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هزحلِ ضٌاسایی ًیاسّا

ضٌاسایی هٌاتع اطالعات

جوع آٍری اطالعات اس هٌاتع هختلف

پزداسش اطالعات حاصلِ

اٍلَیت تٌذی کزدى ًیاسّا تز اساس ضزٍرت ٍ اهکاًات

طزاحی اّذاف تا تَجِ تِ ًیاسّا

تزای رسیذى تِ اّذاف تِ هٌاتع ٍ اتشار ًیاس دارین

سخت افشار

تزرسی ّشیٌِ ّا ٍ اهکاًات تا تَجِ تِ هحذٍدیت ّای ساسهاى

تعییي چارچَتْا ٍ تعییي اصَل ٍ ضزایط کلی ارتثاط 
تا خارج اس ساسهاى تزای رفع ًیاسّای هٌتخة

ًیزٍی اًساًیًزم افشار

ضٌاسایی هزاکشی کِ تصَرت تالقَُ ًیاسّا را رفع ٍ تأهیي هیکٌٌذ

3دانشگاه علم و صنعت ایزان / کارشناس ارشد مدیزیت اجزایی / حسین صاحبی / آشنایی با اصول و فنون مذاکزه 



ضٌاسایی هٌاتع اطالعات داخلی یا خارجی

تعییي هعیارّای اًتخاب هزاکش

هالحظات فٌی ٍ اقتصادی هالحظات فزٌّگیهالحظات سیاسی

اًتخاب تعذادی اس هزاکش تا تَجِ تِ 
هالحظات سیاسی، اقتصادی، فٌی ٍ فزٌّگی

تزقزاری ارتثاط تا هزاکشی کِ ًیاسّای ها را تالقَُ قادرًذ تأهیي کٌٌذ

I.B.R.Q.R.P.

ارتثاط کتثیتاسدیذ فٌی

تزرسی ًتایج تزقزاری ارتثاط تا هزاکشی کِ ارتثاط تزقزار کزدُ این
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طزاحی اّذاف، چارچَتْا، اصَل ٍ ضزایط کلی هَرد ًظز اس طزیق تذٍیي 
رئَس هَافقت ًاهِ ّا ٍ قزاردادّای هٌاسة ٍ هطلَب

هثادلِ پیص ًَیس هَافقت ًاهِ ّا

آغاس هذاکزات

جذٍل هقایسِ ای

ًتیجِ گیزی ٍ اًتخاب یک یا چٌذ هزکش جْت اداهِ ارتثاط

تزرسی، تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ضٌاخت دقیق اّذاف ٍ اصَل هَرد 
ًظز طزف ّای هتقاتل تزای تزقزاری ارتثاط ٍ جلة ّوکاری
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:انواع مذاكزه  

ػهًي

سُتي
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آى اؾت وِ ّط یه اظ عطفیي تا اتراش هَضغ یا هَاضؼی وِ ٍیػگی هصاوطُ تِ ضٍـ ؾٌتی 
:هؼوَالً افطاعی ٍ تاالتط اظ حس هَضز لثَل اؾت ٍاضز جلؿِ هی قًَس ٍ قاهل هَاضز شیل اؾت

.هصاوطُ وٌٌسُ هیساًس هَضؼی وِ اتراش وطزُ تاالتط اظ حس هَضز لثَل ذَز اٍؾت( الف
.هصاوطُ وٌٌسُ هیساًس وِ عطف هماتل هَضغ اًتراتی اٍ ضا ًوی پصیطز( ب
.هصاوطُ وٌٌسُ هیساًس وِ اگط جای عطف هماتل تَز چٌیي هَضؼی ضا ًوی پصیطفت( ج
هصاوطُ وٌٌسُ هیساًس زض جلؿِ هصاوطُ اظ هَضؼی زفاع هیىٌس وِ ًِ ذَز لثَل زاضز ٍ ًِ عطف ( ز

هماتل

:ًتیجِ
عَالًی قسى هصاوطُ هثتٌی تط هَضغ گیطی -   
لغغ قسى ٍ تی ًتیجِ هاًسى هصاوطُ -   
ضؾیسى تِ تَافك غیط هؼمَل، غیط هٌصفاًِ ٍ ًاپایساض -   

تِ ػثاضتی زض هصاوطُ ؾٌتی، پیطٍظی غیط هؼمَل یه عطف ٍ قىؿت غیط هٌصفاًِ عطف زیگط  ضخ 
.ذَاّس زاز
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يذاكزِ ػهًياركبٌ يك 

.جهٕگيزي اس ثزٔس تُص تب ثتٕاٌ ثب تفبْى ثّ تٕافق رسيذ1.

