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��ده ا��؟ آ�� �� �� ��ل ���� 

�� ���ــــــ� در ��د و ���ــــــ�           ����ری از ��ا�ـــ� �� د��� ��ــــ�اری ��دن، آ����ن 
در���� ������ن ��� �����.

�� ��ر��� ��روزِی ��ز��ن ��� را در���� �� ����، ����   �����  �����        
از آن ا����ده ��� ����.

       ����ری از ��ا��ی �������� ����رف  ����� ��ر���، ���� از ������ ����ا 
����� و ����� �� در���� ����ه ����� ��� ����.

���ب ��ی ���� د��� در ���� ���ی ��ی ���� 
 :�� ���� ای ا�� 

          �� ���� ��� ����� �� د��.

.��� �� ��� ���ب �� �� ر�� ���� و ��دی ���� �����ه           ����ای 

         ����وت از ���� ��ی ����م و ���اری ا��. 

           ������ر ا�� و ���اره در �������� �� روی ��� ���� �����ه ��ار ��ا�� دا��.
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هدیه پرمحتوایی
 انتخاب کنیـد که 
به برنـــــد شما 
شخــصیت دهد



     ���ی ��د
ا���ا��ی ���� و ����� ا����ب �� ��د؟

اگر استراتژی هایتان به نتیجه نمی رسد این مسئله فقط برای شرکت شما رخ نمی دهد، حتی 

اما آنچه این  با این مشکل روبرو بوده است،  نیز    (P&G) شرکت بزرگی مانند پی اندجی

شرکت را به جایگاه امروزی اش رسانده، بازی کردن به شیوۀ برنده هاست. فلسفۀ برد چندان 

پیچیده نیست، نگرش برنده ها نسبت به دستیابی به استراتژی مشابه است و اگر قصد دارید 

یکی از برنده ها باشید، باید این نگرش را یاد بگیرید. بازِی برد با طرح مثال های متنوعی از 

شرکت پی اندجی راهنمای خودآموزی برای دستیابی به استراتژی برد است. بازِی برد فرصتی 

به  فراگیری هنر دستیابی  و  پی اندجی  استراتژی  و مشاور  با مدیرعامل  برای همراه شدن 

استراتژی برد از زبان آن هاست.

    برترین کتاب حوزه برنامه ریزی استراتژیک به مدت ١٠٠ هفته در وب سایت آمازون

��ر��ی ���  ����     
��� و ��ر ��ن ���� �� در�����؟ ���ر از ���� ��ی ������ 

بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذار  از  یکی  تجربه های صاحب  کتاب می خوانید  این  در  که  مطالبی 

تا زمانی که  آورد  را در یک استارتاپ به دست  اولین تجربه های خود  از زمانی که  خطرپذیر است 

مدیرعامل شرکت  بزرگی در سیلیکون ولی شد. این کتاب پاسخ به چالش هایی است که مدیرعامالن، 

سرمایه گذاران و کسانی که کسب وکار خود را راه انداخته اند، با آن ها درگیر می شوند.

    کتابی که اکثر مدیرعامل های سیلیکون ولی آن را خوانده اند

     راه و ر�� ������ی
���� ��ف �����، ����� ������ و روش ر���ی ��ن را ��ای ����� ����� د���

اگر در مقام مدیر در کسب  وکاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر 

عهده  دارید و آن قدر متواضعید که فکر می  کنید می توانید بهتر از این با همکارانتان تعامل کنید و دغدغه 

رشد و پویایی آن ها رادارید حتمًا این کتاب را بخوانید. این کتاب ازیک طرف به منابع معتبر و تحقیق

 های علمی پشت گرم است و از طرف دیگر سرشار از تکنیک های عملی و دم  دستی مربیگری است. 

با خواندن کتاب تجربۀ خیلی از موقعیت هایی که نویسنده توصیف می کند جلوی چشمانتان می  آید و 

افسوس می  خورید که کاش بهتر مدیریت می کردید.

