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 به نام خدا 

  ،یعلموو   ید  تشوو ه هووا  تیوو هموورا ف الا 

مرجرد د  آن بووه    یها  یهمه سخت  رغمیعل

  ازهووا،ین  یکمبوورد مبووابگ ت دگووتردد  هیوو د 

 جذاب ت ا زشمبد است.  یریمگ

سووخت    یکووه د  ا ووا  میخرشوولا   ا یبگوو 

از بلران کرتنا، به    یناش  یها  تید  کشر  با ترجه به ملدتد تیالا 

  رانیکگب ت کا  ا تیریخانرادف انجمن مد یت همت جمل ی طف ا ه

 است.  زانید  دسترس شما عز  1400خبرنامه تابگتان سال  

انجمن  ا با تسلت    یکه برنامه ها  میمراق شد  زیاصه تابگتان ن  د 

  یانجموون  ا مطووابق نعوور اع ووا یهووا تیانجام دادف ت الا   یشتریب

 .میبرد  شیانجمن پ

  با هووا،یتب رهووا،یال ید  انجمن، بردووزا  یدیجد یها تهیکم  هیتش 

ماهانووه ت ... مطووابق   یمگابقات علموو  یبردزا  ،یتخصص یکا داف ها

 .دیبه انجام  س  تید  دستر  کا  برد ت با مراق  1400بها   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  یمطلوورب  یزیوو انجمن برنامه    یقیحق  یاع ا  یسامانده  ی استا  د 

  طیبووه شوورا 1400سووال   انیوو تووا پا  میدتا یوو صر ت دراته است ت ام

 .میابیخصرص دست    نید  ا  یمطلرب

انجموون    یبووا ح وور  اع ووا  زیوو ساالنه انجمن ن  یعاد  یعمرم  مجمگ

صوور ت    ازیوو موور د ن یخصرص اقدامات قووانرن نیت د  ا دیبردزا  درد

 درات.   

  یهووا  ریوو مانبوود بهووا  امگووال ال  ییکرتنووا  یها  تیترجه به ملدتد با

  یکه الزم است از زحمات همه دتسووتان بوورا دیبردزا  درد  یمتلدد

 برنامه ها تش ر کبم.  نیا  یبردزا 

  رف،یموود  أتیوو ملتوورم ه  یاع ووا  ،یاست از همه دتستان دراموو   الزم

ملتوورم ت    رکووهیهووا، دب  تووهیملتوورم کم  نیملترم، مگئر   نیباز س

داتر انجمن  ا    تیکه مگئر   جلریپرتالش انجمن ت سرکا  خانم سا 

 تش ر کبم.  مانهیبلهدف دا ند صم

 ی عگگر   یملمدهاد   دکتر

  ران یکگب ت کا  ا  تیر یانجمن مد  رفیمد  أتیه  سی ئ  بینا
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   مدیریت  انجمن مجمع عمومی عادی سالیانه 

 ۱۴۰۰ سال  در ایران کار و کسب

مجمووگ عموورمی عووادی سووا یانه منربووت دتمز انجموون  تز 

د  ملوووه آمرزشوووگاف  1400تیرمووواف  29چها شوووببه 

با ح ر  اع ووای هیووأت موودیرف ت   17بازا سازان از ساعت  

 بردزا  دردید.سایر اع ای انجمن 

د  این نشگت پس از ا ائه دزا ش عمل رد ت الا یت های 

ی گا ه ترسط  ئیس انجمن، دزا ش باز س قانرنی انجمن 

 ا ائه دردید ت به تصریب مجمگ  سید.

د  ادامه این نشگت صر تلگاب د آموودها ت هزیبووه هووا ت 

بووه   1399اسوودبدماف    30همچبین تراز مووا ی مبتهووی بووه  

ت اع ووای حا وور بووه ا ائووه   ی  سوویدتصریب مجمگ عمرم

   نعرات خرد د  خصرص الا یت های انجمن پرداختبد.

با ترجه به نزدی ی  تز  تابط عمرمی بووا بردووزا ی مجمووگ 

لیه غالمووی، ز تالش ها ت زحمات تیژف آقای اسمعمرمی، ا

 مدیر  تابط عمرمی انجمن تقدیر دردید.

 

 بزرگ ساالنه تجارب مدیران  سششمین میتاپ

ی از مهم ترین الا یت هایی که د  حرزف کگب ت کا  ت ی 

دانووش پبهووان مربوورن بووه آن د  کشوور  اجوورا مووی شوورد، 

  تیدادهای میتاپس است. 

ششمین میتاپس بز گ ساالنه تجا ب موودیران بووا ح وور  

پرتیز د دووی، مللووم بازا یووابی ت  ئوویس انجموون موودیریت 

د  ملووه هتووه   1400موورداد    15ز  کگب ت کا  ایووران  ت

 اتین بردزا  دردید.  

 نشست آشنایی با انقالب صنعتی چهارم 

 قبل از تکینگی( 2۰2۱-2۰۴5)
  صبلتی   انقالب   با   آشبایی   »  همایش   جلگه  دتمین

  ایران   ملادن   ت   صبایگ  دانشگاف  اجتماعات  سا ن   د    « چها م

 دردید.   بردزا 

  مر د  د    ارد سلادت  اسماعیه  دکترد  این نشگت علمی، 

   ت   بلدی   سه  پریبتر  نیز  ت   ان   خرد   تسایه  ت  چین  بالک

  صبلتی   انقالب   تاثیرات  به  ترجه  با  انگانها   «شدن  هک »

 .نمردند ا ائه  ا  مطا بی  پبجم  ت  چها م

  دالیه   بر سی   زمیبه   د    ا   مطا بی   نیز   بااقی   علی  مهبدس 

  های   ت بر رژی   شد   ثیرأت  بریژف  صبلتی  های  انقالب  ایجاد

  د    با  کا ها   ت  کگب  بر  چها م  صبلتی   انقالب   با  مرتبط

  کگب   شدن   دیجیتا ی   د    ها   دادف   کالن   نقش   دراتن   نعر
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  ت   داخلی   های   نمرنه  مر دی  بر سی   همراف   به  کا ها   ت

 .درات  قرا   استقبال مر د  که  نمردند ا ائه خا جی

نامه   تداهم  خصرص  د   علمی  نشگت  این  حاشیه  د  

دانشگاف   ت  ایران  کا   ت  کگب  مدیریت  انجمن  ایمابین 

 صبایگ ت ملادن بر سی های نهایی صر ت درات. 

این  تیداد علمی به طر  زندف از صدله  سمی انجمن د   

 ایبگتادرام پخش دردید.

 

 انجمن  ماهیانه  مسابقه
دگترش سطح علمی اع ای انجمن ت ذی ندلووان موورتبط 

برای آن برنامووه  یووزی   با انجمن از جمله اهداای است که

صر ت دراته است. د  این  استا، مگووابقه ای ماهیانووه بووا 

 ا ائووه هدیووه ای مشووخب د  ابتوودای هوور موواف از طریووق 

شب ه های اطالع  سانی انجموون مبتشوور مووی شوورد ت بووه 

اارادی که به سئراالت طرح شدف پاسخ صلیح می دهبوود 

 به قید قرعه هدایایی اعطا می شرد. 

 این مگووابقه بووه طوور  مووبعم هوور موواف د  حووال بردووزا ی 

 ت د  هوور سووه موواف اصووه تابگووتان نیووز مگووابقه   می باشد

 .بردزا  دردید

 

 موزش عالی مهر البرز با موسسه آتفاهم نامه 
تلامه بووا دانشووگاف هووای مختلووف کشوور  ت همچبووین  اف 

اندازی شلب استانی ی ووی دیگوور از برنامووه هووای انجموون 

مدیریت کگب ت کا  ایران می باشد که د  تمامی ادتا  د  

 حال پیگیری است.

