
فنون مذاکره
Negotiation Skills



2؟!چرا مذاکره 

World is a stage of
Negotiation



3؟!چرا مذاکره 

توانااااما  ماااام  اااارا  
مذاکره، از زممن تولا 

. م مم همراه است



4...زن گ  مم مملو از مذاکره است 

Our lives are filled 

with negotiation.



5!مذاکره 



6...اولین مذاکرات زن گ  

 خاام ر  یمودااا  ورااا  دا کااخ ااامم میخواسااای 
«!خ ن»: اسبمب  مز   خرا ، امم ممدد امم میگفت



7؟! ع ش امم چیکمد میکردا  



8 ودا  ؟ممددتمنآام مطیع تصمیم 



9؟... !ام اانکخ 

.  . . م ص ا   لن  گراخ میکردا  

. . .  تم آن اسبمب  مز  دا صمحب اوا  



Negotiation cover a lot of things10



اراک تجمد 

11...مذاکره  م 



اراک زن گ 

12...مذاکره  م 



دئیس و م ار

13...مذاکره  م 



اک همکمد

14...مذاکره  م 



اُسامدتمن

15...مذاکره  م 



 عض  هم از مذاکره
!م  ترسن  

16...امم دد  رخ  موارع 



17...!همخ چیز رم ل مذاکره است 



18تعراف مذاکره 

To narrow gaps and solve problems

کمهش فمصلخ و حل مسئلخ



19فنون مذاکره

 ررراد  اک ادتبمط
 ر پماخ ا مینمن و 
احارام،  را  
پیشرفت دد 
مذاکرات



20کلی  موفقیت دد مذاکره

دضمات من   
 رفین



21؟!چرا مذاکره مهم است 



22الزام امدگیر  فنون مذاکره

م اگر همسرتمن دد اوج کمدتمن از ام
ددخواست مسمفرت  کن ، پمسخ

امم چخ خواه   ود ؟



23الزام امدگیر  فنون مذاکره

.مذاکره گمه  اورمت م  توان   ر زن گ  فرد ، جمع  و حا  دون  تمداخ تأثیر گذاد  ما 



24عوامل مؤثر دد موفقیت اجاممع 

دد کممیم   EQو IQسهم 
و موفقیت افراد

EQ = Emotional intelligence

IQ = Intelligence Quotient

EQ ؛

80%

IQ ؛

20%



EQ25

EQعوامل احسمس  منف  
بیخ، ترس از اکست، احسمس نمتوان ، احسمس حقمدت، ترس از تن
یت،    ین ، احسمس ع م امنیت، اضطراب، فراد از پذارش مسئول

. . .  احسمس گنمه، احسمس جبر و 

EQعوامل احسمس  مثبت 
د ، احسمس عزت نفس، دوست دااان، مسئولیت پذار ، آدممن دا
مد ،  رنممخ داز ، مثبت ان اش ، دوام پرداز ، لهمم گرفان،  رد 

تغییر پذار ، خوش مشر  ، ممجراجوا 



26توانما  مذاکره

 آاام ماذاکره کنناا ه
ماااامددزاد وجااااود 

دادد؟
 آام مهامدت ماذاکره

اااااااک موهباااااات 
است؟خ اداد 

 آاااااااام ماااااااذاکره
کنن گمن راو ، نن

دادن ؟هم  خمص  



27!اصول مذاکره کممالً آموخان  است 

دکار مسعود حی د 
(پ د علم مذاکره ااران)

ن و مذاکره کننا گمن  ام تمارا هاران » 
«.ان کسب مهمدت  خ آن مرحلخ دسی ه 

. سیمد اسمس  دد موفقیت مذاکرات است، عممل  تجر خ
.هم  مذاکرات دا اثر خش م  کن ، مهمدت تمران

.مساقیم دادددا طخ موفقیتسرعت  م ، زامد انگیزه و ااایمق 



28تعراف آکمدمیک مذاکره

وع فرآان   گفاگو محود است، کخ  ر دو  اک موض
ن دو مشخص  خ منظود دسی ن  خ منمفع مشارک،  ی

ام چن  نفر ام گروه انجمم م  اود،  خ ارط آنکخ 
. اوان  دضمات و منمفع  رفین دا فراهم سمزد



29پیش نیمزهم  مذاکره

فرآان    ودن مذاکره
موضوع مشخص دد مذاکرات
ه ف داد  ودن مذاکره
رهتأمین نفع و دضمات  رفین ددگیر دد مذاک
ادزش افزوده



30! ما  ربل از مذاکره، دد خود ااجمد ر دت کنی  

چراکخ مذاکره دد 
ارااط ضعف همیشخ 
موجب از دست دادن 
امایمزات فراوان و 
تب ال مذاکره دو رفخ
 خ مذاکره اک  رفخ 

.میشود



31ا زادهم  ر دت

 تکنولونر دت

ادتبم مت

توان 
سیمس 

توان 
نظمم 

ارا اد 
فرد 

تخصص

توان 
تخصص 

توان 
اراصمد 



32انواع موضوع  مذاکره

داپلممتیک 
(سیمس )

