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آشنایی با موسسه برلیتس

برلیتس یکی از پیشگامان جهانی در عرصه آموزش زبان و آموزش های حرفه ای است. این موسسه 
در سال 1878 تاسیس شده و اکنون با بیش از 500 مرکز در جهان، برنامه های آموزشی گوناگونی 

را به شرکت های بزرگ، وزارتخانه ها، و مشتریان ویژه خود ارائه می کند.
برلیتس تجربات متعددی در خدمت رسانی به دولت ها و مؤسسات بین المللی در سراسر دنیا 
دارد و شمار زیادی از کارمندان دولت و سایر شهروندان از آموزش های زبان و ارتباطات آن 

بهره مند شده اند.

شرح دوره آموزشی

سطوح  در  رواج کارگروهی  و  ارتباطی کلیدی  مهارت های  ارتقا  منظور  به  آموزشی  دوره  این 
فرامرزی و فرا فرهنگی، و در نهایت پرورش مدیران حرفه ای و متخصص طراحی شده است با 
این هدف که افراد بتوانند در محیط های کاری بین المللی به شیوه موثرتری فعالیت کرده و هدایت 
مذاکرات بین المللی را بر عهده گیرند. از مهمترین اهدافی که این کارگاه آموزشی در پی  تحقق آن 

است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 آگاهی از تفاوت های فرهنگی موجود میان جوامع مختلف و کسب آن سطح از دانش فرهنگی که 
توانایی فرد را در پیشبرد امور و حل مسائل در محیط های کاری فرا فرهنگی ارتقا دهد.

منظور  به  متفاوت  فرهنگ های  با  برخورد  در  ارتباطی  مهارت های کلیدی  گرفتن  به کار   
ایجاد روابط کاری موثر و همکاری های بین المللی پایدار

 کسب توانایی برنامه ریزی و طراحی راهبردهای مختلف برای رویارویی و حل چالش های خاص 
و یا خلق و بهره برداری از فرصت ها

 مدیریت موفق مذاکرات بین المللی

حقوقی  ابعاد  درک  برون مرزی  یا  و  بین الملل  مذاکرات  مهارت های  از  یکی  این  بر  عالوه 
قراردادها و خصوصًا بندهایی مانند تعارض قوانین )conflict of law(، اجرای احکام خارجی 
 )Indemnifications( غرامت  پرداخت  و   )Enforcement of Foreign Judgments(

هستند که چگونگی تبیین هریک از آن ها می تواند جهت قرارداد را تغییر دهد.

از افزایش آگاهی های  با اهمیت و مزایای واقعی حاصل  در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان 
تغییر سبک و  ارزیابی فرهنگی،  آشنا می شوند و مهارت های اصلی  افراد و سازمان ها  فرهنگی 
یا  بین المللی  همکاران  با  مرتبط  حقوقی  مباحث  این  بر  عالوه  می آموزند.  را  فرهنگی  گفتمان 
مشتریان خارجی مطرح خواهد شد. این مهارت ها در برقراری ارتباطی موثر کاربرد داشته و در 

محیط های فیزیکی و مجازی استفاده می شوند.

این کارگاه آموزشی به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.



مخاطبین

مدیران  و  عملیاتی  مدیران  ارشد،  مدیران  عامل،  مدیران   
بین الملل و حقوقی بانک ها و سایر سازمان ها

و  بازرگانی  شرکت های  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل   
فعاالن بازارهای جهانی

سرفصل مطالب

 مقدمه و کلیات
 بررسی اجمالی و اهداف

 الزامات کسب و کار
 درک خود و دیگران

 چارچوب عملکرد راهبردی
رفتارها،  و  ارزش ها  فرهنگ،  مختلف  سطوح  با  آشنایی   

کلیشه ها و تعمیمات
)COM( مدل جهت گیری های فرهنگی 

)COI( ارزیابی شاخص جهت گیری های فرهنگی 
 بحث های دو نفری COI به همراه اشتراک نتایج و طرح سوال

 کسب دانش و توانمندی های فرهنگی
 چارچوب عملکرد راهبردی )مهارت های کلیدی(

 مقدمه ای بر چهار مهارت فرهنگی کلیدی
 کاربرد عملی چهار مهارت فرهنگی کلیدی 

 مذاکرات بین فرهنگی
 ارتباط مستقیم با پروفایل COI افراد

 درک عمیق تر سبک تعامل و سبک تفکر افراد
 ارتباط مستقیم با مهارت های فرهنگی کلیدی 

 درک تفاوت های کشورها در هنگام مذاکره )مذاکره کنندگان/ 
ساختار،  و  تشریفات  آمادگی ها،  ارزش ها،  مذاکره،  شرکای 

