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دارد

 ،فرهیخته گرامی

تقدیم احترامبا سالم و 

 مناسب موقع وبه هایواکنش که هستند روبرو بغرنجی گاها و پیچیده،متعدد،  هایکارها با چالشوها و مدیران کسبسازمانامروزه 

 ،هاهای ناگهانی بیرونی مانند فراگیری کرونا، تحریمشوک ی از قبیلعوامل .طلبدمی را

چون نیاز به مسائل درونی هم تا تحوالت سریع تکنولوژیکی و بازارهای هدف ،سیاسی و اقتصادی کالن پارامترهای مداوم تغییرات

، افزایش فرهنگ سازمانی ارتقاءآموزش و ، سازیگیری و تصمیمتصمیماهمیت ، متخصصنگهداری نیروی انسانی جذب و 

ها را سازمانو بقای عملکرد  ،با روندهای جهانی راستاهمها و ابزارهای گیری روشکاروری و عملکرد پرسنل، سودآوری، بهبهره

 .دهندتحت تاثیر قرار می

دهند از چرخه کشور را تشکیل میارکان اقتصاد اکنون هایی که شود که درکمتر از یک دهه آینده اکثر بنگاهبینی میپیش

د. وندارند، جایگزین آنها شرا رو هایی که آمادگی بهتری برای مقابله با شرایط متغیر پیشاثرگذاری خارج شده و مجموعه

نیاز به درایت و مشارکت مدیرانی  نظیر رشدهای بیها و حتی تبدیل آنها به فرصتچالشاز این آمیز موفقیتها برای عبور سازمان

و موجود ، شرایط سایر اعضاهای خود و را در خود و دیگران پرورش داده و با آگاهی از توانمندیهای رهبری مهارتدارند که 

  بهترین راهکارها را ارائه دهند. بتوانند استفاده از اطالعات مناسب 

تواند نیروهای سازمان و نحوه روبرو شدن آنها با موضوعات را متحول کرده و سازمانی خالق، منعطف و های رهبری میمهارت

.کندو با کمترین منابع و هزینه اجرا  نمودههای موثر را طراحی حلبینی و راهور ایجاد کند که احتمال وقوع مسائل را پیشبهره

از طریق در ایران  دانشگاه نسل چهارماتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اولین  کارومدرسه کسب

های معتبر ملی شرکتو مشاوران اساتید  کار ووخبرگان داخلی و خارجی حوزه کسب ،با فعاالن اقتصادی انتقال تجربهتعامل و 

گری و نتورکینگ با ای، آموزشی، مربیهای متعدد مشاورههای مطروحه برنامهها برای رفع چالشهمراهی سازمان و المللیو بین

 کند. طور منظم در موضوعات مختلف برگزار میمتخصصان را به

توسعه " کنیم تا در وبیناراز شما دعوت میها نچنین نقش رهبری در توسعه و تحول سازماو هم دورهبرای آشنایی با این 

 17ماه )آبانام 72 شنبهسه تاریخ در االسالمیشیخ زاهد دکتر توسط که "های رهبری برای مدیرانویژگی

  شود، شرکت نمایید.برگزار می )به وقت ایران( 18تا  16ساعت  ،(نوامبر

چگونه رهبری موثر باعث خشنودی و ماندگاری کارکنان، "ها در مورد اینکه این وبینار به سوال رهبران و مدیران ارشد سازماندر 

 .یمدهپاسخ می "شودسازمان میرضایت و وفاداری مشتریان و خالقیت و نوآوری در 

ساعته: 2 رویدادنام در این اطالعات بیشتر و ثبت
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پیوست:

درباره سخنران:

و  استکارها در آمریکا وسال سابقه کارآفرینی و مدیریت ارشد در رهبری و توسعه کسب 20دارای  االسالمیدکتر زاهد شیخ

ده  طیپس از مراجعت به ایران  .درا در رزومه خود دارای در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا های پروژهانستیتو آموزش یتمدیرسابقه 

ها های متعددی در سراسر کشور در زمینه بهبود عملکرد سازمانی و توسعه مدیران مشاوره داده و دورهسال گذشته، به شرکت

.را در حوزه رهبری برگزار کرده است متعددیهای و کارگاه

)در ” مبانی رهبری برای مدیران“و نویسنده کتاب ” و آشنایی با تفکر سیستمی” فراتر از خود“، ”خودفریبی“های او مترجم کتاب

هاست. مدرس سازمان مدیریت صنعتی در زمینه رهبری، خالقیت و نوآوری در سازمانچنین همدست تدوین( است. 