تجمد  
کسب)

(و کمد
اجاممع  

حل )
اخاالف 
(خمنواده



33انواع دوش هم  مذاکره

 اصول مذاکره غیر:
 بترتیا ن ام معمملخ  خ هر  رن ه

 مخت– رد 
 رد– مخت 
 مخت– مخت 

 مذاکره اصول:
 رد- رد 



34موضوع مشخص دد مذاکره

دد مذاکره از هر دد  صحبت نم  کنیم.
حاممً دساود جلسخ  ما  داااخ  مایم.
 دد دساود جلسخ، موضوعمت  ما  گنجمن ه ا ه  ما.
 (دد صودتجلسخ. )دد هنگمم جلسخ، موضوعمت  رح ا ه ثبت اون



35رهتأمین نفع و دضمات  رفین ددگیر دد مذاک

 د، دد مذاکره ا  فقط منمفع اک  رف تأمین ااواگر
آام اسم آن مذاکره است ؟

 اان مذاکره از مصمداق مذاکرات    و غیار اصاول
.است

  ا ازاد عناواندد دنیم  امروز ، مذاکره  ماساا  
ماا ت دد داساام  ااجاامد اااک دا طاخ پمااا اد و  لناا  

.اسافمده رراد گیردمودد 

اناقاامم ،  اخ نفار  مزنا ه دد ماذاکره  ااخ مارود زمامن
. ار ام خواه  کرد رن ه  گرفان از اخص 

 ه رنا– رنا ه »مذاکره  هاران نوع مذاکره، فقط  »
.م   ما 



36انواع مذاکره

انواع مذاکره
خوب

  

موضع گیر 

سخت

نرم



ت
صم
شخ

م مذاکره کنن ه  را  خاود خاط ررمزهاما  دسام 
.م  کن 

د تممم تالش خود دا منحصراً صرف مواضاع خاو
.و نخ لزوممً اه اف م  کن 

 جم  فکر  ار دو  داههام  دسای ن  اخ ها ف، 
.اصراد  خ انجمم فقط اک مسیر م  کن 

د  یشار  اخ حوااا  پرداخااخ ما  ااود تام خاو
موضوع

مااذاکره  اام اخصاایت مااذاکره کنناا ه گااره ماا  
خودد

افراد فکار میکننا  اگار از مواضاع خاود عقاب 
ه نشین  کنن ، اخصایت خاود دا از دسات داد

.ام اکست خودده تلق  خواهن  ا 

دد صااودت احساامس ساارخوددگ ، اراا ام  ااخ 
.گرفان اناقمم م  کن د

اج
ام
ن .موجب رفل ا ن مذاکره م  اود

  دوا ط جمد  و انسمن   رفین دا  خ مخام ره ما
.ان ازد

.ودمعموالً  خ توافقمت غیرمعقول مناه  م  ا

دد اااان مااذاکره  رفاا  مجبااود اساات امایاامز 
ماثالً . )  ه  کخ  ما  مذاکره دا  خ اناهم  رسمن 

مناخ کس  کخ  خ علت مسمفرت نیمز  خ فروش خ
(دادد

دد
خو
 ر
ش 

دو
و 
ل 
 ح
اه
د

!  از اصل دوم مذاکرات اصول  اسافمده کنی

37مذاکره مبان   ر موضع گیر 



ت
صم
شخ

م اااک  اارف مااذاکره  ااخ دلیاال دادا  ااودن 
  ادجحیت هم  درم ا ، ام چن  تم از ا زادهم

راا دت، نساابت  ااخ  اارف داگاار  صااودت 
.آمرانخ و اک جمنبخ مذاکره م  کن 

 رف مقم ل دا  ر سر دوداه  رباول اام دد
.پیشنهمد م  گذادد

اک  رف تبا ال  اخ امایامز گیرنا ه و ااک
. رف امایمز دهن ه تممم عیمد م  اود

فخ تم زممن دااان ادجحیت درم ا ، اک  ر
.امایمز م  گیرد

از ا زادهم  ته اا ، ادعامب، و خشاونت دد 
  جهت گارفان حا اکثر امایامز اساافمده ما

.کن 

اج
نام

طاخ توافقمت منطق  و انسامن  نیسات و دا 
. رد دد آن لحمظ نش ه است– رد 

دد زمااامن از  اااین دفاااان ادجحیااات هااام  
  درم ا ،  رف  مزن ه  اخ اا ت اناقامم ما

.گیرد

دد
خو
 ر
ش 

دو
و 
ل 
 ح
اه
د

 ماااا  ربااال از ماااذاکره ا زادهااام  رااا دت و 
.ادجحیت دا دد خود ااجمد نمما 

اگر دد حمل حمضر دد موضع ضعف  اخ سار ما 
مال  ارد،  ماسااا   ااخ تاارمیم وضااعیت خااود، و  اا

