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  سوالهاي قبل از مذاكره

  ابتدا يكBATNA PLAN  تهيه كنيد. دقيقاً بنويسيد كه اگر اين قرارداد را از دست بدهيد، چه گزينه ديگري خواهيد داشت؟ چقدر بايد هزينه كنيد؟

 دهيد.يا چقدر سود را از دست مي

 براي رفتار  اين مذاكره فقط يك بار انجام ميشود؟ يا در آينده همچنان بايد با گروه مقابل مذاكره كنيد؟ با توجه به پاسخ اين سوال، چه چارچوبي را

 ؟(رقابت يا تعامل) و موضع گيري در اين مذاكره مناسب ميدانيد

 را كه بايد در مورد آنها مذاكره كرد بنويسيد. فهرستي از پارامترهاي اصلي مذاكره آماده كنيد. تمام پارامترهايي 

 

 
 در نظر گرفته ايد؟ چه پارامترهاي غير  د؟ كدام سقف يا كف ها رانقطه ترك مذاكره خود را مشخص كنيد. كدام اصول هستند كه نبايد شكسته شون

 ي در مذاكره هستند كه براي آنها خط قرمز وجود دارد؟ريالي ديگر

 
 حتماً سه بسته متفاوت بنويسيد. اما بايد براي شما از نظر  يسيد كه به عنوان نتيجه مذاكره، از نظر شما مقبول و معقول است.سه بسته پيشنهادي بنو

 ارزش يكسان باشند. يعني براي شما تفاوتي نكند كه مذاكره به كدام يك از آنها منجر ميشود.

 
 مذاكره را با چه پيشنهادي شروع ميكنيد؟ 

 
  منطقي است چه كسي شروع كننده مذاكره باشد؟ شما يا طرف مقابل؟فكر ميكنيد 

 

  دقيقه ابتداي مذاكره چه برنامه اي داريد؟ چه حرفهايي خواهيد گفت؟ ٥براي 

 
  چه خواهد بود؟ كنيدمطرح ميدقيقه پاياني مذاكره چه برنامه اي داريد؟ آخرين حرفهايي كه در دقايق آخر  ٥براي 

 

 ي بنويسيد. چيزي كه فكر ميكنيد مناسب است در پايان جلسه نوشته شود. در مورد آن واقع بين باشيد. بايد تمام يك صورتجلسه كوچك فرض

 .تان اين صورتجلسه را قبول داشته باشنداعضاي گروه

 
 يد چه امتيازهايي را اعطا كنيد؟اازهايي براي شما مهم است؟ آمادهدريافت چه امتي 

 

 نقش منفي«؟ هر كسي قرار است كدام الگوي رفتاري را به كار بگيرد؟ آيا به نظر شما لازم است كه در اين مذاكره اعضاي گروه چه نقشهايي دارند «

 نيز وجود داشته باشد؟

 

 حرف چه كسي تصميم و حرف آخر محسوب خواهد شد؟كه در تيم  اختلاف نظر وجود داشته باشد در شرايطي ،  