    پرفروش ترین کتاب حوزه مربیگری در کسب وکار در وب سایت آمازون

���ب ��ی ������دی ��ای ���� ��
���� ���� و ���� ����ه
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     ���� �� ��ی ا�����س آ��
��م ���� ����� ��ای ��� ����ا��� ر���� و ر���ن �� ر�� ����

بســیاری از مدیــران و کارآفرینان با استراتژی اقیانوس آبی آشنا هستند و مباحث نظری آن را می دانند، 

اما به درستی از آن بهره نبرده اند و گمان می کنند نمی شود این مباحث را در سازمانشــان به کاربست. 

این کتاب بیشتر برجوشش از درون سازمان تأکید می کند و ســعی می کند با تکیه بر ذهنیت و فرهنگ 

ســازمان و با همراهی نیروی خالق و کار تیمی، ســازمان را در مســیر رسیدن به اقیانوس آبی قرار 

دهد و در این راه مثال ها و تجربه های به روزی را با خواننده در میان می گذارد.

    کتاب پرفروش وال استریت ژورنال، آمازون و نیویورک تایمز

     ذ���� ����
اول  روز   ��� را  ������ن   �����

اداره ����

متولد می شوند  تازه  که  رویای همۀ شرکـت هایــی 

تبدیل  حرفه ای  و  بزرگ  سازمانی  به  روزی  که  است  این 

گرفتار  مدتی  از  پس  اما  درآورند.  سرها  توی  سری  و  شوند 

و  می شود  پیچیدگی  ایجاد  باعث  «رشد  می شوند:  رشد  پارادوکس 

پیچیدگی، خود قاتل خاموش رشد است». به بیان دیگر، رشد، رشد را نابود 

می کند. موضوع این کتاب، رشد سودآور پایدار است. اینکه چطور شرکتی قادر به کسب 

و حفظ رشد سودآور شود پرسشی اساسی است که پاسخ ساده ای برای آن وجود ندارد.

    جزء برترین کتاب های حوزه رشد پایدار و استراتژی های رشد در کسب وکار

     ر���ان آ�� ��ا �� ��ر��
��ا ���� از ��وه �� �� ��ا��� ���� ����ری ���� و ���� ��در �� ا�� ��ر ������؟

هیج سازمانی در خالل بحران، خودبه خود مدیریت نمی شود. همیشه بحران موجود را رهبر برطرف کرده 

فراست و  به  نه  دارد.  رهبری بستگی  به کماالت و فضیلت های  یا شکست سازمان  است. موفقیت 

تیزهوشی. جهانی را تصور کنید که در آن افراد باانگیزۀ سرکار رفتن از خواب بیدار می شوند، در محل 

کار احساس امنیت و ارزشمندی می کنند و با احساس کامیابی به خانه بازمی گردند. رهبران آخر غذا 

ایجاد محیط هایی  به  را  که خود  نوشته شده است  و سازمان ها  رهبران  از  آن دسته  برای  می خورند 

متعهد می کنند که در آن ها مردم به طور طبیعی باهم برای انجام کارهای چشمگیر همکاری می کنند.

    این کتاب پر فروش ترین کتاب انتشارات آریاناقلم به عنوان هدیه نوروزِی سال ٩٨ بود.
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 �����      ��� ���رم ��زا����� - ����� 
���� از ��زار���� ���� �� د�����ل

در کتاب نسل چهارم بازاریابی، به مسائلی همچون تولید محتوا و بازاریابی محتوا، بازاریابی همه کاناله، 

و مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی پرداخته می شود. یاد خواهید گرفت جا به جایی های قدرت و تأثیر 

ارتباطات دیجیتال در حلقه های مشتریان را تشخیص دهید و آن ها را به مزیت تبدیل کنید. این کتاب 

عالوه بر کمک به خواننده برای درک اهمیت تغییر بازارهای امروزی و ضرورت تحول بازاریابی سنتی به 

بازاریابی دیجیتال، پارادوکس و الزاماتی را بیان می دارد که چشم مخاطب را به روی روند پیش رو باز 

می کند و درنهایت، با ارائه نمونه هایی، چگونگی اجرای این پارادایم نوین را آموزش می دهد. 

����ی ���� ��ای ����ان       ا��ار��ی 
��آ��� ����ان ���� ���� از ���� ��ا��� 

همه ما در محیط کار یا زندگی روزمره به طور مداوم با تصمیم های مالی مواجه می شویم بدون اینکه ابزار الزم 

برای این گونه تصمیم گیری ها را در اختیار داشته باشیم. در این کتاب سعی شده است دانش مالی به زبانی ساده 

و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل از ساختار کتاب های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی 

نشده است. این کتاب بر سه مبحث کلی، یعنی تجزیه وتحلیل صورت های مالی، بودجه ریزی سرمایه ای (ارزیابی 

مالی طرح ها و پروژه ها) و مفهوم ریسک و بازده متمرکز است. 

