
هفیذ در زهیٌِ هذیریت ٍ کسة ٍ کار  یّادر ایي گسارش سعی در هعرفی کتاباًجوي هذیراى صٌایع 

هٌتخة در زهیٌِ کسة ٍ کار ٍ هذیریت تِ خصَص  ، ّا. ایي کتابکارآفریٌاى هحترم را داردتِ شوا 

 اًساًی ّستٌذ. هذیریت هٌاتع 

 این.هشخصات ٍ تَضیحی هختصر از هَضَع کتاب ترایتاى آٍردُ تا ّوراُ ّاآىدر اداهِ اساهی 

 

 کتاب هثاًی رفتار سازهاًی - 1

 اثر استیفي پی. راتیٌس

 کتاب چاپی نشر پژوهش های فرهنگی /  چاپ چهل و سىم /

 / هذیریت و هذیریت هنابع انسانی  6626466469شابک :  

ّبی هذیشیت جْبى تشیي وتبةیىی اص پشفشٍش ایي وتبة  

است ٍ دس ایي وتبة اصَل ولی تمسین وبس، ثْجَد ویفیت، 

هذیشیت استشاتضیه، هجبًی هذیشیت ٍ سفتبس سبصهبًی سا ثِ 

ثْتشیي ضىل اسائِ ضذُ است. ایي وتبة هٌجع ثسیبسی اص دسٍس 

ضَد. اٍ دس فصل اٍل وتبة هذیشیت داًطگبّی هحسَة هی

 گًَِ هَسد ثشسسی لشاس هیذّذ: بى سا ایيیه سبصه

 سفتبس وِ است …ضٌبسی، جبهعِ ضٌبسی، علَم سیبسی ٍسفتبس سبصهبًی ضبهل چٌذیي علَم هختلف هبًٌذ سٍاى

 الذاات، عولیبت، هٌظن هطبلعِ اص عجبستست جولِ یه دس سبصهبًی سفتبس ّوچٌیي. ضَدهی ًبهیذُ سبصهبًی

دٌّذ. ّوچٌیي ٍظبیف هذیشاى هَفك دس سضبیت وبسهٌبى سا دس سِ ل هیتطىی سا سبصهبى وِ افشادی ّبیًگشش

 ثخص صیش ثشسسی هی وٌذ:

 وری، یک راثطه هستقین ثرقرار کرد.توان ثین رضبیت شغلی فرد و تولیذ یب ثهرههی -1

 رضبیت شغلی فرد ثب هیزان غیجت و جبثجبیی او راثطه عکس دارد. -2

 سبس هسئولیت انسبنی کننذ.هذیران ثبیذ در ثراثر کبرکنبن اح -3

 



 کتاب ّوکاری-2

  اثر گلوي ٍ تَیاتسیس 

 / هشخصبت کتبة:  چبح سوم / نشر آهوخته

 / هذیریت هنبثع انسبنی 9786006465746شبثک  

حَصُ هذیشیت  اىیىی اص هتفىش تَاىداًیل گلوي سا هی

استجبطبت ٍ سّجشی داًست. اغلت خَاًٌذگبى اٍ سا ثب 

ضٌبسٌذ.  اٍ دس ثخطی اص ی( هEQوتبة َّش ّیجبًی )

 گَیذ:وتبة خَد هی

تَاًذ ثبعث ًیشٍ گشفتي ول سبصهبى ضَد ٍ سفتبس ضوب هی

صذای هٌبست ٍ سفتبس  تيوٌذ. اگش ضوب دس اوثش اٍلبت اص ایي خلك ٍ خَ ثِ ّوِ اجضا سشایت هی

ّبی هطتشن هالین استفبدُ وٌیذ، ّویي سجه ثشخَسد دس ثیي سبیش اعضب ًیض تىشاس خَاّذ ضذ. سفتبس

ضَد. سفتبسّبی هثجت ثبعث ّوبًٌذ ّوذلی ثبعث ایجبد ثبعث ٍحذت ٍ عولىشد ثبالی وبسوٌبى هی

 .  ضَداتصبل ضیویبیی ثیي هغض هذیشاى ٍ پشسٌل هی

ّب سا ثشسسی وشدُ ٍ ثِ ایي ًتیجِ ّبی پَیب سفتِ ٍ ساص هَفمیت آىاٍ دس ایي وتبة ثِ سشاغ سبصهبى

میت یه ثشًذ یب هحصَل دخیل ّستٌذ، ضبهل استجبطبت ٍ تٌص هَجَد سسیذُ وِ عَاهلی وِ دس هَف

