
 را شوا تِ هذیریت ٍ تَسعِ فردی ٍ تازاریاتی زهیٌِ در هفیذ یّاکتاب هعرفی در سعی هطلة ایي در

 .اینآٍردُ ترایتاى کتاب هَضَع از هختصر تَضیحی ٍ هشخصات ّوراُ ّاکتاب اساهی اداهِ در. دارین

 
 

 چاج ّفتن / اتشارات  « ایساک ادیسس»اثر  ّا کتاب دٍرُ عور سازهاى -1

/ حَزُ هذیریت ٍ  1431499489899:  / شاتکصٌعتی اهیرکثیرداًشگاُ 

 کارآفریٌی

ایچاک  ی ًَضتِ ( )cycle-Corporate Life (دٍسُ ػوش ساصهاى کتاب

 ٍ ضٌاخت» ی ضذُ دس صهیٌِ ای ضٌاختِّ ایساک آدیضِس( یکی اص کتاب ~ آدیضس

 .ضَد هی هحسَب «خَد ػوش طَل دس ساصهاى یک تحَالت هذیشیت

هٌتطش ضذُ ٍ  ۰۹۹۱کِ کتاب دٍسُ ػوش ساصهاى دس سال  تا دس ًظش گشفتي ایي

ی  گزسد، ٍ ًیض تا لحاظ کشدى ػوق اثش ایي کتاب دس قلوشٍ هذیشیت ٍ اداسُ اکٌَى حذٍد سِ دِّ اص اًتطاس آى هی

 .ی هذیشیت تا آى آضٌا تاضذ تَاى آى سا کتاتی کالسیک داًست کِ ّش داًطجَیی دس سضتِ تشدیذ هی ساصهاى، تی

این،  ضذُ دس آى استفادُ کشدُ ّای هختلف تِ ایي کتاب اضاسُ کشدُ ٍ اص هفاّین هطشح جا کِ ها دس هتون، دس تحث اص آى

 .ّینهٌاسة دیذین کِ یک هطلة سا تِ هؼشفی آى اختصاظ د

 

 

 «ٍیلیام ای کَّي» اثر ترًاهِ تازاریاتی کتاب -2

 حَزُ  هذیریت /   2500110237344 :/ شاتک سیتِ/ اًشارات  اٍلچاج 

 تازاریاتی

اص  (Marketing Plan) هاسکتیٌگ پلي یا طشح تاصاسیاتی یا تشًاهِ تاصاسیاتی

هی هذیشیت ّای هْن دس تاصاسیاتی است کِ دس هقایسِ تا هفاّین ػوَ جولِ تحث

تاصاسیاتی، کتاتْای کوتشی دس هَسد آى، چِ دس صتاى فاسسی ٍ چِ دس صتاى اًگلیسی 

 .ٍجَد داسد

 .اص سَی دیگش، تِ هحض ایٌکِ هحصَلی تشای ػشضِ داضتِ تاضیذ، ًیاصهٌذ تذٍیي تشًاهِ تاصاسیاتی خَاّیذ تَد

https://www.amazon.com/Corporate-Lifecycles-Corporations-Grow-About/dp/0131744267


 «ادتلیَ چاى کین، رًِ هاتَرًی»اثر  استراتژی اقیاًَس آتیکتاب -3ش

ٍ تفکر / هذیریت 9786227089035 رایاًا / شاتک : ا/ اًتشارات  سَمچاج 

 استراتژیک

تَاى  تشدیذ هی سا تی )Blue Ocean Strategy (کتاب استشاتژی اقیاًَس آتی

 .داًست استشاتژی ای کالسیک حَصُ هذیشیت ٍیکی اص کتاتْ

 Renee) ٍ خاًن سًِ هاتَسًیا (W. Chan Kim) آقای دتلیَ چاى کین

Mauborgne) ای  دس قالة هقالِ ۴۱۱۲تحث سا تشای ًخستیي تاس دس سال  ایي

 .دس ًطشیِ کسة ٍ کاس داًطگاُ ّاسٍاسد اسائِ کشدًذ

تش تِ ضکل یک کتاب جاهغ ٍ آهَصًذُ تِ  ّای تیطتش ٍ کاهل ّا ٍ تَضیح ّویي تحث تا هثال ۴۱۱۲پس اص آى، دس سال 

 .تاصاس ػشضِ ضذ

 

 

 

 

 

 

غالهحسیي رادهرد » اثر هذیر عاهل سرآهذ تا کَچیٌگ حرفِ ایتاب ک-4

 «قذیری ٍ هصطفی جْاًگیری 

 / شاتک:  دیثاگراى تْراى هجتوع فٌی تْراىاًتشارات  چاج اٍل / 

 ٍ صٌایع/ حَزُ  9786222184339

 

