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ػٌبٍیي ٍ هَضَػبت وتت پیطٌْبدی پشفشٍش ٍ ثِ سٍص دًیب ثشای تشخوِ
سّجشی
تَخِ هْن  :هجلغ هٌذسج دس ستَى تؼشفِ ولیِ خذهبت ریل سا ضبهل هیگشدد:
 .1خشیذ وتبة اسخیٌبل اص سبیت آهبصٍى تشخوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطبلت وتبة ٍ ثبصثیٌی ػلوی تشخوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّوبٌّگی هبلىیت حمَق هؼٌَی وتبة ٍ ًبضش
.2اًدبم تخصصی ولیِ وبسّبی ٍیشاستبسی (هحتَایی ٍ ادثی  ،اًطبیی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی ثب لطغ هذ ًظش ضوب  ،فصل ثٌذی آى ٍ طشاحی گشافیىی خلذ وتبة ثب تبییذ ًْبیی ضوب
.3ولیِ اهَس ًطش وتبة ضبهل اخز ضبثه ثیي الوللی ) ٍ (ISBNثجت دس فْشست سبصهبى اسٌبد وتبثخبًِ هلی ایشاى (فیپب) ٍ اخز هدَص چبح اص ٍصاست هحتشم اسضبد ٍ چبح  22خلذ اص آى

عکس جلد

نام کتاب

تعداد

تعرفه کلیه

صفحات

خدمات

19.222.222

نام مولف کتاب

سال انتشار

شهامت رهبری

Brené
Brown

2218

322

منشور فرهنگی

Daniel
Coyle

2218

324

18.242.222

صراحت قاطع

Kim Scott

2217

272

16.322.222

اص اٍاى وَدوی وِ لت ثِ سخي ثبص هیوٌین ،ثِ هب هیگَیٌذ
اگش چیض خبلجی ثشای گفتي ًذاسین ،دّبىهبى سا ثبص ًىٌین.
وین اسىبت ًَیسٌذُ ایي وتبة ،یىی اص هذیشاى اسضذ گَگل
ٍ ثؼذ ّن اپل ثَدُ است ٍ ثشای تطىیل تیوی لَی ثسیبس
تالش وشدُ است .ضْشت اٍ ثِ ایي خصیصِاش دس هذیشیت
است :صشاحت لبطغ.

سازمان مثبتگرا

Robert E.
Quinn

2215

242

14.522.222

خیلی ضشوتّب ثب افتبدى ثِ دام فشضیبت پزیشفتِضذُ
دسثبسُ سبصهبىّب ٍ افشاد ،پتبًسیل ًیشٍی اًسبًیضبى سا ّذس
هیدٌّذ .ساثشت وَییي دس ایي وتبة ًطبى دادُ چطَس
هیضَد ثب همبثلِ ثب سسَم سایح ،سبصهبًی خلك وشد
وِ ًیشٍّبیص ثِ وبس ػاللوٌذ ثوبًٌذ ٍ پیَستِ تطَیك
ضًَذ ٍ چِ اص ًظش فشدی ٍ چِ اص ًظش گشٍّی ثبسٍس ضًَذ ٍ
اص اًتظبسات فشاتش سًٍذ.

کتاب

توضیحات
ثشًِ ثشاٍى سخٌشاى هطَْس تذ ،ثش اسبس تحمیمبت خذیذش
ثش سّجشاى ،ػبهالى تغییش ٍ فشٌّگسبصاى ًطبى هیدّذ وِ
چطَس ثبیذ ایي ایذُّب سا ثِ ػول دسآٍسین تب ثتَاًین گبهی ثِ
پیص ثشداسین ٍ ساّجش ثبضین.
ٍلتی ضْبهت سّجشی داسین ،ادػبی داضتي پبسخ صحیح سا
ًذاسین ،ثلىِ ثِ دًجبل سَال دسست ّستین.
سّجشی ًیبصهٌذ ػجَس اص هَلؼیتّب ٍ هزاوشات سخت است ٍ
سبختي فشٌّگ ٍ هْبستّبی الصم .لذست دس اًحصبس
افضایص ًوییبثذ ،ثلىِ ٍلتی ثیطتش هیضَد وِ ثب دیگشاى
تسْیوص وٌین.
دًیل وَیل ًَیسٌذُ ایي وتبة سبلّب دس سبصهبىّبی
هَفمی هثل ایذئَ ،تین سیل ًیشٍی دسیبیی آهشیىب ٍ
اسپبسس سٌتآًتًَیَ وبس وشدُ است .اٍ فشایٌذ ایدبد
فشٌّگ یه سبصهبى سا دس سِ هْبست ولیذی هیداًذ وِ
پیَستگی ٍ ّوىبسی سا ایدبد هیوٌٌذ ٍ ثبػث هیضًَذ
رّيّبیی ثب آسای هختلف ثِ ّذفی ٍاحذ ثیٌذیطٌذ.
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رهبران دیداری

David
Sibbet

2212

688

15.362.222

ایي وتبة ًطبى هیدّذ سّجشاى چطَس هیتَاًٌذ اص
ضىلگیشی ساّجشدّب ٍ خلك چطناًذاصّب دس سبصهبًطبى
حوبیت وٌٌذً .طبى هیدّذ وِ دس سبصهبى چِ تغییشاتی اص
طشیك خلسبت دیذاسی ٍ تینّبی دیذاسی لبثل تحمك است.

با چرا شروع کنید

Simon
Sinek

2211

256

15.362.222

سیوَى سیٌه دس سبل  2229خٌجطی سا آغبص وشد تب ثِ
هشدم ووه وٌذ دس وبس ثباًگیضُتش ثبضٌذ ٍ دس ػَض ثِ
ّوىبساى ٍ هطتشیبًطبى اًگیضُ ثذٌّذ .اص آى صهبى هیلیَىّب
ًفش تحت تبثیش اٍ ٍ ًظشاتص ثَدُاًذ .تذتبن اٍ  28هیلیَى
ثبس دیذُ ضذُ ٍ سَهیي ٍیئَی هحجَة تذ دس خْبى است.
وسبًی هثل هبستیي لَتشویٌگ ،استیَ خبثض ٍ ثشادساى سایت
ضجیِ ّن ًجَدًذ ،اهب ّوِ ثب چشا ضشٍع وشدًذ .آًْب فْویذًذ
آدمّب خذهبت ،خٌجص یب ایذُای سا ًویپزیشًذ ،هگش چشای
پطت آى سا ثذاًٌذ.

جهت حقیقی

Bill George

2227

251

15.262.222

ایي وتبة سٌگ هحىی هٌبست ثشای سٌدص چطناًذاصّب،
اًگیضُّب ٍ اسصشّبی ضوب استًَ .یسٌذگبى ایي وتبة
تحمیمبت صیبدی ثش سٍی ً 125فش اص هذیشاى ػبلی ستجِ اًدبم
دادًذ تب خَاة سَاالتی سا ثیبثٌذ وِ ضوب سا ضگفتصدُ
خَاّذ وشد.
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