. ردن ا زادهم  ر دت خود  پردازد

ااارکت هاام  ماامدد : مثاامل اااان نااوع مااذاکرات
ااک اتومبیل سمز   م رطعخ سمزهم ام اساخ ام

کمدمن  صفر کیلومار

38(خمبان   ر فشمد و حمل)مذاکره سخت 



ت
صم
شخ

م اک  رف مذاکره  خ دلیل دادا  ودن ادجحیت هام 
خ درم ا ، ام چنا  تام از ا زادهام  را دت، نسابت  ا
   رف داگر  صودت آمرانخ و اک جمنبخ مذاکره ما

.کن 

همد  رف مقم ل دا  ر سر دوداه  ربول ام دد پیشن
.م  گذادد

اااک  اارف تباا ال  ااخ امایاامز گیرناا ه و اااک  اارف 
.امایمز دهن ه تممم عیمد م  اود

یامز تم زممن دااان ادجحیت درم ا ، ااک  رفاخ اما
.م  گیرد

از ا زادهاام  ته ااا ، ادعاامب، و خشااونت دد جهاات 
.گرفان ح اکثر امایمز اسافمده م  کن 

اج
ام
ن عامامد مذاکره کنن ه نرم   لیل کمبود تجر خ و ام ا
افاق  خ نفس کمف ، فقاز  اخ دنبامل دسای ن  اخ تو

است نخ منمفع دو  رف

جملخ ا  کاخ اغلاب از ساو  ااان افاراد مطارح ما  
«سر  کخ ددد نم  کنخ، دساممل نبن »: اود

مل   لیل اانکخ جهت جلاوگیر  از مواجهاخ  اخ دنبا
.سمزش هسان ، امایمزات فراوان  م  دهن 

 اارا  ااجاامد حمااایخ امنیاات دواناا   اارا  خااود، 
  ا العمت غیر ضرود  دا  را   رف مقم ل افشم ما

کنناا  و موجااب دادن امایاامزات فااراوان و ضاارد و 
.زامن م  اون 

ع  ما  دانست کخ هیچورات امایامزات فاراوان مامن
ددخواساات امایاامزات ج ااا  نخواهاا  ااا ،  لکااخ 

. معث جر  تر ا ن  رف مقم ل م  اود

 رد–اان نوع مذاکره از مصمداق مذاکره  مخت 
.است

دد
خو
 ر
ش 

دو
و 
ل 
 ح
اه
د

ه اات کردن  رف  ا  تجر اخ  اخ مسایر  منطقا 
ف  خ نحو  کخ توافق   ست آم ه منمفع هر دو  ر

.دا تأمین نمما 

39(مبان   ر سمزش)مذاکره نرم 



40سبک مذاکره امم چگونخ است ؟

سخت
نرم
ماعمدل



41مذاکره خوب

 دوا ط انسمن  ااجمد کنی.
خ منمفع فکر کنی  نخ مواضع 
 دد هر مذاکره داه حل هم  ماع د داااخ  مای.
خ معیمدهم  عین  داااخ  ماای  و از پارداخان  ا

.معیمدهم  ذهن   پرهیزا 



42دوا ط انسمن  ااجمد کنی 

 ااخمص دا از مسئلخ ج ا کنی.
 جاام  اول اااخص از سااوم اااخص 

.اسافمده کنی 
 دد مودد نظارات، داا گمههم، خودتامن

 صااودت ااافمف  اارا   اارف مقم اال 
(نخ ضمن )صحبت کنی  

 لحان. ) طود سینوسا  صاحبت کنیا
(ص ا   مال و پماین

 دد چشم افراد  طود عمیق نگمه کنی.
 ااخ سااخنمن  اارف مقم اال  طااود فعاامل 

.گوش دهی 
 نبمااا  . )دد مااذاکره چیااز  نخودااا

.(پذاراا  صودت گیرد
 وع ه تو خمل  ن هی.
 حرام اخص  افراد دا داعمات کنی .

مار دد مذاکرات دسم ، و 1/2تم 1)
مار دد مذاکرات عمد 3تم 1/2

 دد جلسمت ماذاکره، گامه گامه  اسام
. رف مقم ل دا ص ا کنی 

ی ، دد مذاکره  خ ز من  کخ مسلط نیسا
. خ هیچ وجخ تکلم نکنی 

 از وانه هم  مجعول و  یگمنخ کخ داشخ
دد ز اامن مااذاکره ن ادناا ، خااودداد  

.اود
 ددوغ  اااارف مقم اااال دا  ااااخ دو  او

.نیمودا 
 دد صاودت عا م موافقات  ام صااحبت

 رف مقم ل، واکنش و عکاس العمال 
.فود  نشمن ن هی 

 دد مذاکره نظر خود دا  خ  رف تحمیل
.نکنی 

 هیچ ورت حملخ اخص  نکنی.
  ااارف دا  ااا لیل پمفشااامد   ااار دو 

.موضع خود دامن فرض نکنی 

 ، دد مااذاکره از جااوک ملیااا ، رااوم
.مذهب  و اوخ  خودداد  اود

 ا العمت مثبت   هی.
 رف مقم ل دا ادضم  دوانا   کنیا  .