مرسگه آمرزش عا ی مهرا برز با تمرکز بر ا ائه کیدی ایوون 

دیووری از بوواالترین ا گری نرین د  تالش است تووا بووا بهرف

سطح ظرایت ت تران علمی، پاسخگری بخووش ععیمووی از 

تیژف د  مقاطگ تلصوویالت نیاز به ارادیری آمرزش عا ی به

زمووان ایوون ت میلی باشد ت همگام بووا  شوود ازایبوودف ت هم

ت تمایه به ادامه تلصوویالت د  کشوور ، اقوودام بووه ابات ی  

ملوور  تربیت نیرتی انگانی متخصب بوورای جاملووه دانش

آیبدف ایران نماید. ملر یت ابات ی اطالعووات د  سوواختا  

ا تلصیالن یا نماید که اا غدانشگاف این ام ان  ا ایجاد می

خرد عامه ایجاد مشاغه جدید بیشووتری شوورند ت یووا نیوواز 

هووای کرددان مگوولط بووه مها تبووه تلصوویهمبرم جامله  

 ای نرین  ا تأمین نمایبد.  حراه
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مرسگه آمرزش عا ی مهرا برز به همت جملی از موودیران 

هووای موودیریت ت ابووات ی مجرب ت اساتید متخصب حرزف

اطالعات کشر  پس از دت سال کا  تلقیقاتی ت مطا لوواتی 

شوور ای با د یاات مرااقت قطلووی خوورد از  13۸3د  سال  

دگترش آمرزش عا ی تزا ت علوورم ت تلقیقووات تأسوویس 

 19/1/13۸5اساسووبامه مرسگووه د  جلگووه موور    .شوود

شر ای دگترش مر د تأییوود ت تصووریب قوورا  دراووت ت بووا 

امباء بووا تیژف الال نمردن هیئتت میه ت استقرا  ا کان به

ح ر  نمایبدف ملترم تزیر علوورم، تلقیقووات ت ابووات ی ت 

عبران سووا ه اتل، بووه  5رنامووه  اهبووردی  همچبین تدتین ب

نخگتین مرسگووه آموورزش عووا ی ا  ترتنی ووی غیردت تووی 

 12با پووذیرش   13۸۶جمهر ی اسالمی ایران از بهمن ماف  

دانشووجری ا شوود د  شووته موودیریت ابووات ی اطالعووات، 

 .الا یت آمرزشی خرد  ا آغاز نمرد

های آمرزشووی مهرا بوورز د  مقطووگ ملوور  اصوولی برنامووه

انوودازی دف سووا ه اتل  افت ت میلی د  برنامووه پب تلصیال

های موودیریتی دت ف کا شباسی ا شد ت از مجمرعووه  شووته

برد که ابتدا دت  شته مدیریت ابات ی اطالعات ت مدیریت 

تد ی  ت د  طرل هرسال با تووأمین ازآن بهتکا  ت پسکگب

های مختلووف ابووی های آمرزشی ت ابووی،  شووتهزیرساخت

هووای دایوور مهرا بوورز ا ووااه مرعووه دت فتمهبدسی بووه مج

 شووته ت  25دردیوود. الزم بووه ذکوور اسووت هووم اکبوورن د  

کووددرایش د  سووه حوورزف ابووات ی اطالعووات، موودیریت ت 

مهبدسی به دانشجریان خدمات آمرزشی ت پژتهشی ا ائووه 

د  این  استا ت پیوورت مووذاکرات مگووتمر صوور ت   .درددمی

ئی ت آقای اسووماعیه ترسط آقای دکتر علی طباطبادراته  

ش عووا ی مهوور تداهم نامه ایمابین مرسگووه آموورز،  غالمی

ا برز ت انجمن مدیریت کگب ت کووا  ایووران بووه مبعوور   اف 

 اندازی شلبه استان تهران به ام ای طراین  سید.

پس از ام ای این تداهم نامه، مراحووه الزم بوورای ملراووی 

  ئیس شلبه ت سایر ا کان قانرنی آن طی خراهد شد.

الا یت های  اف اندازی شلبه استان تهران،  با  بدیهی است  

 نجمن د  سطح استان شتاب بیشتری خراهد داشت.ا
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  نوآوری و فناوری  مدیریت  انجمن دبیرشست ن

 ایران  کار و کسب مدیریت  انجمن دبیرکل با  ایران

 مردادموواف  پووبجم  شووببه،  سووه   تز  که  مشترکی  نشگت  د 

 دبیوور   وور  امین  میترا  مهبدس  خانم  سرکا   ح ر   با  1400

 ارانووک  خووانم ت سوورکا  نرآت ی، ت ابات ی  مدیریت  انجمن

 ابووات ی  مدیریت  انجمن  آمرزش ت امر  داخلی  باتاا، مدیر

 دردیوود،  بردزا   انجمن  دبیرکه  همچبین  ت  ایران  نرآت ی  ت

  بردووزا ی ت ایمووابین نامووه تدوواهم مدوواد پیگیووری بوور

 .شد  تأکید  آمرزشی مشترک  های  نشگت

 ت  هموواهبگی  اهمیووت  بووه  اشووا ف  با  نشگت،  این  د   انبیائی

 کرد  امیدتا ی  اظها   ایران،  مدیریتی  های  انجمن  هم ا ی

 دت  مشووترک  اهوودا   شوودن  اجرائی  مرجب  ها  نشگت  این

 .شرد  انجمن

 هووای کمیتووه ا تبووان مبعوور  بووه هموواهبگی شوود مقوور 

 صووبلتی انقووالب کمیتووه جملووه از انجموون، دت تخصصووی

 .دیرد  صر ت  ها  کمیته سایر  ت  چها م

 ابات ی  مدیریت  انجمن   ر، دبیر  امین  میترا  مهبدس  خانم

 انجموون  آمرزشووی  هووای  الا یت  به  اشا ف  با  ایران  نرآت ی  ت

 مختلووف هووای بخووش د  مشووترک اقوودامات برای  مطبرع،

 .کرد  آماددی  اعالم

 

 

 

کمیته تخصصی در انجمن مدیریت   ۱5راه اندازی 

 کسب و کار ایران 

با ترجه به اهمیت الا یت های تخصصووی د  حوورزف هووای 

مختلف مرتبط با موودیریت کگووب ت کووا ، بووا نعوور هیووأت 

کمیته تخصصووی د    15مدیرف انجمن ت پیشبهاد دبیرکه،  

 حرزف های زیر تش یه دردید.

د   استای اجرای صلیح برنامه ها، آئین نامووه تأسوویس ت 

ادا ف کمیتووه هووای تخصصووی انجموون تهیووه دردیوود ت بووه 

 تصریب هیأت مدیرف  سید.

کمیته های تخصصووی، الزم به ذکر است که د  هر یک از  

 ئیس کمیته مرظووف بووه تشوو یه کمیتووه بووا ااووراد دا ای 

 صالحیت الزم ت ملرای به انجمن می باشد.

 

کمیته های تأسیس شده و رؤسای آن به شرح زیر  

 است:

 کمیته کگب ت کا های صبایگ غذائی: •

o دکتر سید ملمد میرجرادی 

 دانشجرئی:کمیته   •

o دکتر زهرف مگترای ار 

 کمیته کگب ت کا های صبایگ آ ایشی ت بهداشتی: •

o دکتر علی طباطبائی 

 کمیته کگب ت کا های صبلت خرد ت: •

o   امیرحگین طیبیدکتر 

 کمیته ترسله اردی: •

o دکتر سا ا میرزائی 

 کمیته کگب ت کا های صبلت دردشگری: •

o   حمید عگ ری آزاددکتر 

 حقرقیکمیته   •

o   هبگامه عگگری مقدمدکتر 

 کمیته بهبرد ا ای کگب ت کا  •

o دکتر امیر  ا پر دان 

 کمیته مدیریت استراتژیک  •

o دکتر مهدی مل ری 
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 کمیته ابات ی کگب ت کا  •

o دکتر مهدی اربهی 

 کمیته کگب ت کا های تلاتنی •

o دکتر ملمدحگن ترسلی 

 کمیته ترسله ت ساماندهی اع ای حقیقی •

o دکتر عباس ملمردی 

 اع ای حقرقیکمیته پذیرش   •

o دکتر علیر ا نجدی 

 کمیته آمرزش •

o دکتر ملگن پاسبان 

 

  اولین کنفرانسبرگزاری حمایت معنوی از 

پژوهش های مدیریت کسب و کار   الکترونیک

 اخالقی 

جمن هووای علمووی همرا ف ی ی از مهم ترین تظایدی که ان

ت علمووی ت ملبووری از  تیوودادهای بر عهدف دا نوود، حمایوو 

مر رعات تخصصی انجمن می باشد. ا زشمبد ت مرتبط با  

از این  ت حمایت از ات ین کبدوورانس ا  ترتنیووک پووژتهش 

های مدیریت کگب ت کا  اخالقی موور د تصووریب انجموون 

 قرا  دراته است.