    این کتاب پر فروش ترین کتاب انتشارات آریاناقلم به عنوان هدیه نوروزِی سال ٩٧ بود.

     ��ب 
را   �����  �� ��ـــــــ�ز��   ������  �����

��� ����� روز در��� 

در این کتاب یاد می گیریم که در دنیایی که شرکت ها به

 سادگی از یکدیگر کپی می کنند چطور محصول یا خدمتی 

طراحی کنیم که مشتری چنان به آن معتاد شود که توجهی 

به محصوالت مشابه نکند. مفهوم قالب شدن در این کتاب 

فصل مشترک حوزه های روان شناسی، فناوری و کسب وکار 

است. کتاب پیش رو می تواند راهنمای مفیدی برای کسانی 

باشد که در جستجوی مدلی نو برای کسب وکارند.

    کتاب پیشنهادِی مدیران محصول شرکت های برتر

���ب ��ی ������دی ��ای ���� ��
����ان ار��
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     ������ ���ژه ��ای ��� ���� ���ژه
���� و ��رگ را ��و�� �� ����ن ������� ���ر ��وژه ��ی 

این کتاب مناسب کسانی است که فارغ از مدارک و گواهینامه ها، واقعًا می خواهند بدانند پروژه یعنی 

انتظارات،  شفافیت  پاسخ گویی،  اخالق،  بردارند.  قدمی  خود  حرفه ای  اوضاع  بهبود  جهت  در  و  چه 

مدیریت استعداد و تعدادی دیگر از مهارت های ارتباطی مدیریتی موجب شده است تا نگاه این کتاب 

به پروژه مبنایی از منابع انسانی و مهارت های فردی داشته باشد. 

     ��د����ی در ����� 
����ه در �����ی ����� 

کتابی که احساس توانستن به شما می دهد، احساس خالق 

بودن. کتابی که همان قدر که یک مدیر تازه کار از آن می آموزد 

مدیر یک شرکت چند ده ساله هم از آن یاد می گیرد. کتابی 

می تواند  هرکدامشان  که  است  جمالتی  سراسرش  که 

تحولی اساسی در زندگی فردی و کاری فرد هدیه گیرنده 

ایجاد کند. کتاب عالوه بر دارابودن ماهیتی گام به گام جهت 

برای زندگی فردی، در موفقیت مدیران و  کسب خالقیت 

سازمان ها نیز می تواند نقش بسیار  مؤثری ایفا کند. 

    کتاب برتر مدرسه تفکر طراحی دانشگاه استنفورد

     ������ ���� ا����ل
��ر ����   ����� و ��ورش �� ����� ����د�� 

بازیکن تیمی ایدئال کتابی است که در قالب داستانی جذاب به معرفی سه ویژگی 

حیاتی برای موفقیت در کار تیمی پرداخته است. رهبرانی که می توانند کارمندانی 

فروتن، پرولع و هوشمند را شناسایی، استخدام و تربیت کنند بسیار برتر از رهبرانی 

هستند که نمی توانند این کار را انجام دهند. زیرا آن ها قادرند خیلی سریع تر و به

 آسانی تیم های قوی تری بسازند. هدف این کتاب کمک به درک این موضوع است که 

چگونه ترکیب این سه خصلت ساده می تواند فرایند کار تیمی را در سازمان یا در 

زندگی تان تسریع کند.

    جزء برترین کتاب های حوزۀ منابع انسانی و تیم سازی در کسب و کار

���ب ��ی ������دی ��ای ���� ��
����ان �����
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      ��� ���ل ����� 
����  �� ا��س ارزش ��ی درو�� ��ن ر���ی 

از اینکه در مورد رهبری باشد درباره اصالت  موضوِع این کتاب قبل 

است و طبیعتًا اگر اصالت در کار باشد خودبه خود زندگی و حرفۀ ما نیز 

جالی دیگری خواهد گرفت. شاید به جرات بتوان گفت کتابی که بیل 

جورج پس از چند دهه مطالعه، تحقیق و تجربه عملی نگاشته است، 

یکی از بهترین کتاب های موجود در زمینه « توسعه رهبری از طریق 

توسعه فردی» است. این کتاب می تواند به ما کمک کند مسیر خود را 

از قطب نمای  با استفاده  را بشناسیم و  راه  پیدا کنیم، خطرات میانه 

درونی خودمان در مسیر درست و اصیل حرکت کنیم.