ثزقزاري يك راثطّ اَسبَي يُبست ثب طزف يقبثم2.

ضُبخت يُبفغ خٕد قجم اس يذاكز3ِ.

أنٕيت ثُذي كزدٌ يُبفغ4.

ضُبخت يُبفغ طزف يقبثم5.
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يذاكزِ كُُذِ خٕة چّ ٔي ژگيٓبيي دارد؟

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
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.9
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(Agenda)
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اغٕل ثزگشاري جهسبت
(Agenda)تُظيى دستٕر جهسّ 1.

ارسبل دستٕر جهسّ اس قجم ثزاي اػضبي جهس2ّ.

سيبٌ جهسّ ثّ َحٕي تُظيى ضٕد كّ اكثز اػضبء ثّ  3.

.خػٕظ افزاد كهيذي ثتٕاَُذ در جهسّ حبضز ضَٕذ

.سقف سيبَي جهسّ اس اثتذا ثبيذ تؼييٍ ضٕد4.

در ْز سيبٌ فقط يك َفز غحجت كُذ ُْٔگبييكّ ٔاقؼًب  5.

.حزفي ثزاي گفتٍ داريى غحجت كُيى

قضبٔت را ثّ ٔقتي ثبيذ يٕكٕل كزد كّ ًّْ حزفٓب را 6.

.ضُيذِ ثبضيى
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ثبيذ ثّ تًبو افزاد فزغتي ثزاي ثيبٌ َظزاتطبٌ دادِ 7.

ضٕد ٔ فزغت را اثتذا ثّ افزاد جٕاٌ ٔ كٕچك  

.جهسّ ثذْيى

اَتقبدات ثّ َظزات يطزٔحّ در جهسّ را ثبيذ ثّ   8.

.غٕرت پيطُٓبد ٔ تٕغيّ ثيبٌ كزد

در پبيبٌ جهسّ ثبيذ ًْبُْگ كُُذِ جهسّ جًغ ثُذي 9.

.ضفبْي ثكُذ

تُظيى غٕرتجهسّ ٔ ارسبل آٌ ثزاي تًبو اػضبء  . 10

جهسّ    
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يٕاردي كّ در يذاكزِ َجبيذ اَجبو داد

.سخٍ طزف يذاكزِ را َجبيذ قطغ كزد1.

.يذاكزِ را َجبيذ ثّ جذل ٔ تقبثم تجذيم كزد2.

.يذاكزِ ثّ رٔ در رٔيي ٔ غهجّ ضخػيتي َجبيذ كطيذِ ضٕد3.

.اسيذاكزِ َجبيذ خٕدداري كزد ٔ تزسيذ4.

.سيبٌ َبيُبست ثزاي يذاكزِ َجبيذ اَتخبة كزد5.

.طزف يقبثم را َجبيذ در يخًػّ اَذاخت 6.

َجبيذ خٕديبٌ را در يخًػّ ثيُذاسيى ٔ تًبو پهٓبي پطت سزيبٌ را 7.

.خزاة كُيى

َجبيذ درٔؽ گفت ٔ .)ْيچٕقت َجبيذ فكز كزد كّ ثز سز دٔ راْي ْستيى8.

.(َجبيذ ثب گفتٍ ًّْ راستٓب افطب گزي كُيى

.ثذٌٔ آيبدگي قجهي ٔ اضزاف كبيم ثّ يٕضٕع َجبيذ يذاكزِ كزد9.
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ثذٌٔ ًْبُْگي ثب تيى خٕديبٌ ٔ ثذٌٔ اطالع اس َتبيج جهسبت قجهي . 10