 

برنامه های زنده اینستاگرامی برگزار شده توسط  

 انجمن مدیریت کسب و کار ایران

 انجمن:الیوهای برگزار شده در صفحه رسمی 
 بووا  دذشووتهان  همچبوو   ایووران،  کا   ت  کگب  مدیریت  انجمن

 ت  کگب  د   مرجرد  تهدیدهای  تها    ارصت  شباسایی  هد 

 اصووه  د   تخصصووی  الیرهووای  بردووزا ی  با  صبایگ،  ت  کا ها

 ت اووردی دانش  ترسله   استای  د   مهمی  هایدام  تابگتان،

 .است برداشته  سازمانی

 ترانمبدسووازی  عبران  تلت  ایبگتادرامی  زندف  برنامه  ات ین

 ملگوون  مهبوودس  ح وور   بووا  کرانترمی  مدیریت  با  مدیران

 ایزیووک   د   نرین  علرم  از  کرانترم  علم.  دردید  بردزا   زندیه

 دراتووه  قوورا   ترجووه  مر د  شدت  به  دذشته  سا یان  طی  که

 ذ ف،  ت  موور   دتدووانگی  پدیوودف  بر سووی  بووا  علووم  این.  است

 د .  کوورد  متلوورل   ا  مختلووف  علوورم  هاینعریه  از  بگیا ی

 زنوودف  برنامووه  د   تخصصووی  صوور ت  بووه  نیز  مدیریت  زمیبه

 کرانتوورم علووم اسوواس بر مدیران  اتا  ماهیت  شدف،  بردزا 

 .شد تللیه  سازمان  د    اتا   این  نتای  ت  بر سی

 انجموون  اصوولی   سووا ت  هموورا ف  مختلووف،  صبایگ  به  ترجه

  اسووتا،  ایوون  د   ت  اسووت  بووردف  ایووران  کا   ت  کگب  مدیریت

 ت مووراد صووبلت هووایچا ش  عبووران  تلووت  زنوودف  ایبرنامه

. دردید  بردزا   اش انی  امید  دکتر  ح ر   با  کشر   متا ر ژی
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 حوورزف د  خصرص به صبلت  این  هایچا ش  برنامه  این  د 

 کوواای  مبووابگ  بووه  دسترسی.  درات  قرا   تللیه  مر د  ارالد

 از  حداظووت  اموور  به  ترجه  همچبین  ت  ارالد  تر ید  برای  آب

 تللیووه مر د برنامه این د  که برد ن اتی  از  زیگت،  ملیط

 .درات  قرا 

 

 ن وواتی  از  دووذا ی  سوورمایه  ت  ترسله  امر  به  ترجه  همچبین

   قرا  ترجه  مر د  شدت به  ژئرما کتیبگ  امر  د   که است

 ژئرما کتیبووگ،  عبووران  بووا  ایبرنامووه   استا  این  د .  میگیرد

 بووا  امگووال  موواف  تیوور  د   کا ،  ت  کگب  ترسله  د   نر  نگرشی

 ایوون د .  شوود  بردووزا     وورانی  مهوودی  ملمد  دکتر  ح ر 

 د   ایپایووه  اصوورل  از  ی ووی  عبووران  به  ژئرما کتیبگ   برنامه

 تاکیوود    رانی  دکتر  همچبین.  دردید  ملرای  کا   ت  کگب

 ت جغراایووایی مرقلیووت شووباخت زمیبووه د  ایشایگووته

 کووه  داشووتبد  کووا   ت  کگب  یک   آغاز  از  قبه  ملیط  مطا له

 بووردن  بخووش  نتیجووه  ت  نشگتن  ثمر  به  د   سزایی  به  نقش

 .دا د  کا   ت  کگب

 جملووه  از  نیووز  کا هووا  ت  کگب  د   پرسبه   تحیات  به  ترجه

 موور د  ایبگووتادرامی  زنوودف  هایبرنامه  د   که  است  مرا دی

 با  ایبگتادرامی  زندف  برنامه   استا  این  د .  درات  قرا   ترجه

 سیگووتم عبووران بووا ترسوولی حگوون ملموود دکتوور ح وور 

 امگووال  موواف  موورداد  د   سازمان  ملیط  د   ارادیر  آ استگی

 نعووام کووه دردیوود تاکیوود برنامووه ایوون د . دردیوود بردووزا 

 سووازمان،  بهبوورد  د   آغووازین  نقطه  یک   عبران  به  آ استگی

 ااتخووا ی  ح وور   بووا  همچبووین.  کبوودمی  ایدا  حیاتی  نقش

 نعووام ایپایووه اصرل برنامه، این  د   ار  مگترای  دکتر  خانم

 تاکیوود  مشخصوواً.  دراووت  قوورا   بلث  مر د  ارادیر  آ استگی

 سووازمان د  ارادیوور آ اسووتگی نعووام تجرد عدم که  دردید

 اسووت  مم وون  پرسبه،   تحیات  به   ساندن  آسیب  بر  عالتف

 .دردد  ناپذیر جبران  حرادثی به  مبجر
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 ترجه  مر د  خرد ت  صبلت  به  ترجه  دذشته،  مانبد  همچبان

 مبعوور  همین به ت بردف ایران کا  ت کگب  مدیریت  انجمن

 ت طیبووی امیرحگووین دکتوور  ح وور   بووا  مشترک  الیری  د 

 صووبلت د  تغییوور موودیریت   تی وورد  اشوو انی،  امیوود  دکتر

 بووه  خوواص  طوور   بووه  برنامووه  ایوون  د .  شوود  بر سووی  خرد ت

 اشووا ف سووازمانی ت اووردی هووایحرزف د  تغییوور موودیریت

 تاکیوود  سووازمانی  حرزف  د   تغییر  مدیریت  حرزف  د .  دردید

 دهوود،می      اووردی  سووطح  د   تغییوور  کووه  جاآن  از  دردید

 بووه ارد تغییرات مدیریت ام ان پرتژف، تیم  یک   برای  اغلب

 شباسووایی  سووازمانی،  تغییوورات  موودیریت.  ندا د  تجرد  ارد

 چگوورنگی  ت  دا نوود  تغییوور  بووه  نیوواز  کووه  هوواییدرتف  ت  ااراد

 .دیردد برمی   ا،  هاآن  تغییرکردن

 د  کووه است مگائلی دسته آن از نیز مذاکرف ابرن  ت  اصرل

 اعتماد  امر  ت  میگیرد  قرا   ترجه  مر د  شدت  به  کا   ت  کگب

 ایبرنامووه  د   ت  داشووته  چبوودانی  دت  اهمیت  مذاکرف  د   نیز

 تللیه  مر د  مر رع  این  کیان،  کیران  دکتر  ح ر   با  زندف

 متقاعد  هایت بیک   ت  اصرل  به  ترجه.  درات  قرا   بر سی  ت

 زمانببدی  ت  دقیق  اجرای  ت  بدن  زبان  به  ترجه  ااراد،  سازی

 بووه  مبجوور  کووه  اسووت  موورا دی  جمله  از  مذاکرف  د   صلیح

 .شردمی  مذاکرف  د   اعتماد  اازایش

 برنامووه  داداشووی،  علیر ا  دکتر  ح ر   با  دیگر  ایبرنامه  د 

 برنامووه  ایوون  د .  دراووت  قرا   تللیه  ت  بلث  مر د  بازا یابی

 یووک  بازا یووابی  برنامووه  کووه  دردید  اشا ف  ایبگتادرامی  زندف

 استراتژی  یک   که  است  سازمان  د   کلیدی  ت  عملیاتی  سبد

 بووه   سیدن  برای  سازمان  یک   که  کردف  تشریح   ا  تبلیغاتی

. کبوودمی  سازی  پیادف  خرد  هد   بازا   به  دستیابی  ت  هد 

  تابووط ت تبلیغاتی هایکا آیی جزئیات بازا یابی برنامه  یک 

 ایوون  د    ا  شوورد  انجووام  دت ف  یووک   طووی  باید  که   ا  عمرمی

 .دهدمی ا ائه برنامه

 هایبرنامووه  د   نیز  پبجم  ت  چها م  صبلتی  انقالب  به  ترجه

 تلووت  دیگوور  ایبرنامووه  د   ت  است  داشته  قرا   انجمن  زندف

 صووبلتی  انقالب  به  نگبت  هادیدداف  ت  م اتب  برخی  عبران
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 ملراووی  ت  بر سووی  م اتووب  اصلی  درتف  دت  پبجم،  ت  چها م