کوتاه امدن، تضاد و مشاجره، ریسک پذیری(
 بهترین تجارب در ارتباطات

 نتیجه گیری از مباحثات
 حذف گمانه زنی از مذاکرات

 ایجاد اعتماد از راه دور
 همکاری مجازی بین فرهنگی

 کاربرد مطالعات موردی خاص و سناریوهای موجود
 ابعاد حقوقی قراردادهای بین المللی

 قوانین و مقررات قرارداد
 انتخاب قانون حاکم

 حل اختالف
 پرداخت غرامت

 تعارض قوانین
 اجرای احکام خارجی

 تنظیم یک نمونه قرارداد



ثبت نام

زمان برگزاری: یکشنبه و دوشنبه، ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۵

آخرین مهلت ثبت نام: ۲5 مهر 1۳۹5

مبلغ ثبت نام: 1۶٬000٬000 ریال 
)یک میلیون و ششصد هزار تومان(

شماره تماس: 88۶57۳۹5 و 88۶57۳۹7

دورنگار: 88۶57۳۹۹

ws.mbri.ac.ir :وب سایت

آدرس: میدان آرژانتین ابتدای آفریقا، پالک 10
پژوهشکده پولی و بانکی

به افرادی که حداقل در ۸۰ درصد از مدت دوره حضور مستمر 
داشته باشند، گواهینامه اعطا خواهد شد.



Designed For

 Chief Executive Officers
 Chief Operating Officers
 Board Directors
 Senior Managers

Topics

 Introduction
 Objectives and Overview
 The Business Imperatives
 Understanding Self and Others
 Strategic Performance Framework
 6 Levels of Culture, Values & Behaviors, Stereotypes & Generalizations
 The Cultural Orientations Model (COM)
 The Cultural Orientations Indicator Assessment® (COI)
 COI Pairs discussion sharing results and debrief
 Building Cultural Competence
 Strategic Performance Framework (Key Skills)
 Introduction to the 4 Key Cultural Skills
 Practical application of the 4 Cultural Skills 
 Negotiating Across Cultures
 Directly linked to individual COI Profiles (Personal preferences and behaviors)
 Deeper understanding of how individual interaction style & thinking style
 Directly linked to the following Key Cultural Skills 
 Understanding country comparisons when negotiating i.e. (Negotiators/ 

Negotiating Partners, Values, Preparation, Protocol & Structure, 
Compromise, Conflict & Debate, Risk Taking)

 Communication Best Practices
 Concluding Discussions
 Removing the ‘guesswork’ from negotiations
 Building trust from a distance
 Virtual collaboration across cultures
 Application through specific case studies and current scenarios
 Legal Approach of International Contracts
 Contract Low 
 Choice of Low 
 Dispute Resolution 
 Indemnification 
 Conflict of Lows
 Enforcement of Foreign Judgments

 Writing a Contract



Introducing Berlitz

Berlitz is the world-leader in the provision of 
language & professional training. Originally 
established in 1878, Berlitz has over 500 centers 
worldwide and provides training programs to 
major corporations, government ministries and 
VIP clients worldwide.

Berlitz has extensive experience serving 
governments and institutions around the world. 
Government employees, civilians and military 
personnel alike have benefited from Berlitz 
language and communication trainings. 

Program Overview

Program is designed to provide Senior Executives 
with the key communication skills, cross-cultural 
team working and professional expertise 
to operate successfully in an international 
business environment and conduct successful 
international negotiations. Specifically, the 
workshop will address:

 How cultural competency can directly enhance 
effectiveness when working across cultures

 How the application of key cultural skills helps 
to build effective, collaborative relationships

 The ability to plan and create strategies to address 
specific challenges and/or exploit opportunities

 Managing Successful international negotiations

This workshop will introduce participants to both 
the importance and real benefits that increased 
Cultural Awareness can bring to individuals and 
their organization. 

On the basis of this awareness, participants 
develop the critical skills of cultural due diligence, 
style-switching and cultural dialogue. These skills 
are applied in the context of building relationships, 
utilizing effective communication skills, functioning 
in both a physical and virtual environment.






