


آداب و تشریفات ھیات ھای تجاری 
  M.I.C.E

 و 
Cultural Exchange

 روش ها، اصول ، رفتار



سوابق اجرایي   

فعالیت های آموزشی:
تدريس دوره های پروتُُكل تشريفات ديپلماتيك و تجاري در اتاق بازرگانی، •

صنايع، معادن و كشاورزی ايران، ١٣٩٧، تهران، ايران.

فعالیت های بازرگانی:
عضو كميته  مشورتی روابط عمومی و تبليغات داخلی و خارجی حوزه  •

رياست اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران ١٣٩٦-١٣٩٨.
رئیس كميسيون گردشگري اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی •

ايران و ايتاليا



سرفصل ھا
تشريفات بين الملل•
تشريفات تجاري و مسئوليت هاي اجرايي•
هماهنگي قبل از شروع جلسات•
حضور در جلسات•
استانداردهاي بين المللي•
جلسات در هنگام صرف غذا•
جلسات در مهماني•
گفتگوهاي كوتاه•



تشریفات بین الملل
علت وجود تشريفات



چرا تشریفات
 هدف

 ماموریت این است که باالترین سطح
 تخصص و مشاوره جمعی را در مورد
 قوانین بین المللی و قوانین عمومی
پذیرفته شده در پروتکل ارائه  شود.

 این قوانین متعهد به تسهیل ارتباط،
 درک و همکاری بین افراد، دولت ها و

فرهنگ ها است.



نياز به تشريفات
تسھیل روابط  و ارتباطات بین فرھنگی

ایجاد مراسم متمایز و رعایت استانداردھای اخالقي
ارتقاء برند تجاری در داخل و خارج از کشور



أنواع تشریفات

تشريفات ديپلماتيك•

تشريفات تجاري•

تشريفات ورزشي•



خدمات تشریفات 
دیپلماتیك و تجاري 

تشريفات بين الملل•
تشريفات تجاري بين الملل•
اصول تشريفات فرهنگي ميزبان•
•( Traveling ) تشريفات بين المللي سفر
تشريفات امنيتي بين الملل•
تشريفات رانندگي بين الملل•
تشريفات بين الملللي دفتر كار•
تشريفات پوشش•
تشريفات مذاكرات بين الملل •
تشريفات بين المللي مديريت سرمايه انساني•
تشريفات برگزاري رخداد هاي بين المللي•



اصول تشریفات فرھنگي میزبان 
در نظر داشتن اصول فرهنگي كشور •

ميزبان
در نظر داشتن اصول دعوت و پذيرش •

دعوت
آشنايي و تفكرات فرهنگي ميزبان•
آداب هدايا و مهماني ها  •
رعايت اصول قدرداني•
حفظ اصول بين فرهنگي•



تشریفات تجاري
 و 

مسئولیت ھاي اجرایي

M.I.C.E 
 مسئوليت تجار

 در
قبال رعايت اصول تشريفات





M.I.C.E
•( M )  :جلسات

 هدف از جلسات، حقيقت هاي هاي موجود راجع به 
جلسه، برنامه ريزي قبل از جلسه.

•(I) :رخداد هاي جانبي
احساس آرامش،  خاطره سازي، نتيجه ي تجارت است.

•(C) :كنفرانس و همايش
گفتگو، تعامل نرم،  انعطاف پذيري.

•(E) :نمايشگاه
نمايش، برنامه ريزي جذب مشتري، همكاران، محصوالت 

بازاريابي، لوازم جانبي و دور ريختني ها.



تشریفات جلسات
1) ايجاد زيرساخت هاي جلسه بوسيله ي برنامه هاي 

مقدماتي 

2) انتخاب مخاطب صحيح 

3) تامين فضاي مناسب جلسه

4) ارسال موارد حياتي براي همكاران و مخاطبان

5) تعقيب شخص دعوت شده

6) تامين پيش نياز هاي جلسه ( لوازم)