 اشووا ف  برنامووه  ایوون  د   اوورد  سلادت  اسماعیه  دکتر.  شدند

 ت  مهووم  م اتووب  از  ی ووی  کووه  شتابگرایان  م تب  که  کردند

 م تووب ت هگتبد پبجم ت چها م صبلتی انقالب د   کلیدی

 شتابگران  درتف  با  نعرهایی  اختال   که  درایان  کبش  دیگر

 بوورای مگوویر شدن باز  به  ترجه  شتابگران،  م تب  د .  دا ند

 ت  انگووان  شوودن  نزدیووک   ت  چهووا م  صووبلتی  انقالب  ترسله

 .است  دراته  قرا  ترجه  مر د  دیجیتال

 ت  مراد  صبلت  هایچا ش  برنامه  ادامه  د   ت  ماف  شهریر   د 

 هووایت بر رژی دیگوور، ایبرنامووه د  کشوور ، د  متووا ر ژی

 امیوود  دکتوور  ح وور   بووا  متووا ر ژی  ت  مراد  صبلت  د   نرین

 جدید  هایت بر رژی  به  برنامه  این  د .  شد  بر سی  اش انی

 اشا ف  هاسرامیک   ت  مراد  نانر  پیشراته،  مراد  نعیر  مراد  علم

 علووم.  شد  کشر   د   سرامیک   علم  ترسله  بر  زیادی  تاکید  ت

 جملووه از جرش ا ی مد ن های تش  ت  خر ددی  سرامیک،

 ت  بووردف  ترسله  نیازمبد  کشر   د   که  هگتبد  هایت بر رژی

 به  نیاز  دری   یخته  ت  ار    نعیر  ها تش  سایر  آنها  کبا   د 

 .دا ند  بیشتری ترسله

 انجموون ترسووط شوودف اجوورا برنامووه آخوورین د  نهایووت د 

 از حمایووت  اسووتای د  ت ایووران کووا  ت کگووب موودیریت

 بووا  مشووترکی  الیوور  سوواختمان،  صبلت  تخصصی  نمایشگاف

 ت   ئیگووه  هیئووت  ع وور  جهووانی،  مطیووگ  علی  دکتر  ح ر 

 تلوواتن  اتووا   تلقیقووات  ت   یووزی  برنامووه  پشتیبانی،  ملاتن

 کمیته   ئیس  ترسلی،  حگن  ملمد  دکتر  همچبین  ت  ایران

 د .  دردید  بردزا   ایران  کا   ت  کگب  مدیریت  انجمن  تلاتن

 بخصرص  تخصصی  هاینمایشگاف  نقش  بر سی  به  الیر  این

 صووبلت آیبوودف ت دردیوود اشووا ف سوواختمان صووبلت د 

 .درات  قرا  تللیه  مر د  کلی طر  به  ساختمان
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 الیوهای کمیته ژئومارکتینگ انجمن 
با ترجه به نر ت ب ر بووردن سراصووه نوورین ژئرما کتیبووگ، 

کمیتووه ژئرما کتیبووگ انجموون توورتی  ت شباسوواندن ایوون 

 ا د  دسووتر  مدهرم به مخاطبان، سازمان ها ت دانشجریان 

د  این  استا سووه الیوور بووا مر وورعات   کا  قرا  دادف است.

 ذیه انجام شد:

ژئومارکتینگ نگرشی نو در توسعهه کبعو و  -1

به میزبانی جباب دکتر امیوود اشوو انی موود س   کار  

 17/4دانشگاف ت ع ر هیئت مدیرف انجمن د  تا یخ  

/1400 

بووه   راهبرد ژئومارکتینگ در صعنای  ذعیایی   -2

میزبانی جباب دکتر سید ملمد میرجرادی  یاسووت 

کمیته کگووب ت کا هووای صووبایگ غووذایی انجموون ت 

 23/4/1400مشات  بازا یابی د  تا یخ  مد س ت 

عارضععه یععابی و توسععهه کبععو و کععار بععا  -3

به میزبانی جبوواب دکتوور اسووماعیه ژئومارکتینگ  

علی نیا ع ر هیئت علمی دانشگاف ت مدیر مجمرعووه 

 31/۶/1400ما ی د مانی  

 که با بازخر د ار  ا لادف مخاطبان همراف برد.

نعوور به طر کلی با ترجه بووه سیاسووت ترتیجووی د   

دراته شدف سراصه مطا ب د  هر سه الیر اوور  بووا  

د صوود مطا ووب د  سووبا یر ت چووا چرب نگووبتا  ۸0

 ی گانی به شرح ذیه ا ائه شد:

 نگاف از مبعر ژئرما کتیبگ  -1

 تلریف ژئرما کتیبگ  -2

ات ین دستات د ژئرما کتیبگ د  سازمان ها ت کگب  -3

 ت کا  ها

 اجایگاف ژئرما کتیبگ د  کگب ت کا ها ت سازمان ه -4

تبیوووین ت شووورح ت بگوووط  اهبووورد ت خووودمات  -5

ژئرما کتیبگ بووه تد یووک هرکوودام از عبوواتین الیوور 

 های د  نعر دراته شدف  

د  بخش اتل مخاطبین با نلرف نگوورش ژئرما کتیبووگ بووه 

مگائه بیشتر آشبایی پیدا کردنوود ت بووه شوورح ت تدگوویر ت 

تلمیق  لاظ نمردن عبصر م ووان بلبووان ی ووی از عباصوور 

ا یابی از مبعر ژئرما کتیبگ با ا ائووه ملووال اصلی آمیزف باز

های کا بردی پراخته شد. این د  حا یگت که  بخش دتم 

بووه ا ائووه یووک تلریووف علمووی ت اسووتاندا د از مر وورع 

ژئرما کتیبگ تلت عبران علم شباسایی پتانگیه هووای از 

دست  اته ت کشف مزیت هووای  قووابتی پبهووان بوور بگووتر 

ن اختصاص یااووت. د  نقشه های هرشمبد ت شرح تبگط آ

بخش سرم به دستیابی به اشرا  جامگ ت کامه اطالعوواتی 

از کلیه عملگرها ت شاخب های د تنی ت پیرامرنی سازمان 

ها ت کگب تکا ها بلبووران ات ووین دسووتات د پیووادف سووازی 
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ژئرما کتیبگ پرداخته شدف. د  بخش چها م از سری الیر 

های انجام شدف مر رع جایگاف ژئرما کتیبگ د  کگووب ت 

کا ها ت سازمان ها با ا ائه یک ملال کا بردی پرداخته شد 

ت از ژئرما کتبیگ بلبران سیگتم نریگیشن ماشین ارتش 

ت ترسله کگب ت کا ها ت سازمان هووا د  هوودایت آنهووا بووه 

  یاد شد. د  بخش پبجم یا نهایی سلگله الیوور سمت هد

های انجام شدف متباسب بووا مر وورع هرکوودام از الیوور هووا 

تر یلات تخصصی به بلث ت تبادل نعر دذاشووته شوود ت 

تجربیات اجرایی د  سازمان های مختلف د  پیادف سووازی 

ایوون مدهوورم مطوورح شوود. د  الیوور اتل  بووا مر وورع 

کگووب ت کووا  بووه ژئرما کتیبووگ نگرشووی نوور د  ترسووله 

جاملیت  اهبرد های ژئرما کتیبگ د  کلیه کگب ت کا ها 

پرداخته شد این د حا ی است که د  الیر دتم بووا مر وورع 

 اهبوورد ژئرما کتیبووگ د  صووبایگ غووذایی بووه تاکیوود بوور 

کا بردهای ژئرما کتبیگ از صوودر تووا صوود زنجیوورف تووامین 

مراد غذایی از مز عه تا مصر  کببوودف اختصوواص یااووت ت 

هایتا  د  الیر آخر بووا مر وورع عا  ووه یووابی ت ترسووله د  ن

کگب ت کا  به مر رع عا  ووه یووابی ت تدگوویر ت تلبیوور ت 

 اهبرد های آن از مبعر ژئرما کتیبگ د  کگب ت کا های 

 مختلف پرداخته شد.