(تأای   م مجیز گوا  تفموت دادد)
 هیچ ورت  ام پایش داود  و رضاموت

.ارکت نکنی 
 گمهگاامه  خااود دا جاام   اارف مقم اال

. گذادا 
 هیچورت جلسخ دا  م حملت رهر تارک

.نکنی 
  اولااین نفاار  کااخ )عصاابمن  نشااوا

.عصبمن  اود،  مزن ه است
 ،جلسخ ماذاکره دا  اخ جلساخ مجمدلاخ

.محمکمخ و مرافعخ تب ال نکنی 
 مااذاکره دا همیشااخ  اام خاام ره خااوش

.ترک کنی 



43فکر کردن  خ منمفع  خ جم  مواضع

 چیسااا  ددخواساات  ااخ
خ افراد توجخ نکرده،  لک

 ااخ چراااا  گفااان توجااخ 
.کنی 

 آنقاا د چراااا  مقاا س
 گوایاا  تاام دساااود کاامد

البااااخ . )پنهااامن ااااود
 صاااودت مؤد مناااخ و  ااام 

جمالت سوم اخص
 مد منمفع  سایپی اکردن

!ممکنسخت است ول  

 هااا ف ماااذاکره ددگیااار
کردن افاراد  ام حا اکثر 

.منمفع م   ما 
  از  راق تمرکاز  ار دو

ع نیمزهم، میاوان  خ منمف
.دو  رف دسی 

 پااس از ددک علاات نیاامز
 اارف مقم اال، نیمزهاام  
خاود دا تعیاین و لیسات 
نموده و ساپس اولواات 
 ن   کرده و پس از آن 
 م ددنظار گارفان منامفع

گیاار  دو  اارف تصاامیم 

.اود
 حاااث ریمااات آخاااران 

موضوع است ناخ اولاین 
زاااارا مااا  تاااوان  ااام )

ااارااط  داگاار اثاارات 
آنااارا کااام کااارد، ممننااا  
  ارااط پرداخت، گمدانا

تضااامین هااام  مخالاااف، 
مکاامن تحوااال محصااول، 

. . . (تع اد ددخواست، 



44 را  مذاکرات داه حل هم  ماع د  ین اشی 

  دااااااان داه حاااال هاااام
ت مخالف  معث  خ  ان  سا

نرسااااای ن ماااااذاکرات و 
دوان نگمه داااان چاراغ 

.مذاکرات م  اود
میاوان ا ا ا مناظار ممنا  

 رف مقم ل اولین داه حال 
دا   هاا  تاام  اام محاا وده و 
سطح پذارش هم  او آانم 

.اوا 
دد صودتیکخ مم اولاین داه

حل دا   هیم، م   ماسات 
نظاار  اارف مقم اال دا حاماامً 

ماااذاکره . )جواااام ااااوام
 صاااودت پلکااامن  اداماااخ 

.(ام  
خ پیشنهمدات جذاب  رف 

« آد »مقم اااااال سااااااراع 

نگوئی  و هیجمنمت خاود دا 
ل  رف مقم . )کنارل کنی 

(از کیفیت آن کم م  کن 
 همچنااین  ااخ پیشاانهمدات

غیااز جااذاب او نیااز پمسااخ 
منفاا  ن هیاا  و  ااخ همااخ 

.جوانب فکر کنی 



45 را  مذاکرات داه حل هم  ماع د  ین اشی 

  پذارش ام ع م پذارش هر  را
اخ موضوع  سخ تم پنج دلیل داا

. مای 

 دد صودت ادائخ داه حل و دالال
. آن، راااوااران دا اول  گوئیااا 

فضم  جلساخ  اخ نفاع مام پایش)
خواه  دفت، و اعاممد  اخ نفاس 

.(مم نیز  مال خواه  دفت

 دد صودت حملخ  خ دالاال  ارف
مقم اال،  اارا  عاا م پااذارش  ااخ 
ضااعیف تااران دلیاال آن حملااخ 

دد صودت عقاب نشاین ،. )کنی 

از  اااین اشاعامااامد  اااخ نفاااس 
.(خواه  دفت

ًامایااامز دادنااا  نیسااات، اصاااوال
معمملااخ و مبمدلااخ کردناا  اساات، 

دادن هاار امایاامز، ددازاءاعناا  
امایمز  هم وزن و حا  سانگین 

.تر  گیرا 

 دد مبمدلااخ امایاامز، از امایاامزات
ح ارل اروع کارده و دد اداماخ 
مساایر امایاامزات  یشااار  اعطاام 

چون امایامزات اولیاخ مام . )گردد
خط کف مام  ارا  ماذاکره  عنوان

گر دا عبمدت تب ال خواه  ا ، 
نقطااخ آخاار ماام اساات ولاا  نقطااخ 

(اروع  را   رف مقم ل



46 را  مذاکرات داه حل هم  ماع د  ین اشی 

دد صودتیکخ ن انیم  خ چخ علت پیشنهمد مم دد ا ه، امکامن د. ادد 1
گمم  ردااان دد فضام . )داه حل دوم نیز  خ هممن دلیل دد اود

