
 
 

 
 

 

 

 نشر کتاب معنا  یهااز کتاب تیحما  یشنهادیطرح پ

 1401  تانزمس

 

 !برند شماست ریسف نیکتاب برتر 

به جمع   کندیها و موسسات دعوت مدر جامعه، از سازمان یفرهنگ کتابخوان  یکتاب معنا با هدف اعتال نشر

 .وندندیکتاب و مطالعه بپ یفرهنگ انیحام

و   یسازمان یایعنوان هدا انتخاب به ینشر کتاب معنا برا  یشنهادیپ یها از کتاب  تیحما ط یسند، شرا نیا در

 .شودیم یبرندتان معرف ریسف



 
 

 
 

 

 های حمایت از نشر کتاب معنا معرفی طرح

 

ها و نهادهای همکار و همراه  هویت سرازمان  شردنهها و همچنین کمک به شرناتتنشرر کتاب معنا جهت تروی  متتوای کتاب

ها کتاب به عنوان سرفیر برند را آغاز کرده اسرت. در این طرح خرید عمده کتابو    حامی فرهنگیتود، دو طرح اصریی  

در تولید کتاب تعریف شرده اسرت.  کننده و حامیها و نهادها به عنوان مشرارکتای برای سرازمانتعریف شرده و شررایط وی ه

مدیران،    یدر جهت رشررد و اعتال  یگاماهتمام در تروی  کتابخوانی،    باها و نهادها با اقبال از این طرح،  که سررازمانباشررد  

 آفرینی کنند.در آفرینش اثری ماندگار نقش و جامعه بردارند جهیتود، و در نت انیکارکنان و مشتر

 

 

 کتاب    یفرهنگ یحام

 

  ری مد  یکه به انشررا  یادر مقدمه زیارزشررمند، نام تود را ن  یعالوه بر اهتمام به چاپ کتاب  یطرح سررازمان و نهاد حام  نیا  در

  ینکه کتاب به همراه لوگو ضرمن آ  ،کندیدر چاپ مورد نظر حک م  شرودینوشرته م  ،یفرهنگ  یعنوان حامعامل سرازمان به

  د.ریگیقرار م بانمخاط اریمنتشر شده و در اتت یحام سازمان ِّ

 یها در ادوار بعدچاپ کتاب  دیاز تجد شیپ  ایچاپ اول    یکتاب برا یستازمراحل آماده  طرح دراین  استت    یهیبد*

 *.نسخ چاپ شده وجود ندارد یمتن کتاب رو رییتغ ایطرح جلد کتاب  لوگو در الحاقو امکان  باشدیم سریچاپ م

تود بره   یاجتمراع  یهرامربوط بره کتراب و شررربکره  غراتیرا در تبی  یفرهنگ  یکره حرام  دانردیتود م  فرهیکتراب معنرا و   نشرررر

 .کند یداران و مخاطبان کتاب معرفدوست

 

 



 
 

 
 

 

 :است ریکتاب قرار تواهد داد به شرح ز یفرهنگ یحام اریکه نشر کتاب معنا در اتت یتدمات اتیجزئ

 در چاپ مورد نظر یصفته مقدمه حام کی •

 در پشت جید کتاب در چاپ مورد نظر یحام یدرج لوگو •

 چاپ مورد نظر راژیت انیکتاب تا پا غاتیدر تبی یحام یدرج لوگو •

 ها )برای حامیان چاپ اول کتاب(تقدیر از حامی در مقدمه ناشر در کییه چاپ •

 چاپ راژیت %20کتاب چاپ شده، معادل  یهااز نسخه هیسهم افتیدر •

 هاپشت جید کتاب متیق یفوق رو هیتعداد نسخ مازاد بر سهم دیدر تر فیتخف %30احتساب  •

 امکان برگزاری رویداد رونمایی یا نشست نقدو بررسی کتاب در سازمان حامی •

  

 کتابچاپ مشارکت در  یشنهادیپ  یهانهیهز

 .ها متاسبه شده استاز کتاب ییتا 1000 راژیت یشده برا ینیبشیپ یهانهیهز

  یها پشرت جید کتاب متیق  %40معادل،  فوق شرده  یتدمات معرف  در چاپ کتاب با  یفرهنگ  یمشرارکت در طرح حام  نهیهز

  ت.اس راژیآن ت

 نام کتاب 
 نوبت 

 چاپ 

قیمت پشت جلد  

 ( ریال)