تشریفات رخدادھاي جانبي
مهماني هاي رسمي•

خوش آمدگويي هاي رسمي•

مهماني هاي كاري•

 آداب سوغاتي•



تشریفات كنفرانس و ھمایش
سالن: رزرو صندلي، سيستم •

هماهنگ كننده كاري، اولويت هاي 
اجرايي، سيستم صوتي و 

تصويري

اسپانسر ها و مدعوين خاص•

ثبت نام و مهمان هاي ويژه•

جزئي نگري•



تشریفات نمایشگاه
 فضاي مورد نياز •
 طراحي غرفه و فضاي حضور•
 محصوالت•
 خدمات داخل غرفه•
 حمل و نقل و لجستيك•
 استند همكاران•
 فعاليت هاي قبل، حين و بعد •

از نمايشگاه



ھماھنگي ھاي قبل از شروع جلسھ

(1 استانداردهاي ايميل   (B استاندارد هاي موبايل
(C استاندارد هاي جلسات



استاندارھاي ایمیل
ايميل به مخاطب خاص ارسال شود.•

 ( از ارسال گروهي تا جاي ممكن اجتناب شود.)

موضوع ايميل فراموش نشود.•

به ايميل هاي دريافتي سريعا پاسخ داده شود.•

تمامي كلمات از لحاظ نگارشي و دستوري چك شود و •
متن خالصه و شفاف باشد.

تا جاي ممكن شماره ي تلفن در ايميل باشد.•

ايميل فقط كاربرد تجاري دارد.•



استانداردھاي تلفن
با معرفي اسم و شركت گفتگو را آغاز كنيد.•
با معرفي اسم و شركت تماس را آغاز كنيد.•
شفاف، آرام، بلند و شمرده صحبت كنيد.•
هدف تماس را بعد از معرفي طرح كنيد.•
به هيچ عنوان از اسپيكر استفاده نكنيد مگر با اجازه.•
حس تبسم فراموش نشود.•
كلمه ي خواهش و تشكر فراموش نشود.•
قبل از ورود به مسائل جنبي مخاطب خود را بسنجيد.•
تماس مجدد فراموش نشود.•



استاندارد ھاي جلسھ
در همه حال تقويم، خودكار و كاغذ •

ياداشت همراه داشته باشيد.

تحت هيچ شرايطي مشكالت شخصي •
را وارد حريم جلسه نكنيد.

سخنور نباشيد.•

بر اساس برنامه ريزي گفتگو كنيد.•

در هنگام گوش دادن تكيه دهيد و در •
حين گفتگو كمي به مقابل خم شويد.



حضور در جلسھ
استانداردھاي حرفھ اي ( تاثیر اول )



براي اولین تاثیر فقط یكبار فرصت دارید
در ٣٠ ثانيه اول شما در حوزه هاي زير قضاوت مي شويد:•

سطح اقتصادي•
سطح تحصيلي•
موقعيت اجتماعي•
سطح دانش•
سطح موفقيت•

در ٤ دقيقه اول در مورد شما تصميم گرفته ميشود:•
اعتمادپذيري•
تعهد•
استواري•
هوش•
ظرفيت•
انسانيت•
صميميت•
اعتمادبنفس•



تاثیر اول
شنونده پايدار•

تشخيص توقعات•

تعيين اهداف•

پوشش، منش، گفتگو در مسير •
توقعات مخاطب ، تصوير 

 A,B,C’s



A,B,C’s تصویر
ظاهر:•

رنگ، پوشش، تناسب اندام

كردار و منش:•
استاندارها، شخصيت، نگرش

روش گفتگو•
شفاهي، عالئم بدن، مكتوب



 استانداردھاي بین المللي
جلسات  و شروع  گفتگو



جلسات  و شروع گفتگو
دست دادن:                                              •

٠لمس تمام دست، رخ در رخ،  به آرامي و 
سبك

نحوه معرفي•
مقام پاينتر با باالتر•
كارمند به مشتري•

حذف ضرب المثل، دايره لغات صحيح•

سر وقت حاضر شدن، مرتب و سازماندهي •
شده، آماده براي شروع



ارتباط گیري تجاري در شرایط مختلف اجتماعي

در هيچ شرايطي خود را با عنوان معرفي •
نكنيد.

تگ معرفي خود را بر روي شانه ي سمت •
رأست قرار دهيد.

دست راست هميشه خالي باشد.•

در مورد رخداد حاضر اطالعات كافي •
داشته باشيد.

تماس چشمي فراموش نشود .•



احترام
هميشه مخاطبين خود را با نام خانوادگي خطاب •

كنيد، مگر در سمت يا شرايط برابر.