(تمداک
امکمن دادد  رف مقم ل  خ علت ن ااان فرصات الزم جهات فکار. 2

.کردن، دد هممن ا ا ا پمسخ منف  داده  ما 
گرفان امایمزات زامد از سو   رف مقم ل و ع م تحرک و پمسخ. از 3

(سیمست جنمزه)سو  و  

رش دد صودت دد پیشنهمد مم از سو   رف مقم ل، حاممً علت ع م پذا
؛ سؤال اود و تم دوان نش ن دلیل، هیچ پیشنهمد  ادائخ نگردد

: خ سخ دلیل مهم



47تکنیک هم  فراهم نمودن داه حل هم  مخالف

 تکنیک  وفمن فکر

تکنیک جمع آود  داده هم

تکنیک هم  خالریت و حل مسئلخ



48ذهن از معیمدهم  عین   جم  معیمدهم  اسافمده 

معیمدهم  عین  معیمدهم  مکاوب اام غیار مکااوب هساان  کاخ ماودد
:ربول همگمن ام  خش  از نخبگمن م   مان 

 اسان اددهم،  خشنممخ هم، : معیمدهم  مکاوب ممنن . . .
 مد  ریمت سکخ،  ال، ادز، ساناهم  داااج تجا: معیمدهم  غیرمکاوب ممنن

صنعت و  مزاد



49انواع مذاکره

انواع 
مذاکره

مذاکرات 
غیر دسم 

مذاکرات 
دسم 



50مذاکره دسم 

 اارفین  اام  رنممااخ و 
، دساود جلساخ ربلا 
و  م هیأت اام گروها  
مشاااخص از ماااذاکره 
کنن گمن دد مکامن اام
زمااامن دسااام  و  ااام 
پواش کاممالً دسام 
 اام هاام مااذاکره ماا  

.کنن 

 نایجااخ مااذاکرات ااام
توافقاااامت  صااااودت 

خ مکاوب و صودتجلس
.م   ما 

 اارا   اارفین الاازام 
آود و اجراااااا  ماااا  

. ما 

 کلیشااخ ا  و خشااک
.است

 افراد دسام   ام هام
. رخودد م  کنن 

زممن  ر است.



51مذاکره غیر دسم 

: را  مذاکره غیر دسم  م   ماست حاممً
دساودان، ال   هال، سملنهم  ودزا : مکمن غیر دسم -1
دد سمعمت غیر اداد ، دوزهم  تعطیل: زممن غیر دسم -2
 ساخ  خ مکمن و ارااط مالرمت: پواش غیر دسم -3

اسافمده از گروه دد مذاکرات غیر دسم ، ااابمه فمحش است.
  علت کمهش ریا  و  نا هم  ماذاکرات ، را دت و  ُارد  یشاار 

.دادد، ول  ضممنت اجراا  آن کم است
سات دد سمزممنهم   زدگ و دولا ،  علت داسک  مال  آن، م   ما

.حاممً ممفوق دد جرامن موضوع رراد داااخ  ما 



52محل مذاکره



53محل مذاکره

محل 
خودتمن

محل 
 یطرف

محل 
 رف 
مقم ل



54مذاکره دد محل خودتمن

اگر میخواهی  توافق    ست آودا  و ررادداد   بن ا 

آانما   م محیط-

دسارس   خ ا العمت-

امکمن پذاراا  منمسب-

وجود اصل حممات همکمد و -
تسلط دوان   ر فضم  موجود

کنارل ودود و خروج و کنارل -
تلفن و مراجعمت

ع م امکمن تأخیر ان اخان دد -
موادد نمگهمن 

ع م امکمن گرفان ورت جهت -
هممهنگ   م مسئولین ارکت

امکمن لو دفان  رخ  ا العمت -
، آدایو، نممخ هم، پرون ه هم: ممنن 

سِمَت افراد



55مذاکره دد محل  رف مقم ل

میخواهی  فقط اک پیش مذاکره کرده  مای  و نخ توافقاگر 

 رآودد میزان اعابمد  رف مقم ل-

آانما   م افراد کلی    رف مقم ل-

ع م مسئولیت دد  رگزاد  و پذاراا -

مرص امکمن  خ تعواق ان اخان مذاکره  علت ن-
 ودن م ادک

ع م کنارل ودود و خروج، تلفن و مراجعمت-

ط ع م اخایمد دد اناخمب سملن و ارااط محی-

امکمن اسافمده از ترفن هم و جنگ دوان  -
نود، دمم  اتمق، : توسط  رف مقم ل ممنن 

. . . صن ل ، 

دفت و آم هم  زامد،    توجه   خ صحبت -
هم، صحبت  م تلفن، دادن امدداات  خ 

هم اگر، ترک اتمق   ون دلیل



56مذاکره دد محل  یطرف

!اا زممنیکخ  م  رف مذاکره خود  خ مشکل  رخودده 

دد زممنیکخ هیچک ام داض   خ حضود دد محل  رف مقم ل 
.نم   مان 

ام ارااط تشکیل جلسخ دد محل خود دا ن ادن 

حاممً  ما   رف ثملث و  یطرف  ما 



57آداب مذاکره



58آداب مذاکره



59زممن مذاکره

د  ماا  هیچورت   ون ا الع و آممدگ  ربل   م کس  مذاکره نکنی  ، اصوالً افارا
. را  جلسخ  م امم اهمیت رمئل  مان 