.ٔارد يذاكزِ َجبيذ ضذ

.ثذٌٔ ْذف ٔ ثزَبيّ ٔارد يذاكزِ َجبيذ ضذ. 11

.اس َقص پزداسي ثزاي اػضبء تيى َجبيذ غفهت كزد. 12

.يذاكزِ َجبيذ يكُفزِ اَجبو ضٕد سيزا يذاكزِ تيًي است. 13

قجم اس ضزٔع يذاكزِ ثّ ْذفٓبي يذاكزِ ثػٕرت جبِ طهجبَّ َجبيذ . 14

.ٔػذِ داد

.در طٕل يذاكزِ َجبيذ آرايص خٕد را اس دست داد. 15

َسجت ثّ يطهجي كّ تخػع َذاريى َجبيذ حزف سد ٔ يٕضؼگيزي .  16

.ًَٕد

.سٕاني را كّ پبسخص را دٔست َذاريى َجبيذ يطزح كزد. 17

.َجبيذ طٕالَي ٔ خستّ كُُذِ پطت ييش يذاكزِ كُُذِ حزف ثشَيى. 18

.كزدجهسّ يذاكزِ را َجبيذ ثّ جهسّ سخُزاَي تجذيم . 19
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.تًبو داليم خٕد را ثزاي اثجبت َظزاتًبٌ يكجبر يطزح َكُيى. 20

.َجبيذ اس ضؼيفتزيٍ استذالالت ثزاي اثجبت داليم خٕد استفبدِ كُيى. 21

.ثبر يذاكزِ را َجبيذ تُٓبيي ثّ دٔش كطيذتًبو 22.

.َجبيذ يكزرًا سٕگُذ خٕرد. 23

.يطكم طزف يذاكزِ را َجبيذ َذيذِ گزفت. 24

.در يذاكزِ ثب يك ْيئت تًبو خطبة را َجبيذ رٔي يك َفز يتًزكش كزد. 25

.در يذاكزِ َجبيذ خجبنت كطيذ ٔ اگز يطهجي را يتٕجّ َطذيى ثپزسيى. 26

.ثّ سثبَي كّ ثّ آٌ يسهط َيستيى يذاكزِ َكُيى. 27

.تب جبيي كّ  ايكبٌ دارد اس يتزجى استفبدِ َكُيى. 28

.كالو خٕد را ثب يُفي َجبيذ ضزٔع كزد. 29

.طزف يذاكزِ را ثّ درٔغگٕيي َجبيذيتٓى كزد. 30

.طزف يذاكزِ را ثّ تقهت َجبيذ يتٓى كزد. 31

.گزفتطزف يذاكزِ را ثّ سخزِ َجبيذ . 32
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ٔقتي در يٕقؼيتي حسبص قزا ييگيزيى ْشيُّ تٕافق ٔػذو تٕافق را . 33
.ثسُجيى ٔآَزا كّ ْشيُّ كًتزي دارد ثپذيزيى

.هيش هذاوزُ را ًببيذ بِ هيش هحبووِ تبذيل وزد.  34
.ّيچگبُ بي هطبلؼِ پيشٌْبد ًذّين.  35
.ّيچگبُ سيگبر در جلسِ ًىشيذ.  36

.   ًببيذ هذاوزُ وزدبب فزدي وِ اختيبر ًذارد.  37
.در هذاوزات شخصي هجيش گَيي ًىٌيذ.  38
.خَد شيفتگي بز رٍي ًظزات ٍ افىبر خَد ًذاشتِ ببشين.  39
.بزاي دريبفت اطالػبت طزف همببل را تحت فشبر ًگذارين.  40
.بزاي جلب تَافك طزف همببل التوبس ًىٌين.  41
.در هذاوزات رييس ّيئت هذاوزُ را ًببيذ تٌْب رّب وزد.  42
.بِ افزاد هٌفي تين خَد ًببيذ خيلي هيذاى داد43.
وزد ٍدر تْيِ خالصِ هذاوزات اًجبم شذُ ًببيذ بِ ديگزاى خيلي اوتفب .  44
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.ببيذ خَدهبى ّن يبدداشت بزدارين       
.بذٍى اختيبر تبم ًببيذ پشت هيش هذاوزُ رفت.  45
بِ ػلت ووبَد ٍلت ًظزات بز حك خَد را بب جوالت بزيذُ بزيذُ ضبيغ .  46

.ًىٌين
.ٌّگبهيىِ طزف هذاوزُ حَصلِ شٌيذى حزفْبي هب را ًذارد هذاوزُ ًىٌين. 47
.اس خَدهبى بي لزاري ًشبى ًذّين. 48
.بذٍى حفظ تؼبدل بِ آًچِ وِ هيذّين ٍ هي ستبًين حزوت ًىٌين. 49
اػتوبد بِ ًفس خَد را در بزابز ػظوت،لذرت،بزتزي ٍ تَاًوٌذي طزف . 50