هزینه مشارکت در طرح حامی 

 ( ریالفرهنگی کتاب )

 660,000,000 1,650,000 1 دهی استراتژیک انجام

 580,000,000 1,450,000 1 گیری استراتژیک تصمیم 

 980,000,000 2،450،000 2 های عالی خلق گزینه 
 900,000,000 2،250،000 3 بری استراتژی دیجیتال پیش 

 720,000,000 1,800,000 9 منحنی دوم

 880,000,000 2،200،000 2 ساختن مدیر 

 720,000,000 1,800,000 3 ذهن تقابل پذیر 

 480,000,000 1,200,000 3 شوند کفایت رهبر میهمه مردان بیچرا این

 



 
 

 
 

 خرید عمده کتاب

 

مند به حمایت از ها یا نهادهای عالقهسررازماندر این طرح، به وی ه در پویش »کتاب به جای سررررسرریدن این امکان برای  

عنوان یکی از اقالم منراسرررا برای هردایرای نوروزی تود درنظر بگیرنرد و کتراب و تروی  کترابخوانی مهیراسرررت ترا کتراب را بره

ب عالوه بتوانند نام یا لوگوی تود را روی جید نسررخ چاپ شررده کتاب حک )طالکوب یا هولوگرام( کنند. در این طرح کتابه

 گیرد. عنوان سفیر برند سازمان در اتتیار مخاطبان قرار میبه

 شود:ین طرح به شرح زیر معرفی میشرایط وی ه تأمین و حمایت کتاب در ا

 خدمات دریافتی تخفیف روی قیمت پشت جلد  تعداد سفارش*  طرح

درج لوگوی طالکوب یا  • %35 1000تا  501 **سرو
 هولوگرام پشت جید

 اکسپرس رایگان ارسال  •

درج لوگوی طالکوب یا  • %30 500تا  351 کاج
 هولوگرام پشت جید

 ارسال اکسپرس رایگان  •

درج لوگوی طالکوب یا  • %25 350تا  251 افرا
 هولوگرام پشت جید

 ارسال اکسپرس رایگان  •

درج لوگوی طالکوب یا  • %20 250تا  101 سپیدار 
 هولوگرام

 ارسال اکسپرس رایگان  •

 ارسال اکسپرس رایگان  %15 100تا  51 نارون

 ارسال پستی رایگان %10 50تا  15 صنوبر 

 

  *بدیهی است امکان سفارش مقادیر فوق متدود به تعداد موجودی حاضر نزد نشر تواهد بود.

هماهنگی قبیی ، با تخفیف  %40**امکان سرفارش چاپ اتتاراصری کتاب با طرح جید اتتاراصری و درج لوگو و مقدمه سرازمان در چاپ کتاب با 

  در تماس باشید. 021-88945100جهت رعایت زمانبندی چاپ کتاب مهیاست. برای این منظور با دفتر نشر به شماره تماس 



 
 

 
 

  های نشر کتاب معناکتاب یاجمال  یمعرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوبت چاپ: هشتم

 تومان  115,000پشت جلد:  متیق

  صفحه 260صفحات:  تعداد

 یصائب: دکتر محمد ترجمه

عالقمندان به توسعه  ران،یمدمخاطبان: 

آموتتگان دانش  ان،یدانشجو ،یفرد

 کار وو فعاالن کسا تیریمد

برپایه  این کتاب اسرت که در چارلز هندی    نوشرته  The Second Curveکتاب ترجمه  
پیش    هاییها و فرصرتچالش اندازد تا ببیند چهعمری کار و تالشرش، نگاهی به آینده می

پرسرررد آیرا این نظرام پرایردار نگرد و میداری میهرای رای  سررررمرایرهرو اسرررت. او بره رویره
 تواهدبود؟ 

رمبنای اعتبار کند که بای را بررسری میهای جامعهآسریا نمنحنی دومهندی در کتاب »
پرسرد آیا نباید در کشرد. حتی میوقفه را به چالش میبنا شرده اسرت. باور نادرسرت رشرد بی

دهنده در زندگی بازنگری کنیم و عنوان دانشررجو، پدریا مادر، کارمند و ر یهایمان بهنقش
 .دهدرا مورد سوال قرار میآل آینده هدف جامعه ایده