     �� ��و��ز 
���ر ����� ��ی ��د را در �� ������

کتاب بی حدومرز بیان می کند چطور بــا توانمند شدن افراد در زندگی فردی و حرفه ای شان رضایت و 

رشدی حاصل می شود که نتیجه آن در سازمان و به تبع آن در جامعه به وضوح دیده خواهد شـد. 

همان طور که نویسنده کتاب بی حدومرز بیان می کند، اگر افراد، خود را به درستی بشناسند، در مسیر 

درست زندگی قرار گیرند، خودآگاهی و توانایی هایشان را پرورش دهند و انتخاب های درستی داشــته 

باشند، می توانند ظرفیت های بالقوه خود را با تالش کردن و انجام دادن درست کارها بالفعل کنند و به 

شکوفایی برسند. 

     ��� د������ 
���ــــ� و ����ن ز���� را ��د��ن ��  ����� از ���ل ���� د�� ����ــــ�، ��وع 

د�� ������

این کتاب کمک می کند برای دستیابی به هدف هایمان حرکت کنیم و ننشینیم تا تمامی جوانب مسئله 

را بررسی کنیم. شروع کنیم و وارد میدان عمل شویم و با گرفتن بازخورد و اصالح مسیر به مقصدمان 

برسیم. به بیان دیگر پروفسور راث در این کتاب نحوه به کارگیری تفکر طراحی در حوزه رشد و توسعه 

فردی را آموزش می دهد.

     کتاب دوره طراحی زندگی دانشگاه استنفورد

� از ��� و ردۀ ��ز���� ���
���ب ��ی ��� را ���� د���

6



+ درج بَج یا 
لوگوی شما 

بر روی 
بسته بندی

+

���ب ��ی ���� ���� ای  ������     
�� ����� روی ��� و در ذ�� ����ان �� ���� ���� ای ���� و ارز���� 

مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای راهنماهایی کاربردی است که مفاهیم اساسی و فوت وفن های الزم را برای مدیران یا هر شخصی که به دنبال حرفه ای 

شدن و حرفه ای تر عمل کردن است به زبانی ساده بیان می کند. شما می توانید این کتاب ها را به هر شخصی در هر جایگاهی و در هر کسب وکاری هدیه 

دهید. بدون شک آن ها به این مهارت ها نیاز دارند و مطالعه این کتاب ها می تواند باعث پیشرفت مهارت های شخصی و حرفه ای شان شود.

7

        ������ ���ب ��ی ���اه ����ان ���وارد
����ی   ��ر��دی و ������ا  ��ای ����ی  ���� ای 

این مجموعه کتاب  راه  حل  های حرفه  ای برای چالش  هایی که مدیران هر روزه با آنها مواجه می شوند، ارائه می دهد. این مجموعه توسط اساتید برتر 

دانشگاه هارواد نوشته شده است هر کدام از این کتاب ها شامل مجموعه ای از مثال  های واقعی، نکات، راهنماها و ابزارها و آزمون  ها است که به 

مدیران در شناسایی نقاط قوت و ضعف و کسب مهارت  های کلیدی مدیریت کمک می  کند.

++ درج
لوگوی شما 

بر روی 
بسته بندی

���� ��ی 
������دی 

=

=



���� از ��ز��ن ���� ��
����وت ��� ��د�� و

به دلیل اینکه حوزه کاری ما مشـاوره مدیریت به سازمان ها ���ب ���� داد��
است، هدیه کتاب های مدیریتی به سازمان های همکار، به 
ما در رسیـدن به زبان مشترک کمک خوبی می کند و  از 
آنجایی که خودمان کتاب های آریاناقلم را مطالعه می کنیم 
همکارانمان  و  کلیدی  شرکای  به  نوروزی  هدیه  برای 

انتخابشان کردیم.

