396: تاريخ

 با سالم و احترام،
و براي موفق شدن در آن بايد يك مذاكره  استي تفاوت بسياري ندارد و مذاكره ،مذاكره داعروزمره و  هاي اصول و فنون مذاكره در مذاكره تجاري و مذاكره

اصول ديگري را نيز بايد ، رايطي كه مي دانستيم ش ، ممي دادانجام  شتجاري عالوه بر كارهايي كه از پي هاي  رسيد اما در مذاكره موفقيت اصولي داشت تا به
داراي مجوز آموزش كاركنان دولت از سازمان  شركت سامان به انديش از اين رو يك مذاكره كننده تجاري موفق تبديل شويم ؟ به اما چگونه رعايت كنيم

 :نمايدآموزشي به شرح زير را برگزار مي مندي يكي از اساتيد زبده و مجرب در فضايي مطلوب دورهبا بهره  برنامه و بودجه استان تهران

 :همايشمحورهاي 

مذاكره در آن اهميت و ارتباطات تعريف 
مذاكره در موثر عوامل 
مذاكره جلسات در ارتباط برقراري هاي روش 
آن انواع و مذاكره تعريف 
 

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   
)ويژه كاركنان دولت( سازمان برنامه و بودجه استان تهران    

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران

  
 

 :شرايط ثبت نام

 و تكميل فرم ذيل بوع با ذكر شماره و تاريخ بروشورشركت مت ارسال معرفي نامه از سازمان /)  1
شعبه ميدان  41/17618043جام ملت به شماره هزار ريال) به حساب  چهارصد(دو ميليون و  ريال 000/400/2ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )  2

، ناهار و استادبه نام شـركت سـامـان بـه انديـش رهاوردياد  [شامل هزينه IR250120000000001761804341شبا:  63594هفتم تير كد
 ]پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامه

 در نظر گرفته خواهد شد. تخفيف  %15نفر  8و بيشتر از  %10نفر  8تا  6%،5نفر  5تا  3 همايشدر صورت ثبت نام گروهي در توجه :
گردد و در تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال مي كتبـيانصـراف فقط به صورت )  3

 .شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد صورت پرداخت شهريه هزينه مسترد نخواهد
 )106(داخلي ) خط10( 88318550 هايخواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر درخصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن

 .فرمائيدتماس حاصل  88318551و يا نمابر  88329241و يا شماره مستقيم 
 مراجعه نماييد.  .irwww.sbacoبه آدرس سايت شركت 1396جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 

 �ھدی ا�وب زاده 
 و ��و�یئت �د�ه �د� عا�ل

  دكتراي مديريت بازرگاني و با حضور جناب آقاي دكتر محمد مشكي پروري

 2010كشور سنگاپور در سال سخنران برتر كنفرانس روابط عمومي  

مذاكره در ها فرهنگ انواع 
مذاكره هاي تاكتيك 
مذاكره در جمالت و كلمات از موثر استفاده 
مرتبط تصويري و صوتي هاي فايل پخش 

 

 آوريد ، آنچه را كه مذاكره مي كنيد به دست مي آوريد در تجارت شما آنچه را كه لياقت داريد به دست نمي

��ات �جاری ا�ول   و ��ون �ذا