.همببل اس دست ًذّين
در بزابز بيبًبت ًبهٌبسب طزف هذاوزُ ػىس الؼول تٌذ ٍ احسبسبتي ًشبى  . 51

.ًذّين
.بِ توبم سَاالت طزف همببل ًببيذ پبسخ هستمين داد. 52
رد تب هَلؼيىِ توبم همصَد ٍ حزف طزف همببل را ًفْويذُ اين لبَل يب . 53

.ًىٌين
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فمط رٍي خَاستِ ّبي خَدهبى پبفشبري ًىٌين ٍ بِ هٌبفغ طزف همببلوبى اگز  . 54 
.حك است گَشِ چشوي داشتِ ببشين

اگز بؼذ اس گذشت هذتي اس هذاوزُ طزف همببل بِ خَاستِ ّبي هب تي داد اس اٍ . 55 
. تشىز سيبد ًىٌين

.اگز طزف يقبثم اس رٔي َبآگبْي ػًم سضتي اَجبو داد ثّ رٔي أ َيبٔريى. 56       

يذاكزِ را ثب يسبيم حسبص ٔ تُص سا َجبيذ ضزٔع كزد ٔ َجبيذ ثب تُص ْى تًبو . 57       

.كزد

افزاد يذاكزِ كُُذِ گزِٔ را ثّ خبطز تالضي كّ ثزاي يُبفغ ضزكتص ييكُذ . 58       

.َجبيذ ياليت كزد

.در يذاكزاتي كّ ييكُيى ْيچگبِ َجبيذ ٔارد يسبيم ٔ ثحث سيبسي ضذ. 59       

.درايُگَّٕ يذاكزات َجبيذ ٔارد يسبيم ٔ ثبٔرْبي يذْجي طزف يقبثم ضذ. 60       

.در طٕل يذاكزِ ٔارد يسبيم ضخػي ٔ خبَٕادگي افزاد َجبيذ ضذ. 61       

.غحجتٓبي يحزيبَّ در جهسّ ثب اػضبي تيى خٕد َكُيى. 62       

. ييش يذاكزِ را َجبيذ ثّ ييش پذيزائي تجذيم كزد. 63       
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:بايدها در مذاكزات            
.ٌّگبم هذاوزات حسبس فشبرّبي رٍحي را ببيذ وٌتزل وزد -1
.ر صَرت ًيبس آهبدُ تغييز هَاضغ ببشيند -2
.بب بزًبهِ ريشي دليك سهبى را اسيز خَدهبى وٌين -3
.هذاوزات ببيذ هستٌذ سبسي شًَذ -4
ّز هَلغ پشت هيش هذاوزُ هي ًشيٌين بِ تفبٍتْبي رفتبري،اػتمبدي،هٌشي،اخاللي ، پٌذاري ٍ گفتبري   -5

.طزف همببل تَجِ داشتِ ببشين
.افزاد خَدهبى را درببرُ هسبئل هْن هذاوزُ ببيذ تَجيِ وٌين -6
.اس تي گفتبر ٍ آٌّگ صذا در هذاوزُ ببيذ استفبدُ وزد -7
.در هذاوزُ اس جوالت سبدُ ٍ رٍشي ببيذ استفبدُ وزد -8
.ارائِ وبرت ٍيشيت تَسط ّز يه اس افزاد تين هذاوزُ وٌٌذُ الشاهي است -9

ببيذ در گَشِ اي اس اتبق جلسِ بزاي استفبدُ .... تلفي،فبوس،ايٌتزًت،اٍٍرّذ ٍ: ٍسبيل ارتببطي هبًٌذ -10
.ضزٍري ٍجَد داشتِ ببشذ

.اشخبص هذاوزُ وٌٌذُ را ببيذ اس هسبئل ٍ هَضَع هذاوزُ جذا وزد -11
.در طَل هذاوزُ ببيذ طزف همببل را خالق ًگِ داشت -12
.  تفىزات طزف همببل را ببيذ درن وزد -13
.ببيذ ّشيٌِ ػذم تَافك را بزاي طزف همببل بيشتز وزد -14
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آداب مذاکزات خارجی

