در ایي گسارش سعی در هعرفی کتاب ّای هفیذ در زهیٌِ هذیریت ٍ کسة ٍ کار تِ شوا را دارین .ایي کتاب ّا
هٌتخة در زهیٌِ کسة ٍ کار ٍ هذیریت تِ خصَص هذیریت هٌاتع اًساًی ّستٌذ .در اداهِ اساهی کتاب ّا
ّوراُ هشخصات ٍ تَضیحی هختصر از هَضَع کتاب ترایتاى آٍردُ این:

 -1تقال
ا ثر «هارتی ًیَهایر» چاج اٍل  /اًتشارات آریاًا قلن  /شاتک:
 /978_600_7677_98_8حَزُ کارآفریٌی ٍ استارتاج
کتاب «تقال» نوشتهی مارتی نیومایر با روایتی داستانی به
چالشهای مدیرعامل شرکت بیگ اسکای در مسیر توسعهی
استراتژی میپردازد.

ًَٗسٌذُ در اٗي کتاب تا تلف٘ق استزاتژٕ ٍ تفکز عزاحٖ،
رٍٗکزدٕ چاتک ٍ ًِ اٗستا را تِ ضکلٖ کارتزدٕ درتذٍٗي استزاتژٕ هؼزفٖ هٖکٌذ .در فزاٌٗذ سٌتٖ ،استزاتژٕ
تِ ضکلٖ خغٖ تذٍٗي ٍ پزًٍذُٕ ّز گام پ٘ص اس ضزٍع گام تؼذٕ تستِ هٖضَد ٍ اهکاى تغ٘٘ز ٍجَد ًذارد .اها
در خصَظ استزاتژٕ چاتک ،گامّا خغٖ ً٘ستٌذ ٍ هٖتَاًٌذ ّوشهاى تز رٍٕ ٗکذٗگز تاث٘ز تگذارًذ .تزإ
فزاگ٘زٕ اصَل ٍ هثاًٖ استزاتژِٕ چاتک اتتذا ًَٗسٌذُ هخاعة را تا ضخص٘تّإ داستاى ّوزاُ هٖکٌذ تا
هفاّ٘ن ّزچِ ت٘صتز قاتل درک ضًَذ ٍ در پاٗاى تِ هٌظَر سَْلت استفادُ اس اٗي رٍش،کل فزاٌٗذ تِ صَرت
هجشا ٍ تِ عَر خالصِ ارائِ هٖضَد.

 -2تازاریاتی سرراست
اثر « داًلذ هیلر ،جی.جی .پترسَى»
چاج اٍل  /اًشارات آریاًا قلن  /شاتک5 :ـ16ـ7089ـ622ـ978
 /حَزُ کارآفریٌی ٍ استارتاج

اٗي کتاب قزار است ضزٍع هٌاسثٖ تاضذ تزإ افزادٕ کِ
هٖخَاٌّذ در هس٘ز درست تاسارٗاتٖ دٗج٘تال قذم تزدارًذ .تِ عَر
کلٖ هحَرٗت اٗي کتاب حَل ق٘ف فزٍش در تاسارٗاتٖ دٗج٘تال

هٖچزخذ ٍ ساختار کتاب ً٘ش تِ اٗي صَرت است کِ در ّز فصلً ،کات ٍ استزاتژّٕإ السم تزإ
عزاحٖ ّزٗک اس اجشإ ق٘ف فزٍش در تاسارٗاتٖ دٗج٘تال تِ صَرت سزراست ٍ گامتِگام ارائِ
هٖضَد.
تِ ت٘اى دٗگز در اٗي کتاب قزار است هس٘ز سفز هطتزٕ را تزس٘ن کٌ٘ن .سفزٕ کِ اس لحظِ آضٌاٖٗ
هخاعة تا هحصَالت ٗا خذهات ها ضزٍع هٖضَد ٍ تا خزٗذ ٍ تثذٗل ضذى تِ هطتزٕ ٍفادار اداهِ پ٘ذا
هٖکٌذ .پس تاٗذ تذاً٘ن کِ چغَر تاٗذ هطتزٕ را در عَل اٗي سفز قذم تِ قذم ٍ اٗستگاُ تِ اٗستگاُ
ّوزاّٖ کٌ٘ن تا سفزٕ لذتتخص را تجزتِ کٌذ.

 -3جعثِ اتسار استراتژی
اثر « دکتر هجتثی لشکرتلَکی»
چاج اٍل  /اًتشارات آرایاًا قلن  /شاتک 978-622-
 / 7089-05-9حَزُ هذیریت استراتژیک

تزخٖ اس اتشارّإ استزاتژٕ اتشارًوا ّستٌذ .ضکل ٍ ق٘افِ
ٗک اتشار استزاتژٕ را دارًذ ،اها در دً٘إ ٍاقؼٖ تِ درد
ًوٖخَرًذ .در تس٘ارٕ اس کتابّا ٍ کالسّإ استزاتژٕ
تذرٗس هٖضًَذ اها دردٕ اس کسٖ دٍا ًوٖکٌٌذ .در اٗي
کتاب جؼثِ اتشارٕ غٌٖ تِ استزاتژٗستّا پ٘طٌْاد هٖضَد.
اس تارٗخّإ هؼکَس تگ٘زٗذ تا تًَل تاد .اس تحل٘ل الِٗإ ػلتّا تا تست ل٘توَس ،اس ًزدتاى پزسص تا ٍک٘ل
هذافغ ض٘غاى ،اس پٌج ً٘زٍٕ رقاتتٖ تا ّفت اس هکٌشّٕ .ؤ اٌْٗا تِ ضوا کوک هٖکٌٌذ تحل٘لّإ استزاتژٗک
ػو٘قتز ،تصو٘وات استزاتژٗک ک٘فٖتز ٍ تغ٘٘زات استزاتژٗک پاٗذارتزٕ داضتِ تاض٘ذ.

