
به نام خدا

سومین کارگاه آموزشى و مهارتى
مهارت مذاکره حقوقى (حضورى)

اول) ویژگى هاى دوره:
1- محتواى این دوره براى اولین بار براى وکال ارائه مى شود و تاکنون در هیچ دوره، وبینار، محصول آموزشى یا کارگاهى تدریس 

نشده است.
2- روش برگزارى به شیوه آموزش تحولى است؛ یعنى در پایان دوره شرکت کننده در مذاکره کردن و ارتباط برقرار کردن با 

دیگران رشد قابل توجه اى مى کند. 
3-برخالف سایر دوره هاى آموزش مذاکره که یکسرى اطالعات ترجمه شده غیربومى در اختیار مخاطب قرار مى دهد این دوره با 

کمترین اطالعات و بیشترین تأثیر، طراحى شده است.
4-فضاى شبیه سازى شده براى مذاکرات، انواع بازى ها، شناخت دقیق سبک مذاکره و نقاط قوت و ضعف از ویژگى هاى منحصربه

 فرد این دوره مى باشد.
5-این دوره به دانشپذیر کمک مى کند اوالً مذاکره را بشناسد و نه تنها اصول و تکنیک هاى مذاکره را بیاموزد بلکه بتواند در 

هرلحظه آن ها را بکار گیرد. در پایان باید شرکت کننده عالوه بر دانش مذاکره به مهارت مذاکره مسلط شود. 
6-این دوره بسیار مهارت محور است و به  گونه اى طراحى شده است که مهارت هاى مذاکره ملکه ذهن مخاطب شود.

دوم) مخاطب دوره: وکالى پایه یک دادگسترى، کارآموزان وکالت و مشاوران حقوقى

سوم) مدت دوره:30 ساعت

چهارم) روش برگزارى: حضورى

پنجم) تاریخ برگزارى:
1-پنجشنبه 19آبان 1401 ساعت 9/30-15/30

2-پنجشنبه 26 آبان 1401 ساعت 9/30-15/30
3-پنجشنبه 3 آذر 1401 ساعت 9/30-15/30

4-پنجشنبه 10 آذر1401 ساعت 9/30-15/30
5-پنجشنبه 17 آذر 1401 ساعت 9/30-15/30
6-پنجشنبه 24 آذر 1401 ساعت 9/30-15/30

ششم) سرفصل هاى دوره:
1-چهارستون هاى مذاکره

2-31 ویژگى شخصیت مذاکره کننده
3-نبایدهاى مذاکره

4-آداب مذاکره
5-مقابله با ترفندهاى کثیف مذاکره

6-مذاکره یکپارچه 
(Logrolling) 7-تبادل منافع

8-مذاکره توزیعى 
 (Reservation Point) و نقطه کف (ZOPA) و زوپا (BATNA) 9-بتنا

10-ارزش  آفرینى در مذاکره
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11-مذاکره برد برد!
12-احساسات در مذاکره 

13-هوش هیجانى در مذاکره

هفتم) اهم دستاوردهاى دوره:
1-تسلط به خود در هر مذاکره اى

2-افزایش اعتمادبه نفس در هر مذاکره اى
3-یادگیرى شیوه هاى ارتباط گیرى مؤثر با مردم

4-تبدیل مراجع به موکل
5-تبدیل مذاکرات بد به مذاکرات برد برد

6-ایجاد قدرت دائمى در مذاکرات حقوقى و اجتماعى
7-معرفى صحیح خود و خدمات خود

8-جلوگیرى از اشتباهات رایج در مذاکره
9-ایجاد رابطه هاى بلندمدت در ارتباطات اجتماعى و کارى

10-افزایش قدرت نفوذ کالم و اهمیت اصول و فنون مذاکره
 

هشتم) مدرس دوره: دکتر رضا ایازى
1-کوچ صالحیت دار در سطح (PCC) از فدراسیون بین المللى کوچینگ

2-دکتراى حقوق بین الملل
3-مدرس مهارت مذاکره در دانشگاه مدیریت و کسب وکار دانشگاه تهران

4-دارى مدرك DBA برندینگ از آکادمى برند ایران
5-دانش آموخته دوره کارشناس حرفه اى استراتژى زیر نظر دکتر مجتبى لشگر بلوکى

6-مترجم کتاب دست کارى ذهن و مذاکره خودآگاه

نهم) شهریه دوره: چهل میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان

دهم) محل برگزارى دوره:
5 پالك  خانواده(2)،  قضــایى  مجتـع  جنب  عــدالت،  خیابــان  الحکما،  حســام  میدان  دانشــجو،  بلوار  ولنجــک،  تهران،خیابــان 

تلفن:28111012(خانم سیارى)

یازدهم) نحوه ثبت نام:
شماره  به  را   (38) عدد  و  خانوادگى  نام  و  نام  است  کافى  مهارتى  و  آموزشى  کارگاه  این  در  شرکت  به  تمایل  صورت  در 

09351014102 به صورت پیام متنى در واتساپ اعالم یا به وبسایت pav.legal مراجعه فرمایید. 
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