تؼازل ولی تیي افطاز ٍجَز زاقتِ )تطاتطی تؼسز ترصص ّا ٍ افطاز زض جلؿِ هصاوطُ زض هماتل یىسیگط. 1
.ّیچگاُ تٌْا ًثایس قطوت وطز( .تاقس

cheif)تطتیة ًكؿتي پكت هیع هصاوطُ . 2 negotiators تایس ضٍتطٍی ّن لطاض تگیطًس).
.اجتٌاب اظ ضفت ٍ آهسّای هىطض زض جلؿِ وِ هَجة تی ًظوی اؾت. 3
.هَتایل ضا ذاهَـ وطزُ ٍ تلفي ًثایس ضٍی هیع هصاوطُ تاقس تا تا هیعتاى تواؼ هىطض گطفتِ ًكَز. 4
.اهىاًات تطلطاضی اضتثاط هیْواى تطای تواؾْای غیط قرصی ٍ ضطٍضی. 5
اؾتفازُ اظ آذطیي تىٌَلَغیْای اضتثاعی زض جلؿِ تطای اًتمال هفاّین ٍ ؾطػت تركیسى تِ هصاوطات . 6

........(ٍایت تطزّای زیجیتالی ،ٍیسئَ پطغوتَض ٍ)
.ضثظ هصاوطات تصَیطی ٍ صَتی هطؾَم ًیؿت ٍ ضثظ هرفیاًِ واهالً ذالف اذالق اؾت. 7
.هیع هصاوطُ ، هیع پصیطایی ًیؿت ٍ زض گَقِ ای اظ اتاق جلؿِ هیتَاى ٍؾایل پصیطایی ضا فطاّن وطز. 8
.ؾیگاض وكیسى زض جلؿِ هوٌَع اؾت. 9

گصاقتي ویف ٍپطًٍسُ ّای ؾٌگیي ضٍی هیع هصاوطُ هوٌَع اؾت چَى تِ هٌعلِ ضثظ هرفی هحؿَب .10
.هی قَز

.هصاوطُ ضا هیتَاى قطٍع وطز Agendaتا زؾتَض جلؿِ 
....(تیاًگط قرصیت یه هلت، ًوایٌسُ قطوت ٍ قرصیت اجتواػی فطزی) حفظ آضاؾتگی ظاّطی . 11
....(اجتٌاب اظ  ذٌسُ تؿیاض تلٌس، قَذی وطزى ٍ )وٌتطل ضفتاض ٍ آزاب ّای اجتواػی . 12
ٍ هاًسى واهل زض جلؿِ( ٍلت قٌاؾی)حضَض تِ هَلغ زض جلؿِ . 13
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ویف، وتاب ٍ پطًٍسُ زض زؾت چپ تَزُ ٍ )ضػایت آزاب ٍضٍز تِ جلؿِ . 14
(زؾت ضاؾت تطای زؾت زازى آظاز تاقس

تِ ٌّگام  ( ًام ، ًكاًی، قغل، همام ٍ تحصیالت: قاهل )هثازلِ واضت ٍیعیت . 15
زازى واضت ذَز ًام ذَز ضا تلفظ وٌیس ٍ ٌّگام اذص واضت عطف هماتل  

.ًیعًام ٍی ضا تلفظ وٌیس

اظ الساهاتی .هؼطفی وٌیس chief negotiatorافطاز تین ذَز ضا تؼٌَاى . 16
وِ عطفیي پؽ اظ پایاى هصاوطُ تایس اًجام زٌّس یه تطًاهِ ظهاى تٌسی ٍ 

.ضطب االجل تؼییي وٌیس

ّسیِ تثلیغاتی اظ قطوت ذَز زض زؾتطؼ زاقتِ تاقیس ٍ زض صَضت لعٍم  . 17
.اضائِ ًواییس

اظ فؼالیتْای قطوت زاقتِ تاقیس ٍ تِ هَلغ تِ عطف   CDواتالَي یا . 18
.هماتل اضائِ وٌیس
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:نکاتی چند در مورد مذاكزه قیمت در مقام فزوشنده

