هَسسِ آهَسش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی اتاق تاسرگاًی تْزاى ()ITECC

دوره آموسشی روانشناسی مذاکزه
زٍرُ تِ صَرت حضَری تزگشار هی گززز.
هست زٍرُ  8 :ساعت زر  2جلسِ

هسرس :جٌاب آقای تْشاز حسیي عثاسی
رٍسّای کالس یکشٌثِ ّا هَرخ  27 ٍ 20هْز هاُ اس ساعت  15:00لغایت 19:00
شْزیِ کارگاُ  442/000تَهاى هیثاشس
(اعضای اتاق تاسرگاًی تْزاى اس  %20ترفیف تزذَرزار ّستٌس)

سزفصلهای آموسشی :
 تعزیف هذاکزُ

 رٍشْای تصوین گیزی

 تعزیف ارتثاطات

 هذاکزُ چیست

َّ ش ّیجاًی



اجشای فزایٌس ارتثاط

 هذاکزُ چِ چیشی ًیست

 عشت ًفس اعتواز تٌفس



سطَح ارتثاط ٍ عَاهل هَثز

 اًَاع هذاکزُ

 شرصیت هذاکزُ کٌٌسُ



اصَل تزقزاری ارتثاط هَثز

 تضاز زر هذاکزُ

 کارگاُ تست سًی



شرصیت ،شٌاذت ،رفتار هٌاسة

 تعییي ّسف

 تزٍى گزایی زرٍى گزایی



قَاًیي تزقزاری ارتثاط شفاف

 استزاتژیْا

 ارتثاطات



ارتثاطات کالهی ٍ ستاى تسى

 آهازگی قثل اس جلسِ هذاکزُ



هْارت ّای تزقزاری ارتثاط هَثز

 چارچَب ّا زر هذاکزُ



هَاًع ارتثاطات هَثز

هحل تزگشاری :ساختواى شواره  2اتاق بازرگانی تهراى به نشانی خیاباى خالد اسالهبولی ،خیاباى بیست و یکن ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
جْت زریافت اطالعات تا شوارُ تلفيّای  88107723 ٍ 88107732تواس حاصل ًواییسٍ( .اتس اج)09306016054 :

فزم ثبت نام دوره آموسشی روانشناسی مذاکزه

ًام ٍ ًام ذاًَازگی .............................................................. :

کس هلی ................. .................................... :

رشتِ تحصیلی................................................................... :

هقطع تحصیلی ......................................... :

ًام شزکت  /ساسهاى ..................... ........................................ :

سوت........................................................ :

آزرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفي ثاتت ٍ ّوزاُ .................... ....................................................................... :فکس..................................... :
ایویل .............................. ...........................................................................................................................
:
آزرس
شوارُ عضَیت  /کارت تاسرگاًی........................................................................................................................... :
تارید .......................................................... :اهضاء.................. ........................................................................... :

زر صَرت عسم زستزسی تِ سایت جْت ثثت ًام آًالیي
لطفا شهریه دوره را به شواره حساب سیبا به شواره  0111349206007نسد بانک هلی ایراى شعبه آزادگاى به نام هوسسه آهوزش اتاق
بازرگانی تهراى واریس کرده و به هوراه فرم ثبت نام خود از طریك نوابر  88107762یا ایویل  edu@tccim.irارسال نوایید.

هحل تزگشاری :ساختواى شواره  2اتاق بازرگانی تهراى به نشانی خیاباى خالد اسالهبولی ،خیاباى بیست و یکن ،پالک 10
جهت ثبت نام به وبسایت هوسسه آهوزش به آدرس  edu.tccim.irلست دوره های آهوزشی(دوره های کوتاه هدت) هراجعه نوایید.
جْت زریافت اطالعات تا شوارُ تلفيّای  88107723 ٍ 88107732تواس حاصل ًواییسٍ( .اتس اج)09306016054 :

