






„رشایــط عضــویت در 

    کسب و کار ایران،،     انجمن مدیریت 
درخواست عضویت اشخاص حقوقى

اشــخاص حقوقــى کــه در نظــر دارنــد عضــو انجمــن مدیریــت کســب وکار ایــران شــوند، مى تواننــد بــا تکمیــل فــرم مربوطــه در نشــانى www.iema.ir  و واریــز مبلــغ یــک میلیــون 
تومــان بــه شــماره حســاب 0101936058 بانــک تجــارت بــه نــام انجمــن مدیریــت کســب و کار ایــران، درخواســت خــود را بــراى دبیــر خانــه ى انجمــن ارســال کــرده و مراحــل 

ثبت نام خود را تکمیل کنند.

نشست اب کارآفرینان برتر
„

،،رشکت صنایع شیمیایی کرمان زمین همایش 
„

چمش انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۴۰۰
،، و توصیه های کاربردی برای رشکت ها

 

آقاى  پرویز درگى، ریاست انجمن مدیریت کسب و کار ایران و مشاور عالى جنوبگان بودند.
در ایــن نشســت ضمــن مــرور بــر خاطــرات، خالصــه اى از تغییــرات بنیادیــن در ایــن شــرکت پرســابقه 
و خوشــنام مطــرح شــد. پرداختــن بــه اصــول شایســته گزینــى، شایســته پرورى،شایســته گمــارى و 

شایسته ساالرى از  مباحث اصلى این گردهمایى بود.
ایــن برنامــه کــه بــه همــت واحــد توســعه بــازار جنوبــگان و بــا مشــارکت انجمــن مدیریــت کســب و کار 

ایران و گروه TMBA برگزار شد، با  پرسش و پاسخ مدعوین و کارآفرینان محترم به پایان رسید.
ــار بینــش وســیع و  ــه و جامعیت نگــرى در کن ــى؛ اصــل تجرب ــم بازاریاب ــز درگــى، معل ــه پروی ــه گفت ب
شــهامت مدیــران ارشــد جنوبــگان در ایجــاد تغییــرات بنیادیــن و اجــراى مرحلــه بــه مرحلــه 
راهکارهــاى مشــاور، شــوق و انگیــزه را در کار و کســب جنوبــگان روافــزون کــرده و آن را در ریــل 

تعالى قرار داده است.
جنوبــگان بــا شــعار «دوســت کشــاورز», کارنامــه اى درخشــان در صنایــع شــیمیایى  داشــته و دامنــه 

فعالیتهاى آن در این عرصه روز بروز در حال گسترش است.

انجمــن مدیریــت کســب و کار ایــران بــراى چندمیــن ســال متوالــى همایــش چشــم انداز اقتصــاد ایــران 
و جهان در سال 1400و توصیه هاى کاربردى براى شرکت ها را برگزار کرد.

بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات در جهــان معاصــر کــه ســبب ناپایــدار شــدن شــرایط محیطــى و ایجــاد حس 
ناامنــى در زندگــى بشــرى و نیــز در فضــاى کاروکســب شــده  اســت، پیش بینى هــاى اقتصــادى در ایــران 
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت. هرچنــد کــه اقتصــاد ایــران هم اینــک در یکــى از پیحیده تریــن 
ــه  ــا ارائ ــه ب ــت ک ــن اس ــته ای ــال هاى گذش ــم س ــه رس ــا ب ــالش م ــا ت ــرار دارد، ام ــود ق ــا خ موقعیت ه
تحلیل هــا و پیش بینى هــاى خــود از ســال پیــش رو، شــرایط ابهام آلــود اقتصــادى را شــفاف تر کــرده و 
ــادى در  ــاى اقتص ــزان بنگاه ه ــران و برنامه ری ــرى مدی ــازى و تصمیم گی ــراى تصمیم س ــاى الزم ب ابزاره

اختیارشان بگذاریم.
از همیــن رو، انجمــن مدیریــت کســب و کار ایــران بــه همــراه آموزشــگاه بازارســازان یکــى از اعضــاى 
گــروه TMBA بــا همــکارى مطالعاتــى زیرمجموعه هــاى خــود در ایــن ســمینار میزبــان نخبــگان و همراهــان 

عزیزى از حوزه هاى گوناگون و با سخنرانى پرویز درگى رییس انجمن مدیریت کسب و کار بود.