 

آرایشی و  صنای  کمیته کبو و کار های  الیوهای

 بهداشتی انجمن 
 دلگووتانه  ملمدحگوون  مهبدس  آقای  ح ر   با  زندف  برنامه

 اسووتان  ای   ایانووه  صووبدی  نعام  سازمان  مدیرف  هیئت  ع ر

 د  کووا بران حقوور  از صوویانت طوورح» خصوورص  د   تهران

 ت  آ ایشووی  کا هووای  ت  کگووب  بوور  آن  آثووا   ت  مجازی  ا ای

 ت  کگووب  دغدغووه  ت   تز  مگووئله  بووه  ترجه  با  که  «بهداشتی

 .شد بردزا   خصرص این  د   بهداشتی  ت  آ ایشی  کا های

 شوویخلر مهوودی مهبوودس آقووای ح ر  با  زندف  های  برنامه

 اصووغر  علووی  دکتر  آقای  ت  آتامهر  پخش  شرکت  عامه  مدیر

 خصوورص  د   بهداشووت  مووانلی  شوورکت  عامه  مدیر  علیا ی

 بهداشووتی  ت  آ ایشی  صبلت  کا های  ت  کگب  های  چا ش»

 .  شد بردزا   «کرتنا بلران  د 



 

 

 

 12 

 

 1400 تابستان - 7شماره 

 

 برگزار شده توسط دبیرکل انجمن الیو های
میانبرهای نیه به مراقیت د  کگب ت کا  عبران ددتگری 

الیر دبیرکه انجمن با آقای دکتر عا   خبوودان د  تووا یخ 

 بردف است. 1400شهریر   ۸

د  این ددتگر  من بر سی مهم ترین میانبرهای اعالمووی 

د  سطرح مختلف مدیریتی به مر رع بگیا  مهووم ایب ووه 

اساساً مراقیت میانبر خاصووی نداشووته ت نوودا د ت بایگووتی 

برای  سیدن بووه مراقیووت از همووه ا مووان هووای تووالش ت 

پشت ا  استدادف کرد پرداختووه شوود. دکتوور عووا   خبوودان 

مرسگه هلدیبگ بین ا مللووی خبوودان ت کووا آارین نمرنووه 

کشر  نیز د  این ددتگر  من ا ائه ملووال هووای متلووددی 

ت برنامووه  یووزی م توورب د  د  ایوون خصوورص از اهمیوو 

مراقیت به عبران ی ی از مهم ترین  اه ا هووای نیووه بووه 

 مراقیت نام برد.

ی ی از مهم ترین مر رعاتی که د  حرزف دانش کگووب ت  

کا  تلریف می شرد دانش مووا ی اسووت. د  دنیووای جدیوود 

اهمیت زیووادی بووه مر وورع دانووش مووا ی بوورای کووردک ت 

ددی د  این خصوورص نرجران دادف می شرد ت مقاالت متل

 مبتشر شدف است.

دکتر مگلرد  للی نریگبدف پراوورتش توورین کتوواب هووای 

تا یخ ملاصر ایران د  حوورزف  شوود ت ترسووله شخصووی د  

ددتگر با دبیرکه انجمن د  قا ب یک برنامه ایبگووتادرامی 

با اشا ف به اهمیت زیاد   1400شهریر     29د   تز دتشببه  

دانش د  حرزف کردک ت این مر رع خراستا  ترجه به این  

 نرجران شد.

سئراالت مهمی از جمله ایب ه اساساً دادن پوورل توورجیبی 

به کردک ت نرجران کا  د سووت یووا غلطووی اسووت د  ایوون 

ددتگر موور د بر سووی قوورا  دراووت ت تر وویلاتی د  ایوون 

 مر رعات ا ائه دردید.

بخش های کگب ت کا  د  ایووران، ی ی دیگر از مهم ترین  

مرتبط با صبایگ دسووتی اسووت. مهبوودس کگب ت کا های  

بابک پرالتند، صاحب امتیاز برند صبایگ دستی نقرف بابووک 



 

 

 

 13 

 

 1400 تابستان - 7شماره 

 

که از الا ین مراق این عرصه هگت، د  ددتگریی مدصووه 

با دبیرکه انجمن، د  خصرص  اه ا های ترسله کگووب ت 

 کا های صبایگ دستی به ددتگر پرداختبد.

 ۱۴۰۰سال   های معرفی کتاب انجمن دربرنامه 
 تاب انقالب صنهتی چهارمک

  ت   چها م  صبلتی  انقالب  مر رع  اهمیت  به  ترجه  با

  دکتر   آقای  جباب  کا ها  ت  کگب   کلیه  بر  آن  کالن  تاثیرات

  ابتدای   د    ایران   کا   ت  کگب  انجمن    ئیس  د دی  پرتیز

  انقالب   کمیته   کتاب  ملرای  های   نشگت  سلگله  ات ین

 .ارمردند اشا ف مر رع این  اهمیت به چها م  صبلتی

  انقالب   کمیته   ئیس  ارد  سلادت  دکتر  آقای  جباب  سپس

  های   انقالب  انداز  چشم  اجما ی  صر ت  به  انجمن   صبلتی

  تلرالت   سرعت   به  ت   پرداختبد   پبجم   ت  چها م   صبلتی 

 .نمردند اشا ف زمیبه این  د   ت بر رژی

  د یه   به  بااقی   خراجه  علی  آقای   جباب   نشگت  حین  د 

  دکتر   آقای   سمی  اعالم  ات ین   عبران  به  کتاب  انتخاب

  انقالب   دذا    پایه  عبران   به  اقتصاد   جهانی   مجمگ   د    شرآب

  تبیین    ا   حرزف  این   ترندهای  ت  پرداختبد   چها م   صبلتی

 .کردند

 

 

 

 کتاب بازاریابی پرمحتوا 

  مرداد   سرم  تا یخ  د   پرملترا  بازا یابی  کتاب  ملرای  جلگه

   ییس   ار  مگترای  دکتر  سرکا خانم  ح ر   با  1400

  علیر ا   دکتر   میزبانی  به  ت  انجمن   دانشجریی  کمیته

 .   شد بردزا  انجمن، باز س  داداشی 

  د    تر یلاتی   ار  مگترای  دکتر  خانم  ابتدا  نشگت  این  د 

  این  به  ت نمردند  ا ائه  نریگبدف  زنددی  شیرف ت جایگاف  مر د

   تا یف   م انی   ت  زمانی  مقطگ  که  داشتبد  اشا ف  مر رع

  سپس .  است  تاثیردذا   آنها  ملترای  ت  مر رع  بر  ها  کتاب

  کتاب   انتخاب   دالیه  ت  اهمیت  دالیه  ذکر  به  داداشی  دکتر

  کردند   اشا ف  ت  پرداخته  مخاطبان  به  ملرای  برای  مذکر 

  همچبان   ت ی   است،   قدیمی    کتاب   ایب ه   غم   علی   که

  ی   حرزف   الاالن  ت  مبدان   عالقه   برای  ملتبری   مببگ 

  ت   ملترا  بلث  تا یخچه   مرت  .  است  ملترایی  بازا یابی 

  د    که  کا کردهایی  ت  آن  اهمیت  ملترایی،  بازا یابی

  از   دیگری  بخش  دا د  تکا ها   کگب  اهدا   پیشبرد

 .برد طر  دت  ددتگری

  ما   به  دیگر   تزها   این  مشتری  که  مر رع  این   تاکاتی

  می   بل ه   ندا د   ترجهی   برندمان  ت   اهدا   ، ز  تکا ها   کگب م

  می   برآت دف   ا   نیازهایش  چگرنه  ت  اندازف  چه  بداند  خراهد

  نیازهای   بر  ملصرل،  بر  تمرکز  جای   به   باید  ایب ه  سازیم، 

  بازا یابی   ی   مقایگه   کبیم،   تمرکز   مشتری  اطالعاتی 

  بازا یابی   مقایگه  سبتی،  یا  کالسیک   بازا یابی  با  ملترایی

  اشتباهات   اجتماعی،   های   سانه  بازا یبای  با   ملترایی

  بازا یابی   ت  ملترا  خصرص  د   دراته   ش ه  مرجرد
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  ملترایی،   بازا یابی  کا   کگب  های  مر ده  ملرای  ملترایی،