کند هایی را مطرح میه برانگیزاننده و متفکرانه، پرسرشهندی در منتنی دوم مانند همیشر 
انجامد، به که همه ما باید از تود بپرسریم و همزمان، سرمت و سرویی را که به پاسرخ آنها می

 دهد.ما نشان می
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راجر مارتین با معرفی تفکر همبند، به عنوان    نوشرته The Opposable Mindکتاب 
آنن، بره  ترابرد و در جسرررتجوی »هم این و هم  نوعی از تفکر کره »این یرا آنن را برنمی

رهبران بزرگ دنیا چگونه با تفکر پردازد که رسرد، به این سروال میدسرتاوردهای بزرگی می
بره تفاررریرل و برا    نپتذیرذهن تقتابتلمرارتین در کتراب »  ؟ انردرسررریردههمبنرد بره موفقیرت  

 .پردازدهای فراوان، به شیوه پرورش تفکر همبند میمثال
بخش یکی را  اید میان دو گزینه غیررضایتآیند که بها زمانی پیش میترین انتخابسخت

پاسخ میان  بتوانند  برگزینید؛ ماالته  نیستند که واقعاً  به قدری توب  هایی که هیچکدام 

 انتخاب  جایمسئیه را حل کنند. رهبرانی که راجر مارتین در این کتاب به سراغ آنها رفته، به 

نهگزینه   بین باهای  بهینه،  همبند    چندان  به   و  گرفتند  کمک  متقابل  هایایده  ازتفکر 

های جدیدی  نتیجه فرایند فکری آنها گزینه   .رسیدند  مشکالتشان  برای  همبند  هاییپاسخ

هایی جدید برای کرد و ارزش آن گزینه را حل می-یا-بود که تالقانه موضوع اصیی این 

 آورد. وجود میجهان به

 
 

 نوبت چاپ: دوم

 تومان  90,000پشت جلد:  متیق

  صفحه 260صفحات:  تعداد

 ی جعفر درضای: حمترجمه

سطوح   رانیمد ،ی اسیرهبران سمخاطبان: 

کار،  وها و رهبران کسامختیف سازمان

و   یتوسعه شخا ،یریادگیبه  انعالقمند

 . تفکر



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشرته رابرت گییزر اسرت   How to make virtual teams workکتاب ترجمه  

 های کتا الکترونیکی آمازون شد. ترینکه در مدت کوتاهی تبدیل به پرفروش 

کنند اند و از آن حمایت میهای بیشرتری به دورکاری گرایش پیدا کردهاز آنجا که سرازمان

چه » بسریار ضرروری اسرت رهبران آنها فرهنگ مناسربی ایجاد کنند. رابرت گییزر، در کتاب

دهد چرا فرهنگ در ایجاد مبنایی توضرریم می نهای مجازی خوب کارکنندتا تیم  کنیم

 ط یرونق مت یبرا ازیتاص  مورد ن  یهایاسررترات برای دورکاری مهم اسررت و اصررول و 

کنند، به   شررفتیبا کارکنان دورکار پ توانندیوکارها مکسرا  شرتری. بکندیم  یدورکار را بررسر 

 ییکتاب راهنما نیکنند. ا تیحما ستمیداشته باشند و از س یو اساس درست هیشرط آنکه پا

 .دیکار را انجام ده نیچطور ا دیگویاست که به شما م

 نوبت چاپ: اول 

 تومان  55,000پشت جلد:  متیق

  صفحه 80صفحات:  تعداد

  یسوسن ک |یعماد  نوشی: کترجمه

 یاحمد

کار،  وو فعاالن کسا رانیمد:  مخاطبان

رهبران  یمنابع انسان ۀگران و فعاالن حوزپ وهش

 هاسطوح مختیف سازمان رانیمد ،یاسیس

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تررجرمرره  Why do so many incompetent men become  کرترراب 

leaders است کینوشته توماس چاماروپرموز. 

