)ويژه تشكل هاي اقتصادي عضو اتاق تهران(

موسسه آموزش و توسعه منابع انساني اتاق بازرگاني تهران ) (ITECCبرگزار مي نمايد

دوره آموزشي تعامل و مذاكره اثربخش در تشكلها
مدت دوره  ٨ :ساعت آموزشي

روز و ساعت برگزاري :دوشنبهها  ٩٩/٠٥/٢٧ ،٩٩/٠٥/٢٠ساعت  ١٤:٠٠الي ١٨:٠٠
اين دوره همزمان به صورت حضوري و آنﻼين برگزار خواهد شد

مدرسان  :جناب آقاي مهندس فرهمند

مخاطبين  :دبيران و مسئولين روابط عمومي تشكلها

شركت در كارگاه رايگان مي باشد و ارسال معرفينامه از تشكل مربوطه الزاميست.

سرفصلهاي آموزشي :

-

تعريف مذاكره

-

دام هاي مذاكره و علل شكست در مذاكرات

-

فرآيند مذاكره در تشكل ها

الگوي ارتباطات و نقش شناخت فرهنگ ها در مذاكره
رعايت اصول روانشناسي در مذاكره

موانع ارتباطات اثربخش

اصول ارتباطات )گفتگو در سازمان هاي مردم تهاد/تشكل ها(

مهارت شنيدن موثر

مهارت هاي اساسي ارائه

تكنيك ها و روش هاي مذاكره در تشكل ها

خواهشمند است جهت شركت در دوره فرم ثبت نام آنﻼين را از طريق وب سايت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتكميل نموده يا فرم
پيوست را همراه با معرفينامه خود به آدرس ايميل  Edu@tccim.irيا شماره ) ٠٩٣٠٦٠١٦٠٥٤واتس اپ( ارسال نمائيد.
جهت دريافت اطﻼعات با شماره تلفن هاي  ٨٨١٠٧٧٣٢ :و  ٨٨١٠٧٧٢٣تماس حاصل نمائيد

فرم ثبت نام دوره آموزشي تعامل و مذاكره اثربخش در تشكلها
نام و نام خانوادگي شركت كننده  .................................................. :كد ملي ............................................ :
رشته تحصيلي......................................... :

نام تشكل ............................................................. :

مقطع تحصيلي...................................:

سمت.................................................... :

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

تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فكس................................... :
آدرس ايميل ....................................................................................................................................................... :

شماره شناسه ملي تشكل.......................................................................................................... :
تاريخ .......................................................... :

موارد فوق مورد تاييد مي باشد

امضاء دبير كل تشكل................................................................ :

خواهشمند است جهت شركت در دوره فرم ثبت نام آنﻼين را از طريق وب سايت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتكميل نموده يا فرم
پيوست را همراه با معرفينامه خود به آدرس ايميل  Edu@tccim.irيا شماره ) ٠٩٣٠٦٠١٦٠٥٤واتس اپ( ارسال نمائيد.
جهت دريافت اطﻼعات با شماره تلفن هاي  ٨٨١٠٧٧٣٢ :و  ٨٨١٠٧٧٢٣تماس حاصل نمائيد