دس سبصهبى، ویفیت هحصَل ٍ استجبط ثب هطتشی است. اهب چیضی وِ ثیص اص ّوِ ثش آى تَصیِ ضذُ 

اص وبس است وِ تبثیش هستمیوی ثش افضایص  آًبىاست، استجبط هذیشاى ثب پشسٌل ٍ افضایص سطح سضبیت 

 .داسدویفیت ٍ سضبیت هطتشیبى 

 

 

 



 ٍ کار  خلق هذل کسة 3-

 الکساًذر استرٍالذر ٍ ایَ پیگٌیَراثر  

 هشخصات کتاب: چاپ دهن / نشر آریانا قلن /

کبرآفرینی و استبرتبح, /  5-40-6227-600-978شبثک: 

 هذیریت استراتژیک

 

-ثب للن استشٍالذس یىی اص تبثیشس وتبة خلك هذل وست ٍ وب

تشی دس وٌذ ثِ دیذ ضفبفسئَال ثِ هب ووه هی 9ّبی هذیشیت است. ایي وتبة ثب هطشح وشدى وتبةگزاستشیي 

دٌّذُ ضَد ٍ ایي اهش ًطبىوست ٍ وبس ثشسین. ّوشاُ ثب تَلذ ّش سبصهبًی، هذل وست ٍ وبس آى ّن هتَلذ هی

ٍ وبس هجْض وٌٌذ تب اّویت طشاحی وست ٍ وبس است. افشاد وبسآفشیي ثبیذ خَد سا ثِ اثضاس طشاحی وست 

ّب ّوىبسی گزاساى سا لبًع وٌٌذ تب ثب آىّبی خَد سا دس لبلت طشحی دسآهذصا اسائِ وٌٌذ ٍ سشهبیِثتَاًٌذ ایذ

 ذ.وٌٌ

 

 

 کتاب اصل پیشرفت -4

 اثر ترازا اهاتیل ٍ اسٌیَى کراهر  

 هشخصبت کتبة: چبح اول /  نشر هورهزد /

 ری/ کست و کبر ، رهج 9-33-5361-600-978 شبثک:  

ّبی هذیشیتی ّشدٍ دس صهیٌِ وتبة  Hairballایي وتبة ٍ وتبة 

ّب  ای ّستٌذ. وتبة اصل پیطشفت  یىی اص ثْتشیي وتبة العبدُ فَق

دس صهیٌِ ایجبد یه سبصهبى خالق است، ثِ ایي دلیل وِ 

ته صفبت آى خشدٍسصی، فشٍتٌی ٍ آگبّی ًَیسٌذُ دس ته

 هطَْد است.



ٌَاى فرعی ّیچ راز ، تا ع«خالقاًًِذای »کتاب  -1

 تسرگی ٍجَد ًذارد 

 اثر چیس جارٍیس  -2

 هشخصبت کتبة: چبح اول / نشر کتبة پبرسه /

 / خالقیت 9786002537140شبثک: 

ٍ ثبل دّین ٍ  ّبی راتی خَد سا ثشٍص پشچگًَِ خاللیت

هبى سا وطف وٌین؟ وتبثی ضشٍسی ثشای ّش لذست ضخصی

 اًسبى پَیب ٍ خالق 

ٌّشهٌذ، ًَیسٌذُ پشآٍاصُ ٍ هَسس ووپبًی وشیتیَ الیَ، دس 

وٌذ وِ خاللیت یه هْبست ًیست ثلىِ خصلتی دس دستشس ّوِ  ایي وتبة ثِ هب یبدآٍسی هی

ّبی  وبس، اص وبسآفشیٌبى تب هذیشاى، اص فضبًَسدّب تب ًگْجبى وبسّب گشفتِ تب خبلمبى وٌِْ است؛ اص تبصُ

 وس. هب ثبغ ٍحص، ّوِ ٍ ّوِ

ٍ  ّبی راتی خَد سا ثیص اص پیص پشتَاًین خاللیتّبی ّش چٌذ وَچه هیش سٍص اص طشیك الذامّ

هبى سا دس صًذگی وطف وٌین. خاللیت ًیشٍیی دسًٍی است وِ ثب لذست ضخصی ثبل ثذّین ٍ

-دّذ. ثٌبثشایي ایجبد توشیيهبى ًطبط هیوٌذ ٍ ثِ وبسّبیضىَفب ضذى، صًذگی هب سا دگشگَى هی

تشیي ٍظیفِ هب است دسست ّوبى لذس وِ ٍسصش یب تغزیِ ثشای تشیي ٍ فَسیب اسصشّبی خاللبًِ، ث

 هبى هْن است.سالهت

 

 