(« !دااایم از اانجم دد م  ا ام » ) کس  دا هم دد اان ارااط رراد ن هی  

م چخ از مذاکره   انی  کخ  م چخ کسمن  و  ربل 
یا  سمت هما  مذاکره دادا  تم امم نیاز  اوان

پیش  ین  هم  الزم  را  همراها  همکامدان 
.الزم  را  مذاکره دا داااخ  مای 



60زممن مذاکرهتأای اخورت و 

ورات ( جا  ، ادتبامط عام ف )از  رف مقم ل  م ذکاموت 
. گیرا 

خ سمعت ربل از اروع مذاکره مج داً تأای ا24ح ارل 
.(امکمن تغییرات دا کم م  کن ) گیرا  

نوع  امدآود   خ  رف مقم ل اسات،  مدهام اا ه  ارف 
ت  مقم ل  م فراموا  سر راراد حمضار نشا ه کاخ  عبامد
.آا نوع     اد   و تضعیف مورعیت امم  خ حسمب م 



61زممن حضود دد سر رراد مالرمت

 حضاود خیلا. اگر زودتر دسی ا ،  هار است دا ه نشوا  
.زود حمضر ا ن دد رراد مالرمتهم، از پرسایژ کم میکن 

 دریقااخ رباال از جلسااخ مااذاکره دد محاال حضااود 10حاا ود
دریقاخ کماک میکنا   اخ وضاعیت 10ااان . داااخ  ماای 

دریقاخ ا العامت محیطا  کساب 5. ظمهر  خودممن  رسایم
دریقخ  الا 5رمنون –. . . ( صحبت  م منش ، )کنیم 

 خ هیچ عنوان حق تأخیر دد جلسمت دا ن ادا .
دد صودت تأخیر احاممل ،  م اک تمامس تلفنا  عاذدخواه  

.خود دا اعالم کنی 
ود دد صودت تأخیر زامد و  ر هم خوددن جلسخ نیمز   خ حض

دد جلسخ  ع    اخ نحاو مقاضا  جباران! و مراجعخ نیست 
.نممئی 



62همراه دااان لوازم

(  ون آدم)دفارچخ امدداات -

خودکمد  راق فلز -

عطر-

واکس فود -

امنخ-

منگنخ-

اک کیک ام  یسکوات-

و نخسوزن -

هر چیز  کخ جلب توجخ کن -

تسبیح-

انگشار-

  لیجمت-

گردنبن -

زنجیر-

دسابن -

- . . .

.از گذااان آن دو  میز ج اً خودداد  اود. گذااان کیف دو  میز ممنع اناقمل انرن   ین افراد م  اود



63ودود  خ اتمق

 مد ضر خ زدن  خ اتمق وادد اوا  و  خ  مز و  ساخ  ودن ددتوجخ نکنی 2دد زممن مقرد مالرمت  م .
 مناظر پمسخ ضر خ زدن نممنی  و وادد اوا.
  (از مورعیت امم م  کمه )دد کنمد دد نماسای
 (سرعت زامد نشمنخ    صبر  و عجلخ است. ) م سرعت ماعمدل نزداک اوا
 دد صودت تممال  رف مقم ل ،  م او دست   هی.
 دد صودت ودود اخص ج ا ، از جم  خود  لن  اوا  و  م او دست   هی.
 فمصلخ دسم  دا دعمات کنی.

(1 مار1/2تم ) دد فمصلخ غیر دسم
 حرام اخص  افراد رراد نگیرا.

 دد گواخ اتمق ررا نگیرا
 مگر  را  گزادش نواس
و ام کمد  خمص
( دد وسط اتمق رراد  گیرا).



