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 تقال -1

 / شاتک: آریاًا قلن تشارات ً/ ا اٍلچاج  «ریَهایً یهارت»ثر  ا 

 ٍ استارتاج یٌیکارآفر/ حَزُ 978_600_7677_98_8

به  یداستان یتیبا روا ریوماین یمارت ی نوشته« تقال»کتاب 

 ی توسعه ریدر مس یاسکا گیشرکت ب رعاملیمد یها چالش

 .پردازد یم یاستراتژ

 ،ٍٖ تفکز عزاح ٕاستزاتژ ق٘کتاب تا تلف يٗدر ا سٌذًَُٗ

 ٕاستزاتژ ،ٖسٌت ٌذٗ. در فزاکٌذٖ ه ٖهؼزف ٕاستزاتژ يٗدرتذٍ ٕکارتزد ٖرا تِ ضکل ستاٗچاتک ٍ ًِ ا ٕکزدٗرٍ

ٍجَد ًذارد. اها  زٍ٘٘ اهکاى تغ ضَدٖ تستِ ه ٕاس ضزٍع گام تؼذ صّ٘ز گام پ ٕ ٍ پزًٍذُ يٗتذٍ ٖخغ ٖتِ ضکل

 ٕتگذارًذ. تزا ز٘تاث گزٗکذٗ ّٕوشهاى تز رٍ تَاًٌذٖ ٍ ه ستٌذً٘ ّٖا خغ چاتک، گام ٕاستزاتژ ظدر خصَ

تا  کٌذٖ داستاى ّوزاُ ه ّٕا ت٘هخاعة را تا ضخص سٌذُٗچاتک اتتذا ًَ ِٕاستزاتژ ٖاصَل ٍ هثاً ٕز٘فزاگ

تِ صَرت  ٌذٗرٍش،کل فزا يٗتِ هٌظَر سَْلت استفادُ اس ا اىٗقاتل درک ضًَذ ٍ در پا تز صّ٘زچِ ت ن٘هفاّ

 .ضَدٖ هجشا ٍ تِ عَر خالصِ ارائِ ه

 

 

 سرراست یاتیتازار  -2

 «. پترسَىی.جیج لر،یداًلذ ه » اثر 

 978ـ622ـ7089ـ16ـ5   :/ شاتک آریاًا قلنچاج اٍل / اًشارات 

 ٍ استارتاج یٌیحَزُ کارآفر/ 

کِ  ٕافزاد ٕتاضذ تزا ٖکتاب قزار است ضزٍع هٌاسث يٗا

قذم تزدارًذ. تِ عَر  تال٘جٗد ٖاتٗدرست تاسار ز٘در هس خَاٌّذٖ ه

 تال٘جٗد ٖاتٗفزٍش در تاسار ف٘کتاب حَل ق يٗا تٗهحَر ٖکل



 ٕالسم تزا ّٕإ صَرت است کِ در ّز فصل، ًکات ٍ استزاتژ يٗتِ ا شٍ٘ ساختار کتاب ً چزخذٖ ه

گام ارائِ  تِ تِ صَرت سزراست ٍ گام تال٘جٗد ٖاتٗفزٍش در تاسار ف٘ق ٕاس اجشا کّٗز ٖعزاح

 .ضَدٖ ه

 

 ٖٗکِ اس لحظِ آضٌا ٕسفز. ن٘کٌ ن٘را تزس ٕسفز هطتز ز٘کتاب قزار است هس يٗدر ا گزٗد اى٘ت تِ

 ذاٍ٘فادار اداهِ پ ٕضذى تِ هطتز لٍٗ تثذ ذٍٗ تا خز ضَدٖ خذهات ها ضزٍع ه اٗهخاعة تا هحصَالت 

 ستگاُٗتِ ا ستگاُٗسفز قذم تِ قذم ٍ ا يٗرا در عَل ا ٕهطتز ذٗکِ چغَر تا ن٘تذاً ذٗ. پس تاکٌذٖ ه

 تخص را تجزتِ کٌذ. لذت ٕتا سفز ن٘کٌ ٖ ّوزاّ

 

 

 

 

 
 

 یجعثِ اتسار استراتژ -3

 «یلشکرتلَک یدکتر هجتث »اثر  

-622-978/ اًتشارات آرایاًا قلن / شاتک  اٍلچاج 

 کیاستراتژ تیریهذحَزُ /   7089-05-9

 افِ٘اتشارًوا ّستٌذ. ضکل ٍ ق ٕاستزاتژ ٕاس اتشارّا ٖتزخ

تِ درد  ٍٖاقؼ ٕا٘را دارًذ، اها در دً ٕاتشار استزاتژ کٗ

 ٕاستزاتژ ّٕا ّا ٍ کالس اس کتاب ٕار٘. در تسخَرًذٖ ًو

 يٗ. در اکٌٌذٖ دٍا ًو ٖاس کس ٕاها درد ضًَذٖ ه سٗتذر

. ضَدٖ ه طٌْاد٘پ ّا ستٗتِ استزاتژ ٖغٌ ٕکتاب جؼثِ اتشار

 ل٘اس ًزدتاى پزسص تا ٍک توَس،ّ٘ا تا تست ل ػلت ٕاِ ٗال ل٘تا تًَل تاد. اس تحل ذٗز٘هؼکَس تگ ّٕا خٗاس تار

