
 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 ّا کتاب اساهی اداهِ در. دارین

 

 «هایک هیکالٍَیتس»اثر :  ، سَد ٍ دیگرّیچ  -1

/ حَزُ 9786007677810 / شاتک: آریاًا قلن / اتشارات  دٍمچاج 

 کارآفریٌیهذیریت ٍ 

کٌذ  تِ هَضَعٖ اضاسُ هٖ« سَد ٍ دٗگش ّ٘چ»ه٘کالٍَٗتس دس کتاب 

کاسّا تا آى هَاجِ ّستٌذ ٗعٌٖ کسة سَد ٍ  کِ اهشٍصُ ت٘طتش کسة

دٌّذ؛  ّإ قذٗوٖ سَد، دٗگش جَاب ًوٖ گَٗذ فشهَل ت٘طتش. اٍ هٖ

قا ٍ سضذضاى ً٘اص تِ اتخار سٍٗکشد ٍ کاسّا تشإ حفظ تٍ  تٌاتشاٗي کسة

گَٗذ: تشداضت سَد تش  ّإ جذٗذ ٍ هتفاٍتٖ داسًذ. اٍ هٖ سٍش

چٌ٘ي اٗي  ّاٗتاى سا تپشداصٗذ. ّن پشداخت تذّٖ اٍلَٗت داسد؛ تٌاتشاٗي اٍل سَدتاى سا تشداسٗذ تعذ تذّٖ

 ٍ تِ هَفق٘ت سس٘ذًذ کٌذ کِ اص اٗي سٍش پ٘شٍٕ کشدًذ ّإ صٗادٕ اضاسُ هٖ کتاب تِ داستاى ضشکت

 

 

  آزهَى ایذُ ّای کسة ٍ کار -2

 «دیَیذ جی.تلٌذ ٍ الکساًذر استرٍالذر »:  اثر 

-7089-622-978 :/ شاتک قلن آریاًا چاج اٍل / اًشارات 

  کارآفریٌیحَزُ  /  13-4

دّذ کِ  تَض٘ح هٖ «ٍکاسٕ ّإ کسة آصهَدى اٗذُ» کتاب

ٍکاسٕ، چگًَِ سٗسک  کسةّإ  ٕ اٗذُ ٗافتِ آصهَدى ًظام

گ٘شٕ کاّص دادُ، احتوال هَفق٘ت سا سا تِ ه٘ضاى چطن

ٍکاسٕ جذٗذ  گزاسٕ ٗا پشٍطُ کسة تشإ ّش سشهاِٗ

الوللٖ  کِ دس سطح ت٘ي« تَم اسصش پ٘طٌْادٕ»ٍ « ٍکاس تَم هذل کسة»دّذ. اٗي کتاب، تا  افضاٗص هٖ

استاستاج »ّإ قذستوٌذِ  ش آصهاٗصٍ دٗگ« ًقطِ هفشٍضات»کٌذ ٍ  ضٌاختِ ضذُ ّستٌذ آغاص هٖ

 .افضاٗذ ّا هٖسا تِ آى« گًَِ ًاب



 

 

 

 «پاتریک لٌچًَی» :  اثر ،  فرار از جلسِ کتاب -3

هٌاتع اًساًی /  9786007677971دٍم / اًتشارات آرایاًا قلن / شاتک چاج 

 ٍ رّثری

 :کٌیذ اگر جلساتی کِ ترگسار هی

 شَد ای کشیذُ هی ّای حاشیِ تِ تحث

 رسذ ًتیجِ خاصی ًویتِ 

 شَد ٍلیت ٍ ٍظایف افراد تِ صَرت شفاف هشخص ًویَهس

 شَد ٍ ًْایتا تصویوی گرفتِ ًوی

 تاى اتالف ٍقت است ٍ ًِ فرصتی ترای رشذ ٍ سَدآٍری تیشتر در چٌیي شرایطی جلسات

ٍ ًاپزٗش ّش ساصهاًٖ است اها طثق آهاس، اکثش جلسات خشٍجٖ  اگش چِ تشگضاسٕ جلسِ، تخص جذاٖٗ

إ کِ قشاس تَد ٗک ساعت تاضذ ت٘طتش اص دٍ ساعت تِ دساصا  تاصدّٖ چٌذاًٖ ًذاسًذ. تِ طَس هثال جلسِ

  ٕ اصلٖ، جلسِ ً٘ست تلکِ چگًَگٖ کطذ تٖ آى کِ خشٍجٖ خاصٖ داضتِ تاضذ. تٌاتشاٗي هسالِ هٖ