64مکمن نشسان دد اتمق

 ما  دو رو   رف مقم ل،  م دعمات فمصلخ دسم   ما .
 (صن ل  هم  کوچکار و ام پماین تر، مورعیت پماین تر، )نخ  مالتر رراد  گیرا  و نخ پماین تر . . .
 دد صن ل  خود  ما  احسمس داحا   کنی.
  کنی  تم از او ددخواست. . . ( صن ل  هم   لن ، )دد صودتیکخ  رف مقم ل دد جما  نشست کخ ارا ادش  یشار  ما

.دو رو  امم  نشین ( ممنن  دوات م ادک) خ  همن  ا  

  هار است از میزهم  مسااطیل   ارا  ماذاکرات دسام ، میزهام 
. یض  ام گرد  را  مذاکرات غیر دسم  اسافمده اود

 دد صااودت مااذاکره گروهاا ، فمصاالخ صاان ل  هاام اکساامن و گااروه
.دو رو  گروه مقم ل رراد  گیرد



65...دد اتمق مذاکرات درت اود کخ 

  5م زاواخ کخ پشت  خ همکمد  مایم،  نشست نبما   خ گونخ ا  )اصل حممات از همکمد دا همواده  خ امد داااخ  مای
.ددجخ نسبت  خ هم، مورع صحبت  م تأای  سر  خ همکمد اعاممد  خ نفس   هی 

 افراد گروهامن کخ  م آنهم مشودت م  کنی ، نزداک امم نشساخ  مان.
مقم ال دد هنگمم نشسان، پمهم دو  هم رراد نگیرد و ددصودت خساگ  و نیمز کف پم  خ سمت پماین  ما  و نخ  رف

.(   احارام  محسوب م  اود)

د  مودد نشسان پهلو  خ پهلو دسمیت کمار  دادد و  یشار دد حملت همکم
.اسافمده رراد م  گیرد

م ل دد مذاکرات پهلو  خ پهلو اگر داست دست هسای ،  هار است  رف مق
.دد سمت چپ امم  نشین 

  روه گروه امم نزدااک عضاو تنا دو گا( تحلیل گر) هار است عضو تن دو
.مقم ل نبما 

م نشساخ  هار است اخص  کخ  یشاران تعمدض دا  م او دادا  دد مقم ل ام
. ما  تم امم  اوانی   م ااشمن تممس چشم  داااخ  مای 



66انواع دست دادن

انواع 
دست 
دادن

اُل

گرممحکم

انواع دست دادن

دسم  غیردسم 



67نحوه دست دادن

نبما  خیل  محکم و سفت  ما . نبما  ال  ما  کخ    عالرگ  تلق  اود.
انارن  دد وضعیت عمود و  م فشمد  ماعمدل و دو  مد  خ سمت  مال و پماین  ما  تام اصاطالحمً تمامم

.ددون خود دا  خ  رف مقم ل اناقمل دهی 
 دد هنگمم دست دادن الزم است دد چشم  رف مقم ل نگمه کرده و تبسم  همراه داااخ  مای.

 اجامزه راراد . دست دادن  ماا  دادا  صامیمیت  ماا
دادن دست چپ  ر دو  امنخ  رف مقم ال دا نا ادام، 
مگر دد موادد غیر دسم  ام رراد دادن دسات چاپ  ار 

دو  دست داست  رف مقم ل
 درت اود کخ دد فرهنگ هم  مخالف دسات دادن  اخ

.صودت هم  مخالف صودت م  گیرد



68آداب ادائخ کمدت وازات

دااان کمدت وازات الزام  است.

ست کمدت وازات کمدت تبلیغمت  نی!

 اسااافمده از جمکاامدت   اارا  خاامنم هاام
!الزام  است 



69آداب ادائخ کمدت وازات

س دد هنگمم ددامفت کمدت وازات  خ آن توجخ کرده و  م دست آنرا لم
.کنی  و اسم اخص دهن ه دا از دو  کمدت تلفظ کنی 

از نواان ا العمت  ر دو  کمدت وازات  رف مقم ل خودداد  کنی .

 کمدت دا  م دست داست ادائخ نممئی.

کمدت  رف مقم ل دا پس از ددامفت، دد جیب پیراهن، نزداکااران
.محل  خ رلب رراد دهی 

دد ااران، دد . دد فرهنگهم  مخالف زممن دادن کمدت مافموت است
.ا ا ا  مذاکره و ربل از اروع آن، کمدت وازات دد و   ل م  اود



70آداب اسافمده از تلفن همراه

  دد هنگمم حضود دد جلسمت دسم  ام تجمد ، تلفن همراه خود دا خمموش کنی!

 از ددامفت، خوان ن و ام توجخ  خ پیممک دد حین مذاکره خودداد  کنی.

ممس  نم راان  دد صودت ددامفت ت.  کس  کخ  م او دد حمل مذاکره هسای  ،  ر همخ چیز مق م تر است
(«!دریقخ داگخ زنگ میزنم 10تم » نگوئی  کخ . ) اخص ،  خ او  گوئی  کخ  ع اً  م و  تممس میگیرا 

نی میاوانی  دد زممن تنفس و دد مکمن خصوص  و ام نسبامً خلوت   م تلفن همراه خود صحبت ک.



71تسهیالت ادتبم  

    م الزم است دد محل مذاکره امکمنمت ادتبم
.فراهم  ما ( احاممل )سمار میهممنمن 



72ضبط مکملممت و مذاکرات

ضبط مذاکرات اصالً معمول نیست.