عام  ریکه با تاو  یو البته مردان ستهیها، زنان شرادر شرئون مختیف جامعه و سرازمان  یوقت

آشرفته و   یسرتمیسر  جهینت شروند،ی، ناعادالنه کنار گذاشرته مفاصریه دارند  یاز مرد سرنت

بینردتر   یو حق را بره صررردا  شرررمراردیم  یتواهرد بود کره تکبر را واالتر از فروتن  وبیمع

 .تینه عقالن دهدیم

 نشتتوندیرهبر م   تیکفایمردان ب  همهنیچرا ادر کتاب »  کیچامارو پرموز توماس 

 ی به رهبر دنیدر رسرر   تیکفایمردان ب ی: چرا راه براکندیمطرح م  یدو سرروال اسرراسرر 

بار و سرخت مشرقت -تاروص زنانبه-  سرتهیافراد شرا یراه برا نیهموار اسرت؟ و چرا ا

  ی ت یها توان رهبرشردن را مترادف با چند صرفت شرخار اکثر سرازمان  قت،یدرحق  اسرت؟ 

 ن یاگرچره چن  گر،ید  انیر بودن. بره ب  یو تودرا  یفتگیمراننرد تودشررر   داننرد،یمخرب م

که فرد   یصرفات زمان  نیبرسرد، اما هم  یبه مقام رهبر یفرد شروندیباعث م  ییهای گیو

 .شد اهدمنجر به شکست و سقوط تو شود،یبه کار گماشته م

 نوبت چاپ: دوم

 تومان  90,000پشت جلد:  متیق

 صفحه  210صفحات:  تعداد

 | یرآبادیفاطمه ام | یتهور هی: سمترجمه

 یجعفر دایش

آموتتگان و دانش  انیدانشجو ران،یمد : مخاطبان

گران و فعاالن کار، پ وهشوفعاالن کسا ت،یریمد

مطالعات  ۀو عالقمندان به حوز یمنابع انسان ۀحوز

 ی زنان و روانشناس

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در   نوشرررتره جنیفر ریرل و راجر ال مرارتین  Creating great choicesکتراب ترجمره  

های خلق گزینهمارتین در کتاب »نگاشرررته شرررده اسرررت.  ادامه کتاب ذهن تقابل پذیر

هرایی عمیی برای دسرررت یرافتن بره تفکر برا همکراری جنیفر در این کتراب بره روش  «عتالی

  حل مسااا ل هایی برای  پردازند و روش پذیر معرفی شررده بود میهمبند که در ذهن تقابل

  گسلنده ارزش    ،از تنش بین دو ایده متقابل  بتوانندکه مدیران و افراد عادی    دهندارا ه می

گیری رفتاری« و »تفکر طراحی«  دو نظریه »تصایی سایر  و در این م  جدیدی خلق کنند.

 کنند. بررسی می را

فهوم م  اینباا    تاازهیاا    باایااایاد  ریپا تقاابال  ذهن  قبلی کتااباز طرفاداران   کاهکناد  فرقی نیی

ی  هایتواند ابزارای طراحی یاده اتاک که میگونهید. چراکه این کتاب بهیاده بایاواجه  م

کار خودتان در برای   ی بساایار عا یهاگزینهخلق برای اتااتفاده از تفکر هیبند در جهک 

 .اختیارتان بگ ارد

 

 نوبت چاپ: چاپ اول 

 تومان  145,000پشت جلد:  متیق

 صفحه  330صفحات :  تعداد

 ی جعفر حمیدرضا: ترجمه

سطوح   رانیمد ،ی اسیرهبران سمخاطبان: 

کار،  وها و رهبران کسامختیف سازمان

 . و تفکر یتوسعه شخا ،یریادگیبه  انعالقمند



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اسرت که توسرط سرونیل گوپتا در  Driving digital strategyکتاب ترجمه  

 نوشته شده است.  2018سال 

تتول دیجیترال دیگر تبری  »  :نویسررردمیهاروارد بیزنس ریویو در معرفی کتراب 

های بزرگ  چگونه اسرت که بسریاری از شررکت! جدید نیسرت، یک ضررورت اسرت

های واقعاً  وکارهایشران را به شریوهاند کسرادر صرنایع سرنتی با موفقیت توانسرته

 پا  -های سرنتیدژ مسرتتکم رسرانه-ز تایمآفرین، دیجیتالی کنند. نیویورکتتول

هردیرد آمرازون، برای در مقرابیره برا تبره عرصررره دیجیترال گرذاشرررتره اسرررت. بسرررت