 .آى است. آى ّن تِ ضکلٖ کِ تِ ًتاٗج ٍ تصو٘وات دسستٖ هٌتْٖ ضَد  تشگضاسٕ

ٕ هذٗشٗت است دست سٍٕ  إ دس حَصُ ضذُ ٕ ضٌاختِ س پاتشٗک لٌچًَٖ کِ هطاٍس ٍ ًَٗسٌذُتا اٗي

ٍکاس گزاضتِ است. اٍ دس کتاب فشاس اص جلسِ،  ٕ دً٘إ کسة ضذُ کن گشفتِ ٗکٖ اص هسائل هْن ٍ دست

کٌذ ٍ دس اداهِ ساّکاسّاٖٗ  اتتذا دس قالة داستاًٖ پشکطص اص اّو٘ت جلسات اثشتخص صحثت هٖ

 .کٌذ گًَِ جلسات اسائِ هٖ ستشدٕ تشإ تشگضاسٕ اٗيکا

 

 

 



 «ًیر ایال»: اثر  ،  هذیریت تَجِکتاب -4

 

 /  حَزُ هٌاتع 9786227089127/ شاتک  آریاًا قلن/ اًتشارات   اٍلچاج 

 اًساًی

تَاًست٘ن هقصذ ٍ ّذف خَد  دّذ کِ اگش هٖ ً٘ش اٗال دس اٗي کتاب ًطاى هٖ

جإ اٌٗکِ  ضذ. اٗال تِ هاى چِ ضکلٖ هٖ صًذگٖسا تا پاٗاى دًثال کٌ٘ن، 

صداٖٗ ٍ خالٖ تکٌذ، ها سا تا عَاهل  صًذگٖ ها سا اص ّش سسأً دٗج٘تالٖ سن

ضًَذ. کتاب اٍ  پشتٖ هٖ کٌذ کِ تاعث حَاس إ آضٌا هٖ ضٌاساًِ پٌْاى سٍاى

ّا ٍ تِ ًت٘جِ  کشدى تصو٘ن گ٘شٕ ٍ عولٖ ساٌّواٖٗ است تشإ تصو٘ن

اش ًقطِ تکطذ،  تخطذ تا تشإ ٍقت تاق٘واًذُ ، چشا کِ ً٘شٍ ٍ اه٘ذٕ تِ خَاًٌذُ هّٖا سساًذى ّذف

 .طَسٕ صًذگٖ کٌذ کِ دٍست داسد ّاٗص سا کطف کٌذ ٍ ّواى طلثٖ جاُ

 

 

 

 

 طرح تازاریاتی ٍ کسة ٍ کارّای کَچکتاب ک-5

 «آلي دیة»:  اثر

/ حَزُ  9786007677575  / اًتشارات آریاًا قلن / شاتک: پٌجنچاج 

 ٍ کارآفریٌیهذیریت  

اص آًجاکِ دسحال خَاًذى اٗي هتي ّست٘ذ، احتواالً ضوا ّن ً٘اص تِ 

اٗذ. ضاٗذ  ٍکاس خَد سا احساس کشدُ داضتي طشح تاصاسٗاتٖ دس کسة

کٌ٘ذ کِ اصالً ً٘اصٕ تِ آى داسٗذ ٗا خ٘ش؟ تاٗذ  ّن تِ اٗي فکش هٖ

ٗذ ٍ تشإ تْثَد ٍ گستشش اٗي تگَٗن اگش تا هطتشٕ سشٍکاس داس

ّإ تاصاسٗاتٖ ّست٘ذ، تلِ، ً٘اص  استثاط هعتقذ تِ استفادُ اص فعال٘ت

کٌذ؟ قشاس است دس کٌاس  داسٗذ. اها اٗي کتاب چطَس تِ ضوا کوک هٖ

قسوت تقس٘ن ٍ تا گزس اص ّش فصل کتاب، تِ کوک خَدتاى، ٗکٖ اص آى  9ّن طشح تاصاسٗاتٖ ضوا سا تِ 

إ ضوا ّن کاهل  هل کٌ٘ن. دسٍاقع ٍقتٖ تِ پاٗاى کتاب تشس٘ذ، طشح تاصاسٗاتٖ ٗک صفحِّا سا کا تخص

ضذُ ٍ آهادٓ اجشاست، تِ ّو٘ي سادگٖ. کافٖ است اٗي صفحِ سا دس طَل سال هقاتل خَدتاى قشاس 

 دّ٘ذ ٍ تِ آى عول کٌ٘ذ.


