
 هرکاذم ياهدنفرت و لوصا
ندب نابز وشخبرثا



یبایرازاب تیریدم شیارگ– یناگرزاب تیریدم يارتکد•

عیانص یسدنهم شیارگ– عیانص یسدنهم دشرا سانشراک•

:راک و بسک تیریدم ثحابم هنیمز رد سردم و رواشم

(Soft Skills) مرن ياه تراهم•

هرکاذم نونف و لوصا•

 بلطم هیارا ياه تراهم•

(CRM) يرتشم اب طابترا تیریدم•

شورف و یبایرازاب•
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هرکاذم

:دوش یمماجناریزدراومردهکتساییوگتفگهرکاذم–فیرعت

فالتخاعفريارب×

اههورگتایلمعتهجمهافتيارب×

یهورگایيدرفعفانمبسکتهجردینز هناچيارب×

دنکنیماتاراههورگعفانمهکیجیاتنهبلوصحيارب×

Negotiation
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رسربقفاوتهبیبایتسدياربيرگیدابوگوتفگدنیارفایلمعهرکاذم�
.دشابیمهدشنییعتشیپزايا هلئسم

اتسیادنیآرفکیهنوتسایوپدنیارفکیهرکاذم�
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 ياه تراهم
 هدننک هرکاذم

يا هفرح



 ياهتراهم
زاین دروم

ندب نابز

 تیصخش
یسانش

یناجیه شوه

هیارا تراهم
 هن تردق

نتفگ

نایب نف

تکیتا



هرکاذم لحم ساسارب هرکاذم عاونا

ناتدوخ لحم *

لباقم فرط لحم *

فرط یب لحم *



!نیرمت

!!!یلاقترپ هرکاذم
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:هرکاذم ياه شور

 عضاوم رب ینتبم یتنس ياه شور )1

اه یگتسیاش و لوصا رب ینتبم هتفرشیپ و یملع ياه شور )2



:عضاوم رب ینتبم هرکاذم بقاوع و تالاکشا

دوش یم یهتنم لوقعم ریغ ياه قفاوت هب عضاوم يور لالدتسا *

دنک یم هدننک هتسخ و ینالوط ار هرکاذم نامز ، عضاوم يور لالدتسا *

دزادنا یم هرطاخم هب ار نیفرط نیب يراج طباور همادا عضاوم يور لالدتسا *

 یم ربارب دنچ عضاوم يور لالدتسا بقاوع و تالاکشا هبناج دنچ هرکاذم رد *
.دوش



لوصا رب ینتبم هرکاذم شور

هرکاذم عوضوم هلئسم زا هرکاذم فرط صاخشا ندرک ادج *

عضاوم يور يراشفاپ ياج هب عفانم يور زکرمت *

 باختنا قح و نوگانوگ ياه لح هار نتشاد هدامآ و ندیشیدنا *
لئاسم لح تهج هرکاذم تاسلج رد هئارا يارب عونتم ياه

.دیهد رارق هرکاذم فرط صاخشا ياج ار دوخ یهاگ *



لوصا رب ینتبم هرکاذم شور

.دوش يراددوخ ،دنرادن هرکاذم نابز رد هشیر هک هناگیب و لوعجم ياه هژاو زا *

.دیروایب نابز رب ار لباقم فرط مسا یهاگهگ *

.مینکن كرت رهق تلاح اب تقو چیه ار هرکاذم تاسلج *

 زاب يدعب تارکاذم يارب ار هار هشیمه ، هرکاذم رد تیقفوم مدع تروص رد *
.دیراذگب



تشگزاب يارب یئالط یلپ ، دوخ فلاخم رس تشپ
زاسب

وزت ناس



هرکاذم زا هدمآ تسد هب قفاوت يارب نیزگیاج نیرتهب : م ت ج ب

: دیهد خساپ تالاوس نیا هب م ت ج ب صیخشت روظنم هب�

 هب هک دیهد ماجنا دیناوت یم ییاهراک هچ ،دیوش جراخ هرکاذم زا و دیزیخرب رگا-�1

؟دیسرب دوخ فادها

 بلج ناتفادها هب ندیسر رد ار ناتیاتمه يراکمه ات دینکب دیناوت یم راک هچ-�2

؟دینک

26 May 202020

BATNA (Best Alternative to a Negotiation Agreement)



BATNAففخمBest Alternative to a Negotiation Agreementتسا.

Gettingباتکرد1981لاسرديروامایلیوورشیفرجارارحالطصانیا

to Yesدندروآدوبلاسباتکنیرتشورفرپهک.

.تفریذپارنآدیابدشابانتابزارتهبيداهنشیپقفاوترگا

زادیابدشابرت نییاپنآزااهداهنشیپرگاودرکنییعتارانتابتسخندیاب

.دشجراخهرکاذم

.دهد یمشیازفاارامهرکاذمتردقالابيانتابکینتشاد



 طباور
یمومع

 ناور
یسانش

 تاطابترا
یمالک

 تاطابترا
یمالک ریغ



تاطابترا

یمالک ریغ

تاساسحا
هرهچ

ندب نابز

یمالک

 شوه
یمالک

نایب نف





نایب نف





یمالک شوه
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مدومرف�

مشیمن هجوتم ار امش ضرع�

مرایم فیرشت ادرف نم�

... و�

!؟امش تارطاخ



 ای لوهجم لاعفا زا اذل .دیهدن لخادت هرکاذم عوضوم اب ار لباقم فرط تیصخش
.دینک هدافتسا صخش موس