ی چیست؟ چشا هذیشػاهل تِ  کَچیٌگ هذیشػاهل دستاسُ :خَاًیذ دس ایي کتاب هی

صَل تٌیادیي دس کَچیٌگ هذیشػاهل ًقص کَچیٌگ دس تقَیت کَچ ًیاص داسد؟ ا

 ای کَچیٌگ هذیشػاهل ّای حشفِ ّای فشدی هذیشاى ػاهل ضایستگی هْاست

 

 

 

https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Strategy-Uncontested-Competition/dp/1591396190
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


 

هحوذ کشاٍرز »کتاب شرح پیشرفتِ تجسیِ ٍ تحلیل ٍ طراحی سیستن ّا اثر -5

 «ٍ علی علی ًژاد

 

اتک / ش دیثاگراى تْراى هجتوع فٌی تْراى/ اًتشارات   اٍلچاج 

 هذیریت ٍ صٌایع/  حَزُ  9786222184063
 

فصل اسائِ گشدیذُ  ۰۹ّا دس قالة  هطالة کتاب ضشح پیطشفتِ تجضیِ ٍ تحلیل سیستن

ای تش سیستن اسائِ گشدد ٍ تِ تفْین ًگشش  است. دس فصل اٍل سؼی گشدیذ تا هقذهِ

اسُ یِ ٍ تحلیل سیستن ٍ هضایای آى اضسیستوی تپشداصین. دس فصل دٍم، تِ تجض

گشدیذ. دس فصل سَم تِ هؼشفی تحلیلگش سیستن پشداختِ ضذ. دس فصل چْاسم هشاحل 

ساصی الگَی  ّا تطشیح گشدیذ ٍ تِ سادُ هختلف تجضیِ ٍ تحلیل سیستن رکش گشدیذ. دس فصل پٌجن ضٌاخت خشدُ سیستن

دٍ پذیذُ ساصهاًذّی ٍ تؼاهلی آًْا پشداختِ ضذ. دس فصل ضطن ػلن استثاطات ٍ کٌتشل تشسسی ضذ. دس فصل ّفتن 

ػاسضِ یاتی ساصهاًی هَسد ٍاکاٍی قشاس گشفت. دس فصل ّطتن تِ اصَل تجضیِ ٍ تحلیل کسة ٍ کاس ٍ هثاًی تجضیِ ٍ 

تحلیل ضغلی پشداختِ است. دس فصل ًْن ٍ دّن تِ تشسسی فٌَى تقسین کاس ٍ تجضیِ ٍ تحلیل ًوَداس جشیاى کاس پشداختِ 

ّای تایگاًی اسٌاد ٍ  ّا هَسد هذاقِ قشاس گشفت. تِ اصَل ٍ سٍش حلیل ٍ کٌتشل فشمضذ. دس فصل یاصدّن تجضیِ ٍ ت

هذاسک دس فصل دٍاصدّن اضاسُ گشدیذ. فصل سیضدّن تِ تشًاهِ سیضی ضثکِ ٍ سٍش ّای هطلَب اختصاظ پیذا کشدُ 

ین. فصل پاًضدّن هَضَع است. دس فصل چْاسدّن تِ طشاحی، تشًاهِ سیضی، استقشاس، اسصیاتی ٍ ًگْذاسی سیستن پشداخت

کٌذ. فصل ضاًضدّن تِ هَضَػات هٌْذسی هجذد، تْثَد هستوش، هذیشیت  سٌجی سا ضٌاسایی هی هْن کاسسٌجی ٍ صهاى

کیفیت جاهغ ٍ سٍش گستشش ػولکشد کیفیت اختصاظ داسد. فصل ّفذّن تِ پذیذُ ّای جذیذی ّوچَى چشخِ 

تحلیل خط ٍ ًقاط کٌتشل تحشاًی هی پشداصد. فصل ّجذّن  ّای کیفیت ٍ دهیٌگ، کایضى، تَلیذ تِ ٌّگام، حلقِ

ًوایذ ٍ ًْایتاً ًظام تؼالی ساصهاًی، کاست  هَضَػات جالة تَجِ تفکش ًاب، ضص سیگوا ٍ تٌچ هاسکیٌگ سا هؼشفی هی

 .اهتیاصی هتَاصى ٍ ًظام آساستگی ساصهاًی دس فصل ًَصدّن هَسد ضٌاسایی ٍ هطالؼِ قشاس گشفت

 

 

 

 