وکار تجهیزات وکارش را متتول کرده اسرت؛ و تتییل داده مکمل کسراکسرا

 .کشاورزی جان دیر شده است

اگر فقط دسرتی از دور بر آتش دیجیتال داشرته باشرید یا واحدی مسرتقل و کوچک  

هرا انجرام همران کراری کره بیشرررتر شررررکرت-برای دیجیترالی کردن راه بینردازیرد  

وکارتان را از اسراس متتول  ید شرد. بیکه باید هسرته کسراموفق نخواه -دهندمی

 نگیردتان را دربرمیکنید و مطمئن شوید استرات ی دیجیتال همه جوانا سازمان

 نوبت چاپ: دوم

 تومان  120,000پشت جلد:  متیق

 سومانتشار چاپ  

 صفحه  296صفحات :  تعداد

 یحق نی: شاهترجمه

ها، سطوح مختیف سازمان رانیمدمخاطبان: 

و  انیکار، دانشجوورهبران و فعاالن کسا

 یهایو فناور تیریآموتتگان مددانش

 تالیجید

 



 
 

 
 

 

  

 The Bespoke Overcoatترجمه  جیبی و کوچک پالتوی سررفارشرری کتاب 

 است:

سررتوش و گاه    ییوهواحال ،یفانتز  ییبا فضرا یو اقتباسر  یاپردهتک یاشرنامهینما

 طنز یتیخ، و البته آغشته به چاشن

کره    سرررتیریتنهرا و فق   رمرد یپ -لبراس مردانره  ی دیر تول  کیر   ۀیر پراانبراردار دون-فنردر

سرررد زمسررتان گرم نگه   یاو را در روزها تواندیاش نمزهواردررفته و کهنه یپالتو

از   یکی  ردیگیم  میسرخت اسرت تارم  شیبرا  گرید  تیوضرع نیدارد. او که تتمل ا

 سررشیپالتو ندارد و رئ  دیتر  یبرا  یپول کاف  فهمدیرا بخرد، اما م  یدیتول  یپالتوها

 ...به او بفروشد یپالتو را به صورت قسط شودینم  یهم راض

 این نمایشنامه کوتاه شما را چه مدیر باشید چه کارمند به فکر فرو تواهد برد... 

 نوبت چاپ: چاپ اول 

 تومان  25,000پشت جلد:  متیق

 صفحه  93صفحات :  تعداد

 شیدا ساالروند: ترجمه

هر هر آنکس که به ارتباطات انسانی، در مخاطبان: 

 دهد.. مقام و جایگاهی اهمیت می

 



 
 

 
 

 

  

 نوبت چاپ: اول 

 تومان  80,000پشت جلد:  متیق

 صفحه  320صفحات :  تعداد

 دکتر علی منافی: ترجمه

 و انیدانشجو ،نوپا رانیمدمخاطبان: 

کار وو فعاالن کسا تیریآموتتگان مددانش

 یمنابع انسان رانیمد ،هارهبران سازمان

 

در سال  جولی ژواست که توسط  Making of a managerکتاب ترجمه 

 نوشته شده است.  2019

  ریژو، مد  یفرساست. جولطاقت یتالش م،یت  کیکردن  یتجربه رهبر نینخست

  دتان،یجد  یتیریروشن ارائه کرده است تا در نقش مد ییراهنما ،یارشد تکنولوژ

 .دیبرس جهیو به نت دیرا جذب کن گرانیاحترام د

ها تا شامل ده  ییهامیت و تا امروز شد ریبار مد نیاول یبرا یسالگ 25در  یجول

 یعال ر یدرس را فرا گرفته است: مد نیترکرده و مهم  تیریصدها نفر را مد

 یهامدرن با مثال  یراهنما نیا .دیآی نم ایبه دن ریمد کسی شود،یساتته م

بد  یییمااحبه ت کیچطور به دهد که نشان میزا تتول ییهانشیروزمره و ب

 ردستانمانیچطور در ز؛  میاستخدام کن م،یرا که الزم دار ییرویو ن میبرگرد

چه  ،میابیینم  یو پاسخ میدهیان را از دست ممباور یوقت؛ میکن جادیاعتماد ا

 م.یبکن دیبا

  یکتاب راهنما نیا ،رهبر مجرب، و چه منتظر ارتقا کیچه  د،یکار باشتازه چه

 . دیشو لیتبد د،یارا داشته شیآرزو شهیکه هم یریشماست تا به مد



 
 

 
 

 

 

 نوبت چاپ: آماده انتشار چاپ اول

 صفحه  200صفحات :  تعداد

 تومان  145,000پشت جلد:  متیق

 زینب رضایی چراغ  آبادی: ترجمه

آموتتگان  دانش و انیدانشجو ران،یمدمخاطبان: 

