در ایي هطلة سعی در هعرفی کتابّای هفیذ در زهیٌِ هذیریت ٍ تَسعِ فردی ٍ تازاریاتی تِ ضوا را
دارین .در اداهِ اساهی کتاب ّا ّوراُ هطخصات ٍ تَضیحی هختصر از هَضَع کتاب ترایتاى آٍردُاین

-1کتاب هذیراى ٍ چالصّای تصوینگیری اثر «هاکس تیسرهي ٍ دٍى ای هَر» چاج ّفتن  /اتطارات کرگذى /
ضاتک / 9786009739950 :حَزُ هذیریت ٍ تصوین گیری

ایي کتاب راٌّوای کارتزدی ٍ جاهؼی تزای هذیزاى اعت کِ آىّا را تزای ؽٌاخت
تْتز ایي عَگیزیّا ٍ غلثِ تز آىّا یاری هیدّذ تا کیفیت تصویوات هذیزیتی خَد
را افشایؼ دٌّذ.
در کتاب پیؼ رٍی ؽوا ،لضاٍت افزاد در ؽزایظ کاری هختلف هَرد تزرعی لزار
گزفتِ ٍ اعتزاتضیّای کارتزدی تزای ایجاد تغییز در فزآیٌذ تصوینگیزی ٍ تْثَد ایي
فزآیٌذّا ػزضِ خَاّذ ؽذ تا ایي ّذف کِ ایي اعتزاتضیّا تخؼ دائوی رفتار ؽوا
گزدد .در خالل کتاب ،ؽوا تا هثالّای هتؼذدی اس توزیيّای تصوینگیزی ٍ ًوًَِ-
ّای ٍالؼی رٍتِرٍ خَاّیذ ؽذ کِ اس خالل عالّا تذریظ ایي هَضَع تَعظ
ًَیغٌذُ جوغآٍری ؽذُ اعت .ایي هثالّای ػولی ٍ ػیٌی تِ ؽوا کوک هیکٌذ تا کیفیت لضاٍتّای هذیزیتی خَد را
ارتما دّیذ.

 -2کتاب  53اصل در هذیریت اًساىّا اثر «استیفي راتیٌس»
چاج اٍل  /اًطارات ًص  /ضاتک / 9789644101441 :حَزُ هذیریت

در کتاب حاضز ،هَضَػات هزتَط تِ «اًغاىّا در هحیظ کار» اسجولِ :اعتخذام،
اًگیشػ ،رّثزی ،ارتثاعات ،تؾکیل تین ،هذیزیت تؼارض ،عزاحی ؽغل ،ارسیاتی
ػولکزد ،تغثیك تا تغییز در لالة  35اصل تیاى ؽذُ اعتّ .زیک اس اصَل هغزح
ؽذُ ،فصل کَتاّی را تِ خَد اختصاؿ دادُ ٍ ّز فصلی ،اعاعاً هغتمل اس عایز
فصَل اعت.

-3کتاب َّش ّیجاًی ترای هذیراى خرٍشُ اثر «آًتًَی هرسیٌَ»
چاج چْارم  /اًتطارات آرایاًا قلن  /ضاتک  / 978-600-6227-89-4 :هذیریت ٍ تَسعِ فردی

ًَیغٌذُ در ایي کتاب ،هذل َّػ ّیجاًی گلوي را تا چْار هَلفِی سیز در ًظز گزفتِ
اعت:
خَدآگاّی
آگاّی اجتواػی
هذیزیت تز خَد
هذیزیت راتغِّا
عپظ کَؽیذُ هصذاقّای ّز کذام را در هذیزیت پزٍصُ تیاتذ ٍ درتارُ آىّا تٌَیغذ.
الثتِ چارُای ًذاؽتِ جش ایيکِ یک هَلفِ پٌجن را ّن تِ هذل اضافِ کٌذ ٍ آى ،رّثزی تین ()Team Leadership
اعت.

-4کتاب خٌج دضوي کار تیوی :فراز ٍ فرٍد رّثری یک تین اثر «خاتریک لٌچیًَی»
چاج یازدّن  /اًتطارات فرا  /ضاتک  / 9647092261حَزُ رفتار سازهاًی ٍ هٌاتع
اًساًی

کتاب پٌج دؽوي کار تیوی ،تز اعاط هؾاّذات ٍ تجزتیات ؽخصی لٌچیًَی تألیف
ؽذُ اعت .تٌاتزایيً ،ثایذ اًتظار داؽتِ تاؽیذ کِ تا یک کتاب آکادهیک یا هجوَػِی
گغتزدُای اس ارجاع تِ کتابّا ٍ هماالت دیگز رٍتِرٍ ؽَیذ.
تٌاتزایي تْتزیي ؽکل رٍیایی تا ایي کتاب آى اعت کِ فزض کٌیذ پای صحثتّای
یک هؾاٍر تا تجزتِی هذیزیت ًؾغتِایذ ٍ اٍ هیخَاّذ تجزتیات ٍ دیذگاُّای خَد
را در سهیٌِی کار تیوی تزای ؽوا تیاى کٌذ.

-5کتاب ًسل سَم تازاریاتی اثر «فیلیح کاتلر»
چاج چْارم  /اًتطارات آریاًا قلن  /ضاتک / 978-600-6227-97-7 :حَزُ
هذیریت تازاریاتی ٍ فرٍش

کاتلز تا کتاب ًغل عَم تاساریاتی ٍ پظ اس آى ،کتاب تاساریاتی ػصز چْارم
کَؽیذُ اعت ًؾاى دّذ کِ تا ٍجَد گذؽت حذٍد ًین لزى اس ًخغتیي کتاتؼ،
ٌَّس ّن تزای دًیای اهزٍس ٍ ًیاسّای اهزٍس ،حزف تاسُای تزای گفتي دارد.
تا ٍجَدی کِ دیجیتالی ؽذى ،هحَر ػصز چْارم تاساریاتی اعت؛ اها عایِی دًیای
دیجیتال ٍ فٌاٍری اعالػات ٍ ؽثکِ ّای اجتواػی ،کاهالً تز عز ًغل عَم تاساریاتی
ّن دیذُ هیؽَد.