 پانزدهــم بهمــن مــاه، نشســتى صمیمانــه بــا حضــور مدیــران، 
کارشناســان و کارآفرینــان محتــرم، بــه میزبانــى  شــرکت 
صنایــع شــیمیایى کرمــان زمیــن (برنــد جنوبــگان) کــه در 
زمینــه تولیــد و پخــش نهاده هــاى کشــاورزى فعالیــت دارد، در 
پروتکل هــاى  کلیــه  رعایــت  بــا  و  تهــران  غدیــر  مجموعــه 

بهداشتى برگزار شد.
در ایــن گردهمایــى، حاضــران شــنواى داســتان تولــد و رشــد
جنوبــگان از زبــان مدیــران ارشــد ایــن مجموعــه بالنــده و  

ایــران در حــوزه پیــش بینــى هــاى 
ــرى  ــر قمص ــم دکت ــادى، خان اقتص
و  بــورس  و  بودجــه  تحلیــل  بــا 
تشــریح  بــا  نیــرى  دکتــر  اقــاى 
ــاى  ــه ه ــى و توصی ــث مالیات مباح

مالى بود.





















مسینار نسل جدید نیروی کار 
„

و مدیریت اثر بخش دهه هفتادی ها
،،

چقدر با این جمله موافق هستید:
لطفا دهه هفتادیها را استخدام نکنید!

 نسل جدید پس از نسلى متولد شدند که دوران سخت نظامى، انقالبى و مالى جهان را تجربه کردند و
به سخت کوشى، صرفه جویى و تعهد کارى بلندمدت به یک سازمان معروف بودند. اما نسل جدید، جاه
دهه دارند،  منحصربه فرد  ذهنیت  ها  هفتادى  دهه  است.  فناورى  شیفته  و  نخبه  باهوش،    طلب، 
است.دهه پیشرفته  مهارت هایشان  و  سریع  کارشان  ابزار  هستند،  محور  تکنولوژى  ها   هفتادى 
 هفتادى ها مشتاق توجه هستند. دهه هفتادى ها اغلب به قدردانى مکرر نیاز دارند. آنها در عمل یک
 نژاد متفاوت هستند که گاه به بى صبرى و جاه طلبى بیش از حد براى کسب پول، بى تفاوتى و گاهى

گستاخى نسبت به بزرگ ترهاى خود در محیط کار متهم مى شوند.

اما واقعا چنین است؟

 چطور میتوان با نسل جدید نیروى کار تعامل سازنده داشت و مدیریتى اثربخش در محیط کار بر آنها
داشت؟ براى مدیریت بهتر دهه هفتادى ها چه کارهایى باید انجام داد؟

تفاوت آنها با نسلهاى پیشین در چیست؟
چه افسانه ها و واقعیت هایى در مورد دهه  هفتادى  ها وجود دارد؟

  چرا دهه هفتادى ها تهدید نیستند؟
و چرا دهه هفتادى ها آدم فضایى نیستند؟

انجمــن مدیریــت کســب و کار ایــران بــه همــراه آموزشــگاه بازارســازان  در ”ســمینار نســل جدیــد 
ــن  ــس انجم ــى رئی ــز درگ ــس پروی ــا تدری ــا“ ب ــادى ه ــه هفت ــش ده ــر بخ ــت اث ــروى کار و مدیری نی
مدیریــت کســب و کار ایــران، دکتــر علــى صاحبــى روانشناســى بالینــى و دکتــر بهــزاد ابوالعالیــى در 

حوزه منابع انسانى به این سواالت پاسخ مى دهند.
ــک  ــواس از کلینی ــالالت وس ــته اخت ــرا در رش ــوق دکت ــى ف ــى صاحب ــر عل  دکت
اختــالالت اضطرابــى دانشــگاه ســیدنى ، دکتــراى رشــته روانشناســى بالینــى از 
دانشگاه University of New South Wales   کارشناسى ارشد و کارشناسى از 
 Sydney استاد دانشگاه ،  New South Wales  دانشگاه تهران، استاد دانشگاه
University نویسنده و مترجم سى جلد کتاب از جمله کتاب "تئورى انتخاب" و ...

دکتــر بهــزاد ابوالعالیــى داراى دکتــراى مدیریــت دولتــى بــا گرایــش مدیریــت منابع 
انسانى، عضو هئیت علمى سازمان مدیریت صنعتى، 17 سال سابقه مدیریت منابع 
ــد  ــى ارش ــاى کارشناس ــدرس دوره ه ــازى، م ــودرو س ــاى خ ــرکت ه ــانى در ش انس

سازمان مدیریت صنعتى، عضو گروه مشاوران علمى ماهنامه تدبیر و ...

بیــش از 35 ســال ســابقه مدیریــت اجرایــى در ســمت هــاى مدیرعامــل، عضو هیأت 
مدیره،مدیــر کل در بنــگاه هــاى اقتصــادى، مشــاور بنــگاه هــاى اقتصــادى معتبــر، 
عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه انجمــن هــاى علمى،فناورى،نــوآورى و تجــارى ســازى 
ــازى  ــس استانداردس ــران، رئی ــى ای ــى بازاریاب ــن علم ــازرس انجم ــوم، ب وزارت عل

TMBA تحقیقات بازاریابى و مدیرعامل

بــراى دریافــت اطالعــات ســمینار بــا همــکاران مــا در آموزشــگاه بازارســازان بــا شــماره  
66028401-021 تماس بگیرید.