 کٗاستزاتژ ّٕا ل٘تحل کٌٌذٖ تِ ضوا کوک ه ٌْاٗا ٔ. ّوٕتا ّفت اس هکٌش ٖرقاتت ٕزٍ٘پٌج ً اس غاى،٘هذافغ ض

 .ذ٘داضتِ تاض ٕذارتزٗپا کٗتزاتژاس زاتٍ٘٘ تغ تزٖ ف٘ک کٗاستزاتژ وات٘تصو تز، ق٘ػو

 

 



 

 خَردُ تصادف ةیفرکتاب -4

 «طالة نیًس »اثر  

 

-7898-266-879 / شابک  آریانا قلم/ انتشارات   اولچاپ 

 یو اقتصاد یگذار هیسزما ،یمال/  حوسه  41-4

 

کِ لثاس هثذل  ٖتخت است، تخت ٓکتاب درتار يٗا

 ٖهْارت هؼزف ٖؼٌٗ گزٗد ٕشٍ٘ خَد را چ پَضذٖ ه

 .کٌذٖ ه

گز  ّا تِ ػٌَاى هؼاهلِ است کِ سال ٖعالة آهارداً نً٘س

توزکش کتاب  يٗحضَر داضتِ، تٌاتزا ٖهال ٕدر تاسارّا

کِ  رٍدٖ ه ٖگذاراًِ ٗاحتواالت تِ سزاؽ سزها ٌک٘است. اٍ تا ػ ٕگذارِ ٗسزها ٕا٘اس ّز کجا تز دً ص٘ت

 ٔق٘ضق ٕپُز رٍ ٕا ّز رٍس تپاًچِ تتِ ثزٍ ذى٘رس ٕرٍ تزا يٍٗ اس ا زًذ٘گٖ تخت را تا هْارت اضتثاُ ه

ٍ  ٕگذارِ ٗسزها ٕاِ٘ دًخَد را ت ّٕا ذُٗحال عالة ا يٗ. تا اچکاًٌذٖ ٍ هاضِ را ه دٌّذٖ خَد قزار ه

 است،٘س خ،ٗاس هَضَػات هثل تار ٖهتٌَػ ف٘کتاب تِ سزاؽ ع يٗ. اٍ در اکٌذٖ هحذٍد ًو ٖاهَر هال

. در دّذٖ را ضزح ه صّٗا ذُّٗا ا ٍ تا کوک آى رٍدٖ رٍسهزُ ه ٍٖ سًذگ ات،٘اضٗاسغَرُ، ر ات،٘ادت

 ٖخٗاس تجارب تار ٕتزدار ٍ تْزُ ٕگز هؼاهلِ ٕا٘خَد در دً ٕا حزفِ ٔعالة تا اضارُ تِ تجزت تًْٗا

 ٖتصادف ّٕا ذُٗتا ضٌا کزدى تز خالف جْت آب، ًِ تٌْا اس گشًذ پذ تَاىٖ کِ چغَر ه دّذٖ ًطاى ه

 تَاىٖ تز چغَر ه کزد. ٍ الثتِ اس آى هْن جادٗا ش٘پزرًٍق ً ٍٕکار ّا کسة تز آى ِ٘در اهاى هاًذ، کِ تا تک

 داضت.” قْزهاًاًِ“ ٕدر هَاجِْ تا هطکالت ٍ هصائة رفتار ٖتزدى تِ ًقصِ تخت در سًذگ ٖتا پ

 

 

 

 

 

 

 

 



 اریصراحت توام ع تاب ک-5

 «اسکات نیک» اثر 
-288-879  / انتشارات آریانا قلم / شابک: ششم چاپ 

 یو رهبز یمنابع انسان / حوسه   7277-84-8

 

ها در ارتثاط تا کار ٍ  طتز٘ت ٖاس سًذگ ٕادٗتخص س

اٍقات ٍ رٍاتظ  يٗا ت٘فٍ٘ ک گذردٖ ّوکاراًواى ه

 ٕزٗاًکارًاپذ زٍ٘ حال ها تأث ٖکل سًذگ ت٘ف٘تز ک

ٍجَد  ًٖاخَاُ تؼارضات خَاُ ٖغ٘هح ي٘دارد. در چٌ

ّا  آى ل٘عزس تزخَردّا ٍ تحل ي،ٗخَاّذ داضت تٌاتزا

ٍ در لفافِ سخي  کٌٌذٖ ه ٕکار اس تزٍس تؼارض هالحظِ ٕز٘جلَگ ٕتزا افزاد ٖ. گاّکٌذٖ ه ذا٘پ ت٘اّو

اس  ضَدٖ کار تاػث ه ي٘اها ّو ضَد،ٖ ه ٖهثثت تلق ٖژگّٗا ّن ٍ فزٌّگ ٖکِ اتفاقاً در تزخ ٌذ،ٗگَ٘ه

 ي٘اثزتخص ّن کوتز ردٍتذل ضَد. در چٌ ٕصزاحت در تزخَردّا ٍ تؼاهالت کاستِ ضَد ٍ تاسخَردّا

 د ًٕقص هحَر ٕساس رٍاتظ ٍ فزٌّگ يٗا تٍٗ ّذا ٖدّ ضکلدر  س٘رئ اٗز/رّثز ٗهذ ٖغٗضزا

 