 ،هاکار رهبران سازمانوفعاالن کسا ،تیریمد

 . و تفکر یتوسعه شخا ،یریادگیبه  انمندهعالق

 

  نیک ترنتن و همکارانش اسرت که توسرط  Think in Models کتاب ترجمه  

 نوشته شده است. 2019در سال 

به    شررتریب  یکم  ت،یواقع دنید ی. براسررتین  رسررد،یطور که به نظر مجهان آن

 یراه برا نیبهتر  میصرررت  یفکر هرایو انتخراب مردل  میدار  ازیر ن  لیر و تتی  هیر تجز

 .کار است نیشروع ا

  نی از بهتر یاها، مجموعه: تفکر در قالا مدلکیاسرررترات   یریگمیتارررم کتاب

 نشیب  نیشرتریب افتیاسرت که منتارراً بر در  خیدر طول تار ایدن یفکر هایمدل

 .انداطالعات متمرکز شده زانیم نیاز کمتر

را   یذهن  یهرامردل  نیتریو کراربرد  نیدتریر مورد از مف  20از    شیکتراب ب  نیا  در

. دیر نرابغره فکر کن  کیر کره مثرل    دیر ریگیم  ادیر تر از همره،  آموترت و مهم  دیر تواه

  زی گام نبهگام  هایو دسرتورالعمل  تاتیها، توضر از مثال  یاگسرترده فیط  نیهمچن

موجود را در  یاز سروابق پ وهشر  یموارد  نیهمچندر کتاب گنجانده شرده اسرت.

 کرد. میها ارائه تواهمهارت نیاز ا کیهر  دییتأ



 
 

 
 

 

 

 نوبت چاپ: آماده انتشار چاپ اول

 تومان  165,000پشت جلد:  متیق

 صفحه  230صفحات :  تعداد

فرزانه رفیعی   |امیر شاهرخی: ترجمه

 نرگس قاسمی |نظری

آموتتگان  دانش و انیدانشجو ران،یمدمخاطبان: 

 هارهبران سازمان و کاروفعاالن کسا ،تیریمد

 

ادوارد موریسرررون و اسرررت کره توسرررط  Strategic Doing کتراب ترجمره  

 نوشته شده است. 2019در سال   همکارانش

 یهااند. سررازمان شررما هم احتمااًل دغدغهمواجه یبا مسررائل کامالً متفاوت  هامیت

 ازیهمه ن زند؛یم وندیآنها را به هم پ  یمشررترک ۀحال، رشررت نیدارد. با ا  یمتفاوت

سرر  بزرگ را پشرت  یهاتا بتوانند چالش ابندیب  یهمکار یبرا  دیجد ییهادارند راه

 یهمکرار  یهرامهرارت  تیر تواهرد داد کره چطور برا تقو  میکتراب توضررر   نیگرذارنرد. ا

  شرتری. از نظر بمیباز کن  دهیچیپ  یهاچالش یایمان، راه تودمان را در دنمشرترک

. بعد از رودیبه کار م  یسرررسررر  یییاسررت که ت یاصرررفاً واژه  یمردم، همکار

و   نهایاز ا  ترقیعم  یییت  یواقع  یشرد که همکار  دیکتاب متوجه تواه نیا ۀمطالع

 ک«یاستتراتژ یده»انجاماز ده مهارت مشرترک اسرت که به آن   یامجموعه

ها را به  مهارت  نی. ما اردیبگ ادیها را مهارت نیا تواندیم یو هر کسررر   مییگویم

 رسررتان،یآموزان دبوکارها، دانشکسررا ییاجرا  رانیدانشررمندان، مهندسرران، مد

مقامات    ها،دانشررگاه رانیمد  ،یبهداشررت و درمان، فعاالن اجتماع ۀشرراغالن حوز

کار   یرویو ن  یاقتاراد ۀها و متخاراران توسرعاسرتارتاپ نانیکارآفر  ،یمتی  یدولت

داد    میو نشرران تواه میدهیم  میها را توضرر مهارت نی. در ادامه، امیاآموزش داده

. شرروندیمؤثر اسررتفاده م  یاز همکار یعنوان بخشرر که چطور هر کدام از آنها به

ها مهارت  نیاز ا کیهر   دییموجود را در تأ  یاز سروابق پ وهشر   یموارد  نیهمچن

 کرد. میارائه تواه

 با سپاس از بذل توجه شما

 