,,

,,

به  همکارانمـان  از  بسیــاری 
دلیل مشغله کاری زیاد خیلی 
پیداکردن  و  بررسی  فرصت 
حوزه  کاربــردی  کتاب های 
فعالیتشان را ندارند به همین 
دلیل ما با توجه به حوزه کاری، 
عالیق و تحصیالت آنها به دنبال 
کتاب موردنظرشان می رویم و 
به آن ها چنین کتاب هایی هدیه 

می دهیم.

,,

,,
,,

برای اعضای یکی از تیم ها کتاب های 
کتاب های  دیگر  تیم  برای  و  خالقیت 
کتاب های  مدیران  برای  و  بازاریابی 

حوزۀ رهبری را انتخاب کردیم. 
هدیه ای نفیس با عالقه مندی هر 

تیم ...

,,

در  طبق عادت همیشگی  که  بود  ما چند سالی 
مناسبت هایی مثل نوروز،   سالنامه(سررسید) هدیه 
می دادیم و بازخورد خاصی هم نمی گرفتیم. در این 
و  گرفتیم  فاصله  همیشگی  عادت  از  که  سالی  دو 
کتاب هدیه دادیم متوجه شدیم چقدر اثربخشی 

طوالنی تری نسبت به دیگر هدایا دارد. 
ما  برند  به  نسبت  متفاوتی  نگاه  دریافت کنندگان 

پیدا کردند و این کار را ارزشمند شمردند.

,,

,,,,

کتاب بخشی از فرهنگ سازمانی 
کتابخانه  هم  شرکت  در  ماست، 
سال  هــر  که  داریم  کوچکــی 
می کنیم.  اضافه  آن  به  چندکتاب 
معموال در مناسبت های مختلف 
(نوروز، تولد، قدردانی و ...) هم 

کتاب هدیه می دهیم.

,,

,,
به نظر ما کتاب هدیه ای است ماندگار که 
حتی اگر زمانی که هدیه می دهیم و یا هدیه 
نشود؛  فراهم  آن  مطالعه  فرصت  می گیریم 
بازهم می توانیم در طی سال برای مطالعه آن 
وقت بگذاریم و در طوالنی مدت دوباره به آن 

مراجعه کنیم.

,,

با توجه به اینکه به دنبال هدیه ای 
و  مدیران  برای  ارزشمند  و  فاخر 
سازمان  در  باال  درجه  رؤسای 
حوزه  کاربردی  کتاب های  بودیم 
مدیریت را با بسته بندی چرمی و 

متفاوت انتخاب کردیم.

,,

,,
8

تعدادی از نظرات و بازخوردهای این سازمان ها:
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��� �� ا����� و ������ر ��� ����
شما می توانید از بین کتاب هایی که در صفحات قبلی 
کتاب های  دیگر  همچنین  و  شد  معرفی  بروشور 
برای  را  خود  مدنظر  کتاب های  آریاناقلم،  انتشارات 

هدیه انتخاب کنید. 
به  می توانید  کتاب ها  تمام  عناوین  مشاهـده  برای 

وب سایت آریاناقلم به آدرس www.aryanaghalam.com سر بزنید یا 
کیوآرکد را اسکن کنید.

کتاب های انتخابی شمارا در بسته بندی  قرار می دهیم و آماده ارسال می کنیم. 
برای سفارشات باالی ١٠٠ جلد امکان حک لوگو روی بسته ها وجود دارد.

اطالعات  و  خود  انتخابی  کتاب  با  متناسب  بسته بندی  از  اطالع  برای 
بیشتر با شماره 88342910 در تماس باشید.

١

٢

٣
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Different Books

کتاب هایی متفاوت
Special Package

بسته بنــدی ویـژه
Memorable Gift

هدیه به یاد ماندنی

آدرس: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان مالیری پور غربی، پالک ٣٧، واحد ١

021-88342910
021-88833383Instagram.com/Aryanaghalam

برای مشاهده عناوین تمامی کتاب های انتشارات آریاناقلم به همراه قیمت آن ها کیوآرکد زیر را 
اسکن کنید یا به وب سایت آریاناقلم به آدرس  www.Aryanaghalam.com مراجعه کنید.

w w w. a r y a n a g h a l a m . c o m