  ملترایی   بازا یابی   ش گت   دالیه   ملترا،   ناکا آمدی   دالیه

  د    که  برد  مر رعاتی  دیگر  از   ملترایی  بازا یابی  آیبدف  ت

 .درات  قرا  ددتگر  ت بلث مر د نشگت این

خانم  د    که    ا  اسالیدهایی  ار  مگترای  دکتر  پایان 

  از  ای  نمرنه  عبران  به  ت  برد   کتاب  ملترای  از  بردراته

  د    ا یبا دذ  برای  بردن  نمردف   تهیه  ملترا  تر ید  سبک 

  ا ائه   مخاطبان   استدادف   جهت  انجمن   ایبگتادرام  ی   صدله 

 .کردند

  ترجمه   با  پر یتگی   جر  نرشته  پرملترا  بازا یابی   کتاب

   سیدف   چاپ   به  آ یاناقلم    ت انتشا  ترسط   بهجتی   سجاد 

 .است

 

 کتاب رهبری سازمانی در انقالب صنهتی چهارم

  ملترم   انجمن   از  چها م   صبلتی  انقالب   کمیته   حمایت   با

  با   ای  جلگه  د   ترانگتیم  ایران  کا    ت  کگب  مدیریت

  به   بااقی  خراجه  مهبدس  آقای  عزیزم  دتست  ح ر 

  چها م،   صبلتی   انقالب   د   سازمانی    هبری"  کتاب  ملرای

 .بپردازیم "نرظهر  های ارصت  ت ها پژتهش

  ت   است  پر دهباد   جان   ت  اسمیت   پیتر  نرشته  کتاب   این

  97  سال  د    ا  کتاب  این  ترجمه  صبلتی  مدیریت  سازمان 

  کتاب   این   مترجمان .  است  کردف  مبتشر   صدله  1۶0  د    ت

  نعری   یرنس  ت   ا ر ا   ابن  مجید  سید   زادف،   تقی  قاسم

 .هگتبد 

  حرزف   د    که   هایی   کتاب  از  بگیا ی  مانبد   به  نیز   کتاب   این

  به   ابتدا  د    است،  شدف   نرشته   چها م   صبلتی  انقالب

  ها   آن  چها مین   نهایتا  ت  صبلتی   های   انقالب  ملرای

  ابات ی "  های   نام   با  اصه  دت  قا ب  د   ت  است   پرداخته

  با قرف   دیجیتال  های  ابات ی"  ت  "ببیادین  دیجیتال   های

  اشا ف   انقالب   این  ا کان   ترین   مهم   ملرای  به   "ببیادین 

 .است داشته

  ار    اصه  دت  د   آن   از  نیمی  از  بیشتر  کمی  کتاب   این  د 

  سه   ملرای   به   ها   آن   د   ت   است  شدف   دادف  اختصاص 

  ایبترنت "  ،"نگر  آیبدف   تللیه  ت  ابری   ایانش "  ابات ی

  دیجیتا ی   های  ابات ی   عبران  به  "ها   ابر ایانه"  ت   "اشیاء 

  "سپا ی   جمگ"  ت  "مصبرعی  هرش"  ابات ی  دت  ت   بیبادین

  پرداخته   ببیادین  با قرف  دیجیتا ی  های   ابات ی   عبران  به

 .است

  نریگبددان   که   هایی   دیدداف   پایه   بر  بلدی   های   اصه  د 

  های   سیگتم   ت   ابزا ها   ملرای  به  اند   داشته   کتاب   این
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  ایبجا   د .  است  پرداخته   بز گ  تغییر   این  برابر  د    آماددی 

  طرل   د   ایشان  های  دیدداف  از  برخی  به  تا   است  مباسب

 :بپردازم کتاب مگیر

  خرد   چها م   صبلتی  انقالب  کتاب   د    شراب   پرتاگر  -

  انقالب   سه   بین  ببیادی   های   تداتت   که  دا د   می  بیان

  که   چرا  دا د   تجرد  صبلتی   انقالب   این   ت   دذشته  صبلتی 

  های   پیشرات  با زشان  تیژدی  عمدف  دذشته  های  انقالب

  انقالبی   آغاز  د   امرتزف  آن ه   حال  است  بردف  ابات انه

   تابط   ت  زنددی   سبک  ببیادین  تغییر  حال   د    که  هگتیم 

 است  مان

  شرایط   د   جهان  ابات انه  ت   اقتصادی  سیاسی،   ملیط -

  ناپایدا ی،   سبب   نیز  آشدتگی   همین   ت  قرا دا د   ای   اشدته

  این   که.  است  شدف  جهان  ابهام   ت  پیچیددی   قطلیت،  عدم

 .است  آمدف "VUCA" د    خالصه طر   به تیژدی 4

  بهتر   عمل رد  هد   با  باید  ها  سیگتم  شرایط  این  د  -

  دا ای   شرایط  چرن.  شرند  طراحی  دیرنددان   تصمیم

  یا   ت ثابت  م انیگمی  با  تران نمی  پس  است  پریا  پیچیددی 

  نعر   از  بل ه    ات   آن   با  مقابله   به  شدف  تلیین  پیش  از

  ای   درنه  به  باید   سیگتم   ساختا    ا بته   ت  تیم   نریگبددان 

  خرد  های  دیری  تصمیم  د   بهتری عمل رد  بتراند که  باشد

 باشد  داشته

  تا   دا د  نیاز  دیرنددانی  تصمیم   به  سازمان  ملتقدند -

  سیگتم   عمل رد  که   ای  مترقبه  غیر   پیشامدهای   بترانبد

 نمایبد  مرتدگ ت بیبی  پیش  کببد  می تهدید  ا هایشان 

  سازمان   امرتز  سایبدین  دیری  تصمیم  چا چرب  به  ببا - 

  نه   اساس   براین  ت   بیببد  می   پیچیدف   ملیط   د     ا   ها

  حتی   نه   ت   مباسب   تش   نه  ت   دا د   تجرد    تشی   بهترین

  های    تش  سراغ  به  باید  بل ه   پاسخگرست  جدید   تش

  بگاز "  کا    ت   کگب   های  مدل  شرایط   این   د  .   ات  نرظهر 

  بهترین   ت  نیگت  جرابگر  هم  "پاسخ   ت  کشف"  ت  "بدرتش  ت

   هبری   ت  بیبی  پیش  ها  آن  برای   ا  کا   ت  کگب  مدل

 نمایبد  می قلمداد

  برای   سیگتمی   تد ر  پایه  بر   ا   تلاملی    یزی   برنامه  متد  -

  پاسخگر   ت  مدید    ت  پیش  صبلتی  انقالب   این  با   مقابله

   تش   نرعی  تلاملی    یزی  برنامه.  نمایبد  می  ا زیابی

  می   بر   میان  از    ا   بیبی   پیش  به   نیازمان   که  است   شباسی 

 دا د 

  باید   مجمرعه   یک   ندلان   ذی  تمام   که   ملتقدند   همچبین  -

  های   ابات ی   آن،  اهمیت   ت   انقالب   این   به  د ستی   نگرش

  ت   حا ر  حال  د    که  ببیادیبی  تغییرات   آن،  د   مرجرد

  مقابله  ابزا های   نیز  ت  نمایبد   می  ایجاد  دنیا    تی   بر  آیبدف

  مطرح   آن  پی   د   که  جدیدی  تلا یف  ت  ها  دیدداف  ت  آن  با

  شرایط   این  ایب ه   د یه  به.  باشبد  داشته   است  شدف

  به   باید   تصمیمات   ت  است  بیبی  پیش   قابه  غیر  پیچیدف

  دست   د    های   دادف   با   متباسب  ت   شدف   دراته   سرعت

  ت   د آید  اجرا  به   پرتژف  یک  قا ب   د    ت  شرد   دیری   تصمیم 
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  اتخاذ   دیگری  متباسب  تغییرات  دیگر  ای   دادف  د   مجددا