مخاطب را هيچوقت منتظر نگذاريد.•

مخاطب را تا مسير خروج همراهي كنيد.•

وقتي فردي در مقام باالتر يا خارج از حيطه ي اداري •
وارد دفتر مي شود همه ي اعضا شركت موظف به 

ايستادن هستند.

مقام پاينتر مي ايستد تا مقام باالتر بنشيند.•



    كارت تجاري
با ولخرجي فراوان كارت دهيد.•

هميشه به اندازه كافي كارت به همراه داشته باشيد.•

قبل از ارائه كارت خود، كارت طرف مقابل را درخواست كنيد.•

با روي باز و رخ در رخ كارت را تحويل دهيد.•

زماني را براي مطالعه كارت اختصاص دهيد.•

كارت تحويل گرفته شده را مخفي نكنيد.•

در هنگام ارائه كارت هوشمندي داشته باشيد.•

استاندارد هاي كارت تحاري را رعايت كنيد.•



كارت تجاري باید شامل:
لگو و شعار شركت•

اسم و سمت شغلي•

اطالعات كامل تماس•

وب سايت شركت•

شبكه هاي اجتماعي شركت•

قسمت سفيد خالي•

خالقيت•



جلسات در ھنگام صرف غذا
(1 بايد ها  (2 نبايد ها



سفارش غذا  
سريع تصميم بگيريد.•

غذا با قيّمت متوسط سفارش دهيد.•

به جزئيات پر حاشيه ( سس) اهميت •
دهيد.

نوشيدني الكلي به هيچ عنوان سفارش •
ندهيد.

دسر و پيش غذا را به هيچ عنوان تعارف •
نكنيد.



نباید ھا
آرنج روي ميز.•
پاشش نمك و فلفل قبل از صرف غذا.•
صحبت با دهان پر.•
نوشيدن با دهان پر.•
زبان بدن با قاشق و چنگال.•
جابه جا كردن بشقاب بعد از تمام شدن غذا.•
صحبت با تلفن در هنگام صرف غذا.•
انداختن قند در چاي يا قهوه.•
سفارش بدون نظم.•
چيدن چند مدل نوشيدني روي ميز.•
استفاده از خالل دندان.•
درخواست ظرف يكبارمصرف.•



جلسات در حین مھماني
نكات كلیدي



نكات در حین مھماني
اول به سمت ميز غذا برويد، در مكاني امن بايستيد.•

سعي كنيد به دور از ديوار، نزديك ميز غذا و در ميان جمع حضور •
داشته باشيد.

ياد بگيريم كه چگونه بشقاب، دستمال و چنگال را در دست بگيريم.•

تا جاي ممكن شرايط را طوري فراهم كنيم كه امكان دست دادن •
سريعا مهيا شود.

الكل مصرف نكنيم.•

زمان زيادي را صرف يك گفتگو نكنيم.•



گفتگوھاي كوتاه

سھ بخش گفتگو:
شروع
ادامھ
پایان



شروع گفتگوھائ كوتاه
فرد با فرد•

تعارف، آب و هوا، غذا، رخداد حاضر•
”من عاشق ...______.  اين يك عالقه...?“•

گروه•
موضوعي كه همه را درگير مي كند.•
”چطور دور هم جمع شديد؟“•
”سفر پيش رو چيست؟“•

آشنايي هاي اوليه•
پيشنهادات كلي...•
”سال گذشته چطوربود؟“•



ادامھ ي گفتگوھاي كوتاه
موضوعات مطمئن•

ورزش، كتاب، سينما،  تئاتر، هنر، •
سفر

سوال•
بپرس، گوش بده، با جزئيات •

تجربيات را بيان كن، دوباره بپرس

بيشتر عالقهمند باش تا عالقهمند •
كني



پایان گفتگوھاي كوتاه
بيشتر از ده دقيقه در مكاني نمانيد.•
چگونگي پايان:•

”وقتتون رو بيشتر از اين نمي گيرم.“•
”يه دوري بزنم برميگردم.“•
”بايد كسي رو ببينم.“•

بيان كنيد كه از گفتمان لذت برديم.•

شروع گفتگوي بعدي•
حركت به سمت غذا, به سمت نَفَر بعدي •

و ...