  مو مال، )ترجیحمً از گذااان وسمال  کخ امئبخ ضبط کردن سخنمن دادن
. ر دو  میز مذاکره خودداد  اود. . . ( کیف، دساگمه ضبط ص ا، 



73نصب سمعت

 دد سااملن مااذاکره حاماامً  مااا  ساامعت وجااود
ارل داااخ  ما  تم  اوان گذدان ورت دا کن

.کرد

 دد صودت نبودن سمعت داواد ، ما  تاوان
.سمعت مُچ  خود دا دو  میز رراد داد

ه نگمه کردن مکرد  خ سمعت مُچ  نشمن هن 
مد    رراد  است و ممکن است امئبخ ااجا

.مزاحمت  رف مقم ل دا القم کن 



74پذاراا  دد مذاکره

!میز مذاکره، میز پذاراا  نیست : رمع ه کل 



75پذاراا  دد مذاکره

نگ الباخ دد فره. دد میز مذاکره حرفخ ا ،  غیر از آب، ارالم پذاراا  داگر   ر دو  میز رراد داده نمیشود
.ااران ، پذاراا   م چم  ااکمل  ن ادد

دد صودت  والن   ودن مذاکره، پذاراا  صرفمً دد زممن تنفس صودت پذارد.

م  توان وسمال پذاراا  دا دد دو  میز کوچک  دد گواخ ا  از اتمق مذاکره رراد داد.

 هیچورت دد زممنیکخ نوای ن  ام غذا دد دهمن دادا ، صحبت نکنی.



76(وع ه غذاا )پذاراا  دد مذاکره 

 رز خوددن اک خوداک  دا نم  دانی ، از آن اگر 
.میل نکنی 

 از میال کاردن غااذاهما  کاخ خااوددن آنهام سااخت
است، ام دد هنگمم خاوددن احامامل کثیاف اا ن 

.لبمس وجود دادد، خودداد  کنی 

از دد هنگمم اسافمده از کمدد، چنگمل ام رماق پس
.تممم ا ن لقمخ، آنهم دا  م دهمن پمک نکنی 

!دا میل نکنی  عذاتم اناهم  : رمع ه کل 



77جمع  ن  



78نایجخ گیر  امم از اان دوده آموزا 



79...نایجخ 

!همخ چیز رم ل مذاکره است 



80...سپمسگزادامدد اان دوده آموزا  حضودتمناز 



81دوده هم  آموزا  نیروانم

:کمدگمه هم  آموزا  م اراا :کمدگمه هم  آموزا  فروش و  مزادام  

10)حضود فروشهم تکنیک Call steps in receiving orders from shopkeepers)

ا حرفخوازااود وفروش(In-Call Execution)

محیط فروشم ارات(Field Sales Management)

توزاعم ارات(DistributionManagement)

محصولده پواشر دتافزااشSales CoverageAnalysis

ممدکتسوپراکم اراتGroceryManagement

 درم ا  مزادددفروشافزااشداهکمدهم
همرفسخددکمالچی ممنما هم وفنون(Merchandising Excellence)

فروشادتقم ومحصولنمونختوزاع(Sampling& Animatoring)

 م اد مشارCustomer-Oriented Organizations

مشار دضماتامخصCustomersatisfaction index

مزادام   رنممخت وان Marketing Plan

مزادام  ددخالریت Creativity in Marketing

سمزممن وتجمد معمارتآدابواتیکتBusiness Etiquettes

77)موثرمردانعمدت Habits of Highly Effective Peoples)

 خوبادائخاکمهمدتهم(Presentation Skills)

مؤثرمذاکرهوسمزممن تعمدضمتم اراتConflict Management

زممنم اراتTimeManagement

موثرداز  رنممخPlanning& Preparation

مذاکرهفنونواصولNegotiation Skills

م اراتاصولManagement Principles

 دهبر توانماLeadership Skills

سرپرسا اصولSupervision Principles

تیم همکمد اصولTeamworking

جلسمتم اراتMeetingManagement

تحولم اراتChangeManagement

 هم تئود  کمدگیرSWOTوPESTآنملیزهمانجممدد

:ادائخ مشموده هم  حرفخ ا  دد خصوص:کمدگمههم  آموزا  دوانشنمس  و دوانشنمخا 

 موثرادتبمطمهمدتهم(Effective Communication)

موثرده پمسخوسپمد گوشQuestioning& Listening

انمس چهره
اسارسم اراتStressManagement

 مسمئلحلوگیر تصمیممهمدتهمDecisionMaking

خشمم اراتAngerManagement

محیط  مزادام  وفروش
  توزاعکمنملهم وفروشتیممج دسمخامد ن
موارگ توزاع
فروشهم پودسمنتداز  رنممخIncentive Schemes Planning

همرفسخددکمالموجود م اراتوچی ممنOn Shelf Availability

انیمیاودانگوسمپلینگ
 خرا وفروشمحرکهم سمختو راحPOSM & POPM

فروشمشوقهم  رنممخداز  رحPromotion Planning

  کنن گمنمصرفومشارامناموددپمدتممنسمخامد ن
 فرواگمه آممدگیرCensus

تبلیغمت



: دد تممس  مای م نیروانم