.تأییس تگیطیس -تطجیحاً ضٍظ پیف -لثل اظ ضفتي تِ جلؿِ زض هَػس تؼییي قسُ ./ ٍلت تگیطیس. 1
.ؾط ٍلت حاضط قَیس ٍ اظ اتتسا ًظن ٍ ٍلت قٌاؾی ذَزض ا تِ هكتطی احتوالی ذَز ًكاى زّیس. 2
.اٍلیي شٌّیت عطف هماتل ضا ًؿثت تِ ذَزتاى ًیىَ وٌیس. تا ظاّط آضاؾتِ ٍ هٌظن زض جلؿِ حضَض پیسا وٌیس. 3
.تطًاهِ ٍ هحتَای صحثت ّای ذَزتاى ضا اظ لثل آهازُ ٍ توطیي وٌیس. 4
.ّسیِ هٌاؾثی وِ تصَضت ّسیِ تثلیغاتی قطوت ذَزتاى اؾت ّوطاُ زاقتِ تاقیس. 5
ذَزتاى ٍ ّوىاضاًتاى ضا ذیلی ذالصِ هؼطفی وٌیس ٍ واضت ٍیعیت ذَزتاى ضا تسّیس ٍ ٌّگام زازى واضت ًام  . 6

.ذَزتاى ضا تلفظ وٌیس
.واضت ٍیعیت عطف هماتل ضا تگیطیس ٍ ٌّگام گطفتي ًام آًْا ضا تلفظ وٌیس وِ تراعطتاى تواًس. 7
هساضن ٍ واتالَي ّا ٍ تطقَضّای ذَزتاى ضا تِ تؼساز ًؿد وافی ّوطاُ زاقتِ تاقیس ٍ زض لفاف هٌاؾثی تصَضت تؿتِ  . 8

.ّای جساگاًِ آهازُ زاقتِ تاقیس
.اظ حَصلِ ٍلت عطف تجاٍظ ًىٌیس/ ٌّگام هصاوطُ هطالة ٍلت هكتطیاى ذَز تاقیس. 9

.آهازگی واهل تكطیح لیوت ذَزتاى ضا زاقتِ تاقیس. 10
.یه حاقیِ ایوٌی زض لیوت ذَزتاى تٌظین وٌیس. 11
.آهازگی ٍ اعالع واهل اظ ٍضغ لیوتْای تاظاض ٍ ضًٍسّای لاتل پیف تیٌی وَتاُ هست ٍ تلٌس هست زاقتِ تاقیس. 12
.اعالع واهل اظ ٍضغ لیوت ٍ ؾاذتاض لیوت ضلثای زاذلی ٍ ذاضجی زاقتِ تاقیس. 13
.                    لیوت قوا گطاى اؾت: اٍلیي ػىؽ الؼولی وِ ّط هكتطی ًكاى ذَاّس زاز ایي اؾت وِ هیگَیس. 14

:ضٍـ غلظ زض تطاتط ایي گفتِ ایي اؾت وِ گفتِ قَز
.ذیلی هٌاؾة ٍ هؼمَل اؾت/ لیوت ها گطاى ًیؿت/ ّیچ ایٌغَض ًیؿت-

:تطذَضز صحیح آى اؾت وِ گفتِ قَز
هوىي اؾت تفطهاییس تا چِ لیوتْایی همایؿِ وطزُ ایس وِ تِ ایي ًتیجِ ظاّطی ضؾیسُ ایس  . فطهَزیس لیوت گطاى اؾت-

.  وِ لیوت ها گطاى اؾت
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:زٍهیي ػىؽ الؼول هكتطی ایي ذَاّس تَز وِ. 15
.لیوت ّای هكاتِ ضا زض اذتیاض زاضین - 
.ایي لیوتْای هكاتِ ًكاى هیسّس لیوت قوا گطاى اؾت - 

:ضٍـ تطذَضز غلظ
اظ وی ایي لیوتْا ضا گطفتِ ایس؟. تِ ها تگَییس. وسام اؾت -

ضٍـ زضؾت ایي اؾت وِ زض چٌیي ٍضؼی ذطیساض ضا تطای زازى اعالػات اػن اظ ایٌىِ ضاؾت تگَیس یا ذیط، ظیط فكاض  
.لطاض ًسّیس

:ػىؽ الؼول فطٍقٌسُ ذَب زض تطاتط ایي گفتِ ذطیساض ایي اؾت. 16
لیوت ضا تایس زض هجوَػِ ػٌاصط تكىیل زٌّسُ یا اثط  . اظ زیس تجاضی ٍ ػلوی لیوت ضا ًثایس یه اهط اًتعاػی زاًؿت-