  کلیدی   خیلی  مدهرم  دت  آت ی   تاب  ت  چاب ی  پس  دردد

  تمام   ی گان  های  دیدداف  آن   الزمه  ت  شرند  می  ملگرب

  ملال  قا ب  د    ا  مرا د  این.  است مداهیم  این  به  ندلان  ذی

 .نمایبد می تبیین کتاب  این  د   هایی
 

 2050سال    تا   تکنولوژی  کتاب تغییر بزرگ

  سال   د   2050  سال   تا  ت بر رژی  بز گ  تغییر  کتاب  این

  ترجمه   139۶  سال   د    ا  رب  امین   نشر   ترسط  201۶

  تغییرات   نام  با  دیگر  کتابی  پی  د   کتاب  این  است  شدف

  است   آمدف  د    تلریر   شته  به  2050  سال  تا  جان  بز گ

  هایی  ت بر رژی  تبرع به  کتاب  این  د   است  شدف  تالش  که

  است   تلرل  ت   تغییر  حال   د   چها م  صبلتی   انقالب   د    که

  نیز  PDF قا ب   د   آن  ترجمه  که  کتاب  این.  شرد  پرداخته

  20  د   دا د  قرا   عالقمبدان  دسترس  د    ایگان  صر ت  به

  ن ته   است،  شدف  تهیه  مختلف  نریگبددان  ترسط  مقا ه

  جمگ   د   مختلدی  ااراد  تجرد  آن  د    ترجه  قابه

  تا   تخیلی  های  داستان  های  نریگبدف  از  است،  نریگبددان 

  متخصصان   ابات ی،   ت  اقتصادی   های   بخش   نگا ان    تزنامه

  پژتهشگران   تا   اازا ها   جبگ   ت  ایزیک  پزش ی،  حرزف

 .علم  ایلگراان تا  ت زنددی  مهبدسی 

  د    خرانبدف  برای  مباسبی   دید   دا د   که   خربی   مقدمه   د 

  اشا ف   ت  کبد  می  ایجاد  مطا ب  کلیت  ت  مباحث  مگیر  مر د

  :دید  تران می  ا  تی رد سه کتاب  این  د   که  دا د

  اازایش   به  ها   ت بر رژی   ترسله  ملتقدند   که   درتهی   -

   ا    ااف  اازایش   ت   انجامد   می   جهان  د    سالمت   ت  عدا ت 

 .بردا د  د   جهانیان برای

  ت   است  اازایش  حال  د   ها  نابرابری  ملتقدند  که  درتهی  -

  بیشتر،   طبقاتی   ت اد   ت   ها  بی ا ی   از   ناشی   انگانی   اجایگ 

 .زد خراهد  قم همگان برای  ا  کببدف  نگران ای آیبدف

  قابه  غیر  دا یم  که  ای  آیبدف:  دریبد  می  که  درتهی  ت  -

  تاثیر   تلت  حدی   تا  آیبدف  این  متاسدانه  اما  است  اجتباب

  ترسط   آن   دیگر  بخش   ت  است   کا ااریبان   ت   دانشمبدان

  ش ه   مبتخب  اارادی  ت  بز گ   های  شرکت  ها،  دت ت

 .درات خراهد
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  این   ام  20  مقا ه  خراندن  به   ا  عزیزم  دتستان  همچبین

  ترسله  مر د   د     ا  جدیدی  دید   که  کبم  می   ترصیه   کتاب

 .دذا د   می  میان  د  ما با ها  ت بر رژی

 

 کتاب زنجیره تامین در انقالب صنهتی چهارم

  ملرای   از  پس   امیرعباسی  مرت ی  آقای   جباب  ابتدا  د 

  به   چها م  صبلتی  انقالب  د    تامین  زنجیرف  کتاب  مباسب

  زنجیرف   که  کا ها  ت  کگب  عمدف  مش الت  اصلی  علت

   ا   صبلتی   انقالب  تا یخچه  ت  پرداختبد   هاست  آن  تامین

  خربی   به   ا   جلگه   نشگت  ادامه  د   ت  دادند   تر یح

 .کردند  مدیریت

  از   پس   بااقی  خراجه  علی  مهبدس  آقای  جباب  سپس

   قابتی   مزیت  عبران  به  آن  ملرای  ت  تامین  زنجیرف  تلریف

  ت   پرداختبد   تامین   زنجیرف  ت رین   تا یخچه   به  ها   شرکت

  ت   ا زش   زنجیرف   تامین،   زنجیرف  مدهرم   سه   بلث   طرل   د 

 .دادند  تر یح هایی ملال ذکر با   ا تقا ا  زنجیرف

  چها م  تامین  زنجیرف  انداز  چشم  تا  شد   سلی ا ائه حین د 

  های   کا خانه  دیجیتال،  تلرل  سازی،  جهانی  با  ا تبان  د 

  خردمختا انه   های   دیری   تصمیم   ت  ها   کبترل   ت  هرشمبد 

 .شرد دادف بگط
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فعالیت های شعبه مازندران انجمن مدیریت  

 ۱۴۰۰کسب و کار ایران در تابستان 
 جلبه با اصناف 

  انجمن   بین  19/05/1400  تا یخ   د   اى   جلگه  طى

  آمرزشگاف   ت   مازند ان  شلبه  ایران  کا    ت  کگب  مدیریت

  ت   کیدیت  ا تقاء   جهت  ترااقاتى  مله،  اى  حراه  ت  ابى 

  حین   کا   بازا   شایگته  نیرتهاى  آمرزش  آمرزشى،  کمیت

  چا ش   با   متباسب   آمرزشى  نیازهاى   یااتن   کرتنا،  پگا   ت

  جهت   هایى  برنامه  تدتین  سپس  ت  کا   بازا   جدید  هاى

   ت علرم  تزا ت سازمان به تابگته نهاد دت  بین آن،  تامین

  با  جلگه این درات،   صر ت  کشر  اى  حراه ت ابى  سازمان 

  ابى   آمرزشى  مجمرعه  مدیریت  قاسمى  على  آقاى  ح ر 

  کا    ت  کگب  مدیریت  انجمن   یاست  مله،  اى  حراه  ت

  آ مین   دکتر  آقاى  شلبه  دبیر  ،....    مازند ان  شلبه  ایران

  على   دکتر   آقاى   جباب   شلبه   آمرزش  مگئرل   ت  دلى 

  ا تقاء   نیاز،    اگ   جهت  است  امید  شد،   تش یه   سرت خراف

  ثمر   مؤثمر  آیبدف   کا   بازا    کا    نیرتهاى    شد   ت    ها   مها ت 

 .دردد تاقگ

 

 Smart PLS 2&3برگزار کارگاه آموزشی  

 سووبجى نیوواز از  پووس  مازند ان  شلبه  نمایبددى  که  آنجا  از

 بوور مببووى اى ترجووه خوور  د  تقا ووا بووا اع وواء آمرزشووى

 دتموواف از پووس بوورد، هموورافSmart PLS3 دت ف بردزا ى

 ظرایووت  نصاب  حد  به   سیدن  با  ت  کالس  تش یه  اراخران

 عگووگرى  مرجووان  خووانم  آمرزدووا ى  بووا  دت ف  شدف،  تلریف

 موودت  طوورل  شوود،  بردووزا   آمووا   حوورزف  مجوورب  متخصب

 بِووه ت آنالیوون هووا کووالس  ت  برد  ماف  یک   ها  کالس  بردزا ى

 نشووان دت ف  سبجى    ایت  نتای .  برد  عملى  ت ا یف  همراف

 ت  درى  مربى  ،  مها ت  حرصله،  صبر،  از  متقا یان  دهد  مى

 هوواى  دت ف  د خراسووت  ت  بردنوود  خشووبرد  اسووتاد  هم ا ى

 .داشتبد  جدید

 

 

 

 : بازنشانی عظیم منتشر شد 19کووید  کتاب  

  عصر د   جهان  آیبدۀ م ععیم  بازنشانی : 19 کرتید             

 |پگاکرتنا

  نیگت؟   ای   آیبدف  آیا  ببیبیم    ا  آیبدف   ترانیم   نمی  ایب ه

  ملبایی   بی   ت  انگداد   از  بازتر یدی  حرکت   جریان  ایب ه

  ما   ملراتی   چا چرب   که   دهد   نمی   نشان   آیا   است،   شدف

  با   مراجه  است؟  تران  نا   کبرنی  جهان  با   تیا تیی   برای

  متلا ض  های  نرم  تقابه برای ام اناتی  که  کرتنا  پگا   جهان

  بس   است    تیا تیی   دا د،  خرد   د    ا  کرتنا  حین   ت   پیش
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  شباختی   آماددی  که  تجردی  ت  جانبه   همه  پیچیدف،

