
 هذاکزه نینو یههارت ها آهوسش کارگاه
 داوطگاٌ تُزان ارائٍ گًاَیىامٍ معتبز اسبا 

 سال سابمٍ  25 / / عضً َیات علمی داوطگاٌ تُزان تیم تحمیماتی حل تعارض داوطگاٌ ياتزلً واواداعضً دوتز سعیذ یًسفی ) -1 هذرسین:

           پزيصٌ َا( حًسٌ مگا اجزایی در                  

 ()مذرط داوطگاٌ ي پضيَطگز حًسٌ ارتباطات ي مذاوزٌ دوتز مُزداد سزَادی -2             

 پضيَص َا آخزیهي  (Essentials of Negotiationمات مذاوزٌ )يبا عىًان ملش تًسط مذرسیه تزجمٍ ضذٌ وتاب :یاصل بعاهن

 ) لابل تطبیك( ساعتٍ 3جلسٍ  5 تعذاد جلسات:

 محممان ي داوطجًیان/  يسارتخاوٍ َا ي مذیزان ي وارضىاسان ساسمان َا، ضزوت َا، وُاد َا، التصادی /فعاالن  هخاطبین:

 درصذی بزای داوطجًیان با ارائٍ وارت داوطجًیی(  40تخفیف ) َشار تًمان 450:کارگاههشینه 

             89 مُزماٌاس  سهان بزگشاری کارگاه:                     وفز 20 حذاکثز ظزفیت:

 m.sarhadi@modares.ac.ir / sdyousefi@ut.ac.ir/ 08120893693 و ثبت نام: شتزیکسب اطالعات ب

 :آهوسشی شزح هختصز کارگاه

، جىبٍ ي عمًما در ایزان بٍ آن پزداختٍ ضذٌ استضىاختٍ می ضًد ي فىًن مذاوزٌ اصًل در ایه وارگاٌ آمًسضی عاليٌ بز آوچٍ بٍ عىًان 

 ي بزرسی مًرد بحث يالعیبا سباوی سادٌ ي با استفادٌ اس ومًوٍ َای  ريان ضىاسی ي جامعٍ ضىاسی( جىبٍ َای )ماوىذ مذاوزٌ اس وًیىیَای 

تاوتیه َای واربزدی بزای مذاوزات مًثز ي َمچىیه مذاوزٌ مزير می گزدد، حل اختالفات ي ملشيمات وظزی  ،می گیزد. در ایه وارگاٌلزار 

در بٍ وار  آوُا، بلىٍ مُارت پیذا میىىذمذاوزٌ افشایص  مخاطبیه اس جىبٍ َای جذیذبٍ وحًی وٍ وٍ تىُا داوص  ،آمًسش دادٌ می ضًد

با  تالش میطًد تا وارگاٌه یدر ا یابذ.می بُبًد  ىذريساوٍ با آن مًاجٍ َست اری وٍویش در سمیىٍ َای عملی ي و وذبسته آوچٍ می آمًس

بیه وىطگزان در پذیذٌ مذاوزٌ، با ريیىزدی  يالعیگامی در جُت فُم عمیمتز مىاسبات ي تعامالت  ،ضبیٍ ساسی ضزایط مذاوزٌي  تمزیه

 . یابذافشایص  آتیمذاوزات در  بُتزبزای ایجاد وتایج مطاروت وىىذگان تًاوایی ي مُارت تا  بزداضتٍ ضًد مطاروتی
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