ظهاى  / قطایظ پطزاذت/ اعویٌاى اظ ٍفای تِ ػْس/ ضفطاًؽ ّا/ تجطتِ/ ویفیت: ًظیط: گصاض ضٍی آى لضاٍت وطز
.ذسهات پؽ اظ فطٍـ ٍ ًظایط آًْا/ تحَیل

لیوت پیكٌْازی ها تا زض ًظط گطفتي ایي ػَاهل ٍ ػٌاصط قىل گطفتِ اؾت ٍ عثیؼی اؾت وِ حاقیِ ؾَزی ّن تطای  
.قطوت ذَزهاى زض ًظط گطفتِ این

.حایكِ زلیك ؾَز ضا ترف حؿاتساضی صٌؼتی ٍ حؿاتساضی هالی هحاؾثِ هیىٌٌس وِ اعالػات زلیك آًطا ًساضین
.ها هیتَاًؿتین لیوت ضا ذیلی تاال تگیطین ٍ تؼس ترفیف لاتل هالحظِ تسّین ٍلی ایي واض ضا زضؾت ًوی زاًین ٍ ًىطزین

.حسأوثط اظ حاقیِ ؾَز ذَزهاى هیتَاًین ٍلتی واض تِ اتوام هیطؾس تركی ضا صطف ًظط وٌین
.تا ظهاًی وِ هصاوطُ ضا اهیس ترف ًوی تیٌیس ذظ وف ذَزتاى ضا ضٍ ًىٌیس. 17
ؾؼی وٌیس اظ هَضَع لیوت تپطیس؛ تِ هؿائل زیگط تپطزاظیس ٍ زض هَضز چٌس ٍ چَى تطًاهِ ّای آیٌسُ قطوت ذطیساض  . 18

.ٍ اهىاًات تطلطاضی ضٍاتظ تلٌس هست تجاضی ٍ اًتمال ؾَز ذَزتاى تِ فطٍـ ّای آیٌسُ اعالػات وؿة وٌیس
.هحیظ هصاوطُ ضا گطم ٍ زلچؿة ًگِ زاضیس.19
.هتي پیف ًَیؽ لطاضزاز یا پیف ًَیؽ فاوتَض ذَزتاى ضا ضٍی هیع تگصاضیس ٍ تَضیحاتی زض هَضز آى تسّیس. 20
.لطاض هاللات جلؿِ آیٌسُ ضا تگصاضیس ٍ تا ذساحافظی گطم جلؿِ ضا تطن وٌیس. 21
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:منابع
، اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ ، (هتزجن)راجز فیشز ٍ ٍیلیام یَری، دکتز هسعَد حیدری -1

1383اًتشارات ساسهاى هدیزیت صٌعتی ، چاپ ّفتن ، تْزاى ،
رضا پاکداهي ، آییي هذاکزُ ٍ تٌظین قزاردادّای تجاری بیي الوللی ، اًتشارات هَسسِ -2

1378هطالعات ٍ پژٍّش ّای باسرگاًی ، تْزاى ، 
، فٌَى هذاکزُ با هقدهِ دکتز هسعَد حیدری ، ( هتزجن)تین ّیٌدل ، شفیع الْی  -3

1383اًتشارات ًشز گل ، چاپ دٍم ، هْز ، 
، چگًَِ هذاکزُ کٌٌدُ بْتزی باشین ، ( هتزجن)جیوش پتزسي ، دکتز هسعَد کسایی  -4

1378اًتشارات ّوشْزی ، تْزاى ، 
راٌّوای )، فٌَى هذاکزُ تجاری( هتزجن)چارلش ادیسَى ّزیس ، هحود ابزاّین گَّزیاى  -5

1375، اًتشارات هَسسِ هطالعات ٍ پژٍّش ّای باسرگاًی ، تْزاى ، ( کاربزدی
هحود رضا دبیزی ، استزاتژی ٍ تاکتیک در هذاکزات دیپلواتیک ، اًتشارات دفتز  -6

، 1370هطالعات سیاسی ٍ بیي الوللی ، ٍسارت اهَر خارجِ جوَْری اسالهی ایزاى، تْزاى، 
چاپ دٍم 
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با تشکز اس تَجِ کلیِ سزٍراى گزاهی

ٍ آرسٍي هَفميت ٍ سالهتي
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