هدشنارجانیبامیفدهعت-�
.تسا
هدشتشگربیلیوحتکچ-�
.تسا
هدمآلمعهبياهریخات-�

هدرکلیمحتاريدایزياهررض
.تسا
،ددجمرارکتتروصرد-�
دوجویتآياههمیرجلامتحا
.دراد

هدرکنلمعدوخدهعتهبامش:فلا�
.دیا
.تساهدروختشگربامشکچ:ب�
سنجلاسراردامشياهریخات:ج�

.تساامررضبجوم
ارامش،لمعنیارارکتتروصرد:د�

.درکمیهاوخهمیرج
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تاطابترا

یمالک ریغ

هرهچتاساسحا ندب نابز

یمالک

یمالک شوه نایب نف



:یمالک ریغ هرکاذم رد ھلحرم ھس
دوخ زا یهاگآ-�1
دوخ ياتمه زا یهاگآ-�2

نارگید و دوخ تیریدم يارب یمالک ریغ طابترا زا هدافتسا-�3



 هتکن
!!!مهم

نابزياههناشن�
ياهراپردندب
یموبدیابعقاوم
دوشیسررب
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:اهاپتهجدادتما

لیامتنآهبتبسنهکدنتسیایمیتیعقومایويزیچ،یسکتمسهبهراومهاهناسنا
هبورهراومه،میتسیایمیثلثمتروصهبهکینامز،هرفنهسياهوگتفگرد.دنراديرتشیب
.میراديرتشیبلیامتواهبهکمیتسیایمیسکيور

ناکامکیلو(مینکهجوتيرگیدتیعقوموصخشتمسهبمیروبجمهکدیآیمشیپیهاگ
هدشروبجمهکیتمسهباردوخيور،عقاومنیارد)تسایلبقصخشتمسهبناملیامت
..تسایلبقصخشتمسهبورامياهاپدادتمامهزونهاما،مینادرگیمربمیا

یلیامتوگتفگهماداهب،تسایجورخبردتمسهبورناشیاهاپدادتما،قاتاردهکیصاخشا
قاتازارتعیرسهچرهدنهاوخیمو)دنراديراکقاتازانوریبایدناهدشهتسخ(دنرادن
.دنوشجراخ





ییا هنیآ تاکرح
.تساهلدردذوفنياههارزایکی،ياهنیآتاکرحکینکت•

،دینکذوفننارگیدلدردروابلباقریغیتعرسابدیناوتیمامششورنیاکمکهب•
.دننکنانیمطاامشهبتاقالمنیلواابیتحهکییاجاتدینکهارمهدوخابارنارگید

دیلقتاردوخرظندرومصخشندبتاکرحتسایفاکاهنت:تساهداسرایسبکینکت•
...ورسنتفرگرارقتهج،تسدتاکرح،نتسشنزرط.دینک

دنکساسحاصخشهکدشابعیرساییطارفاردقنآامشراتفرادابمدیشاببقارم•
.تساهتفرگرارقامشرخسمتدروم

هاگآدوخانالماکتروصبصخشهکتسارثومرایسبلیلدنیاهبکینکتنیا•
ياهناسناهکارچ.دنکیمادیپامشهبتبسنيدایزرایسبتیمیمصساسحا
تساهیبشرایسبمههبناشندبتالاح،سحمهورکفمه
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مکرایسبایدایزتایئزجابدننزیمفرحیلیخایاھوگغورد*
مھبمتایئزجابدننزیمفرح

)ینکفارف(یعافدمزیناکم*
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یتخانش و یکاردا ياهاطخ
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Zone of Possible Agreement (ZOPA)

رادیرخ لوبق هنماد

ZOPA

هدنشورف لوبق هنماد

ناموت 0 ناموت نویلیم5

هلماعم زا رادیرخ جورخ تیعضو

 هرکاذم زا هدنشورف جورخ

ناموت نویلیم4/5
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نتفگ هن تراهم

(Assertiveness)



Assertiveness



هرکاذم ياهدنفرت

یمالاس شور�

رایتخا تیدودحم شور�

دب مدآ ، بوخ مدآ يزاب�
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 رد اه دیابن
هرکاذم



نوچمادقا
دورن تسدزا هرکاذم تمرحمییوگن غورد

دوشنرتزهجم لباقم فرطمییوگنار اهتسار همه

دورن تسدزا نامزمیشکن یظفل لباقتو لدجهب ار هرکاذم

دورن تسدزا نیفرط ههجومینکن لدب اهتیصخش لباقت هبار هرکاذم

مینکن عیاض اردوخمینزن یهاگآو صصخت نودب یفرح

دور یمرده نامفرحمینزن فرح دنهد یمن شوگ یتقو

تسا نارگید هب ییانتعا یب بجوممینکن باطخرفن کی هب طقف

دوش یم جیگو نونظم فرطمیهدنزایتما تعرس هب

میا هتفرگ یگرزبزایتما مینکن اقلامیهدنزوربدایز یلاحشوخ

تفرگمیهاوخن ار بولطم هجیتنمینکن هرکاذم بسانمان نامز رد

دش دهاوخ فعض هطقنمینکن سامتلا فرط قفاوت بلج يارب
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