  که   عطدی  نقطه  از  دذا .  طلبد  می   ا  دذا   برای  هرشیا انه

  د    پس .  شرد  می  مگلط  ما   بر  نباشیم  مگلط  آن  بر  ادر

  سازی   غبی   بر  ت  بایگتیم   عملگرایی  هر  از  پیش  است  خر 

 .کبیم  تامه خرد ا ری  های سرمایه

  دذا    ببیان   شراپ،  کالتس  پرتاگر   قلم   به  کتاب   این

.  است  آمدف   د   تلریر  بهز    داتتسم    اقتصاد  جهانی  مجمگ

   تندهای   از  آن   های  بیبی   پیش  که  مجملی  دذا    ببیان

  برنامه   جهت  مگتبدات  ترین  مرثق  عبران  به  جهان  آتی

  همین   به  دا د،  دیریبه   کا بردی  کشر ها  کالن  های   یزی

  جهان   مبطق  اکتشا   برای  کتاب  این  از  تران  می  اعتبا 

 .جگت بهرف ات ا  قابه  د آمدی پیش  عبران به نرین

:  مترجمان  |  ما رت   تیری  شراب،   کالتس :  نریگبددان

  متین   اسماعیلی،علی  شهاب   اسماعیلی،علی  زهرف

 | 1400 |  ارهبگ  نقد  | اتل چاپ | جما ی خان

 ارهبگ  نقد انتشا ات ایبترنتی ارتشگاف از آنالین خرید   

 

 الیو شهبه مازندران انجمن 

  د    سرمایه  ت   کا   نیرتى  میان   ش ا   آن ه  به  ترجه  با

  طرل   د   آن  شدف  تجربه  زمان  هر  از  بیش  ،  امرتز  جهان

  سیگتماتیک  عرامه   ت  ش ا   این   ت  است   بشر  تا یخ 

  ت   کا    بازا   د    ا  پا ادتکگی ا ى  پیامدهاى  آن  پیدایى

  نیرتهاى   با   پیامدها   این  ت  أست  داشته  همراف  به  اشتغال 

  متمایز   هاى   تیژدى   کدام   هر   که ها   هزا ف  جدید   نگه   کا  

  است،   شدف   مراجه  دا د    ا  خرد   برانگیز  چا ش  مگائه   ت

  بر   طلبد،  مى   ا  جدید  هاى  حه   اف  به  دستیابى   رت ت

  د    مازند ان  کا    ت   کگب  مدیریت   انجمن   اساس  همین

  سرمایه   ت  کا    تابط  مر رع  با  الیرى  01/04/1400  تا یخ

  احمد   دکتر  آقاى  میهمانى  با  کا   نیرتى  جدید  نگه  ت

  .کرد  بردزا   سیاسى شباسى  جامله دکترى الال 

  تیژف   طر   به  سپس  ت  جهانى  سطح  د   مر رع  الیر  این  د 

  آن   اى  زمیبه   ت  تا یخى   دالیه  شد،   بر سى   ایران   بازا   د 

  کا    نیرتى  به  ترجه  با  آن  از  شد  برتن  هاى  حه   اف  ت  طرح

 .شد  ترصیه  جدید
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از تمااامی اساااتمدی ماادکرانی سارشواسااان   

دانشجوکان خانواده سسب   سااار تضا ااا ماای 

شود با مراجعااه بااه ساااکن انجماا  ماادکرکن 

سسااب   سااار اکااران   ترمماام  رسشااوامه 

مربوطهی ما را در راستای انجام  ظاااکم مااان 

 کاری فرمائمد. 

سممته های تخصصی   همچواام  بخاای هااای 

ار اکااران مختلم انجم  ماادکرکن سسااب   ساا 

آماااااده درکافاااان نیاااارات    مشااااو ادات 

 عالقمودان به همراری می باشد.

 1400 تابستان  – هفتمشماره  –سال سوم 

 تاریخچه انجمن مدیریت کسب و کار ایران: 
مدیریت اجرایی به همت جملی از دانشجریان دت ف های کا شباسی ا شد    1375د  سال  

استادان  ت  مدیران  از  چبد  تبی  ا زشمبد  های  ت  اهبمایی  پشتیبانی  ت  مدیریت  دانش دف 

جلدر مرعشی مدیرعامه   سید  استاد  جمله  از  صبلتی«  مدیریت  »سازمان  درانقد  سازمان 

مدیریت   دانش دف  علمی  هیئت  م ئیس  عمادزادف  مرت ی  دکتر  آقای  سازمان،  متقتز 

ا ی تلدادی از مدیران ا شد ببگاف های کشر ، دام های نخگتین سازمانز ت تالش ت هم 

برای پایه  یزی یر نهاد علمی غیرانتداعی متش ه از استادان، دانش آمرختگان ت دانشجریان 

کا شباسی ا شد مدیریت اجرایی ت دیگر شاخه ها ت درایش های  شته مدیریت، همچبین 

کا  های  دت ف  آمرخته  دانش  مجرب  مدیران  تا یخ دیگر  د   شد.  برداشته  مدیریت  شباسی 

انجمن  1375آبان    20 کمیگیرن  تایید  مر د  ایران  کا   ت  کگب  مدیریت  انجمن  تاسیس   ،

انجمن  باز سان  ت  مدیرف  هیات  انتخابات  نخگتین  سپس،  درات.  قرا   ایران  علمی  های 

نرنی ثبت  بردزا  شد ت الا یت هیئت مدیرف با تهیه اساسبامه ت اقدام برای انجام مراحه قا

اثر تالش   بر  دردید.  آغاز  تهران  استان  صبلتی  ت ما  یت  ها  شرکت  ادا ف ثبت  نزد  انجمن 

ثبت   ی  شما ف  با  ایران  کا   ت  کگب  مدیریت  انجمن  شدف،  یاد  تا یخ    9۶۸۶های    1۶د  

نزد ادا ف ثبت شرکت ها ت ما  یت صبلتی به ثبت  سید ت الا یت قانرنی    137۶شهریر   

نعا ت   تلت  علرم،  خرد  ا  تزا ت  پژتهشی  مملاتنت  ایران  علمی  های  انجمن  کمیگیرن 

 .تلقیقات ت ابات یز آغاز نمرد
 

 (Vision)چشم انداز

به عبران قطب مشات ف، اطالع  سانی ت تلقیق د  ایران  تبدیه انجمن مدیریت کگب ت کا   

 . حرزف مدیریت کگب ت کا  د  سطح خات میانه
 

 (Mission) ماموریت

از   ا تقای دانش مدیریت کگب ت کا  به مبعر  هد   تش یه انجمن، دگترش، پیشبرد ت 

ترسله کمی ت کیدی نیرتهای متخصب ت بهبرد بخشیدن به امر  آمرزشی ت پژتهشی د   

زمیبه های مربرن به مدیریت کگب ت کا  می باشد. انجمن مدیریت کگب ت کا  به عبران 

جهت الا یت د    غیرانتداعی ت د   انجمن  کگب ت کا  د  زمیبه های  یک  عرصه مدیریت 

مشات ف، اطالع  سانی ت تلقیق د  حرزف مدیریت کگب ت کا  تاسیس شدف است. خدمات  

 .انجمن د  تمامی سطح کشر  با باالترین کیدیت ا ائه می دردد
 

 (Values) ارزش ها

  انجمن  د   … بیان حقیقت : تمامی تالش، برنامه  یزی ها، تبلیغات، جلگات، سمیبا ها ت  

اصه ک  یا  ت  ا ااه  بدتن  تاقلیت  بیان  بر  مبتبی  کا ،  ت  کگب  مدیریت به  مطا بی  کردن  م 

 .تجردی آن می باشد

اطالع  سانی بدتن حد ت مرز د  زمیبه مدیریت کگب ت کا  ت خدمات مرتبط با حرزف های  

 علمی ت پژتهشی، کبگرف ها ت 

اساس جدید ترین دستات دهای جهانی  ا ائه ملصرل ت خدمات تلقیقاتی ت مشات ف ای بر  

 د  حرزف مدیریت کگب ت کا  

از   اعم  ها  سازمان  ت  ها  ا دان  تمامی  مشا کت  برای  مباسب  ملیط  ایجاد   : پذیر  مشا کت 

دت تی ت غیر دت تی، اندیشمبدان ت خیر خراهان، اساتید ت دانش پژتهان د گرز، به نلری 

  .ای اهدا  متلا ی انجمن مشا کت کببدکه هر کس هر چه د  تران دا د بتراند د   است

پایدا    قانرن مدا  : ملر یت بخشی به قرانین ت مقر ات نعام اسالمی ت ایجاد زمیبه های 

مبتبی بر قانرن برای حمایت از خدمات علمی، ارهبگی ت ترسله ای آمرزش عا ی از اصرل 

 .اساسی خراهد برد

اجرا مد یت  برای  یااته  سازمان  تالش   : ملیط  کا آارین  ایجاد  ت  کا آاریبی  بر  مبتبی  یی 

 .های کا آارین، که مبجر به ترانمبدی آحاد جامله هد  دردد
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