-4کتاب فریة خَردُ تصادف
اثر « ًسین طالة»
چاپ اول  /انتشارات آریانا قلم  /شابک 879-266-7898-
 / 41-4حوسه مالی ،سزمایهگذاری و اقتصادی

اٗي کتاب درتارٓ تخت است ،تختٖ کِ لثاس هثذل
هٖپَضذ ٍ خَد را چ٘شٕ دٗگز ٗؼٌٖ هْارت هؼزفٖ
هٖکٌذ.
ًس٘ن عالة آهارداًٖ است کِ سالّا تِ ػٌَاى هؼاهلِگز
در تاسارّإ هالٖ حضَر داضتِ ،تٌاتزاٗي توزکش کتاب
ت٘ص اس ّز کجا تز دً٘إ سزهاِٗگذارٕ است .اٍ تا ػٌ٘ک احتواالت تِ سزاؽ سزهاِٗگذاراًٖ هٖرٍد کِ
تخت را تا هْارت اضتثاُ هٖگ٘زًذ ٍ اس اٗي رٍ تزإ رس٘ذى تِ ثزٍت ّز رٍس تپاًچِإ پُز رٍٕ ضق٘قٔ
خَد قزار هٖدٌّذ ٍ هاضِ را هٖچکاًٌذ .تا اٗي حال عالة اٗذُّإ خَد را تِ دً٘إ سزهاِٗگذارٕ ٍ
اهَر هالٖ هحذٍد ًوٖکٌذ .اٍ در اٗي کتاب تِ سزاؽ ع٘ف هتٌَػٖ اس هَضَػات هثل تارٗخ ،س٘است،
ادت٘ات ،اسغَرُ ،رٗاض٘ات ٍ ،سًذگٖ رٍسهزُ هٖرٍد ٍ تا کوک آىّا اٗذُّاٗص را ضزح هٖدّذ .در
ًْاٗت عالة تا اضارُ تِ تجزتٔ حزفِإ خَد در دً٘إ هؼاهلِگزٕ ٍ تْزُتزدارٕ اس تجارب تارٗخٖ
ًطاى هٖدّذ کِ چغَر هٖتَاى تا ضٌا کزدى تز خالف جْت آب ًِ ،تٌْا اس گشًذ پذٗذُّإ تصادفٖ
در اهاى هاًذ ،کِ تا تکِ٘ تز آىّا کسةٍکارٕ پزرًٍق ً٘ش اٗجاد کزد ٍ .الثتِ اس آى هْنتز چغَر هٖتَاى
تا پٖ تزدى تِ ًقصِ تخت در سًذگٖ در هَاجِْ تا هطکالت ٍ هصائة رفتارٕ “قْزهاًاًِ” داضت.

-5کتاب صراحت توام عیار
اثر «کین اسکات»
چاپ ششم  /انتشارات آریانا قلم  /شابک879-288- :
 / 7277-84-8حوسه منابع انسانی و رهبزی

تخص سٗادٕ اس سًذگٖ ت٘طتز ها در ارتثاط تا کار ٍ
ّوکاراًواى هٖگذرد ٍ ک٘ف٘ت اٗي اٍقات ٍ رٍاتظ
تز ک٘ف٘ت کل سًذگٖ ٍ حال ها تأث٘ز اًکارًاپذٗزٕ
دارد .در چٌ٘ي هح٘غٖ خَاًُاخَاُ تؼارضاتٖ ٍجَد
خَاّذ داضت تٌاتزاٗي ،عزس تزخَردّا ٍ تحل٘ل آىّا
اّو٘ت پ٘ذا هٖکٌذ .گاّٖ افزاد تزإ جلَگ٘زٕ اس تزٍس تؼارض هالحظِکارٕ هٖکٌٌذ ٍ در لفافِ سخي
ه٘گٌَٗذ ،کِ اتفاقاً در تزخٖ فزٌّگّا ّن ٍٗژگٖ هثثت تلقٖ هٖضَد ،اها ّو٘ي کار تاػث هٖضَد اس
صزاحت در تزخَردّا ٍ تؼاهالت کاستِ ضَد ٍ تاسخَردّإ اثزتخص ّن کوتز ردٍتذل ضَد .در چٌ٘ي
ضزاٗغٖ هذٗز/رّثز ٗا رئ٘س در ضکلدّٖ ٍ ّذاٗت اٗي رٍاتظ ٍ فزٌّگساسٕ ًقص هحَرٕ د