آمریکا  Worcester Polytechnic االسالمی کاندیدای دکترای علوم اجتماعی و مطالعات سیاسی از موسسهدکتر شیخ

.باشدالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف میایالتی آیوا و فارغ است و دارای دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه

.مانی استهای رهبری و نوآوری سازعالقه اصلی ایشان آموزش و مشاوره در زمینه

درباره وبینار:

های توانند چالشدر شرایط به شدت متغیر امروز، رهبران موثر نقش محوری در پیشبرد اهداف سازمان دارند. چنین رهبرانی می

. توانایی کنندها غلبه مختلف و موانع حرکت سازمان را به درستی شناسائی کرده و با بسیج همه امکانات سازمان بر این چالش

دارد که منجر به جلب  "عنصر رهبری"وجود مدیران در خلق و تحقق یک آینده مطلوب عالوه بر دانش، مهارت و تجربه نیاز به 

.شوداعتماد کارکنان به رهبران سازمان و خلق تعهد نسبت به اهداف آن می

شود. با درک ابعاد این رهبری برای مدیران ارائه میدر این وبینار یک مدل متفاوت و قدرتمند بومی برای شناخت و اعمال موثر 

های مدیریتی خودشان اثر بخشی فعالیتمدل، مدیران قادر خواهند بود که با تقویت تدریجی عنصر رهبری در خود و اطرافیان

دهد. می های رهبری در مدیران و عملکرد سازمان را نشانرا چند برابر کنند. این مدل ارتباط تنگاتنگ بین ویژگی

در قالب المللی مدیران و مربیان بین میانتبادل تجربه تعامل و  باماه و  6که به مدت رهبری به معرفی دوره اصلی چنین هم

تمرکز بر حل  باهای متعدد، میزگردهای مدیران و ریتریت های آموزشی، دورهمیدرون سازمانی، کارگاه هایپروژه انجام

پردازیم.، میطراحی شده است کنندگانهای واقعی شرکتچالش
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کار:ودرباره مدرسه کسب

تعامل با هدف  ، به عنوان اولین دانشگاه نسل چهارم در ایراناتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیرکار ومدرسه کسب

ای از خبرگان شبکه گسترده مندی از تخصص و تجربهبا بهرهکار و اکوسیستم کارآفرینی کشور وو انتقال تجربه در حوزه کسب

مشاوران و  کاروفعال در حوزه کسبمربیان  های مطرح داخلی و خارجی،دانشگاهاساتید ، ایرانصنایع مختلف در داخل و خارج از 

فعاالن اقتصادی و  مدیران،های رفع چالشکارها، وهای رشد کسبشناسایی فرصتبرای  المللیهای معتبر ملی و بینرکتش

 تاسیس شده است. 98ر آذر ماه سال دو ارائه راهکارهای کاربردی های آنها سازمان
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 نیازسنجی از طریق ومقایسه نتایج با روندهای داخلی  پژوهی داخلی و خارجی،آینده، مطالعات روندهای جهانیبررسی  با مدرسه

برانگیز نقاط چالش ،مختلفهای ی حوزهکارهاومدیران کسبکارآفرینان مجرب و های متعدد با مصاحبه وبا خبرگان مشاوره 

و  های فکردر اتاقرا ایران کار ودر فضای کسبهای موجود مسائل و چالش داده ورا تشخیص  کار کشوروآینده اقتصاد و کسب

 مختلفهای پروژهحلیل کرده و تمربوطه حوزه  المللیهای معتبر داخلی و بینشرکت با تجربهاندیشی با متخصصان هماز طریق 

 کند.می ، اجرا و منتشرهای موثر طراحیحلرا برای ارائه راه

مدرسه: هایفعالیتاز برخی 

طراحی شده بر اساس نیاز مخاطبان های آموزشیدوره 

ای و مشاوره های پژوهشیپروژه

گریارائه خدمات مشاوره و مربی

گریو مطالبه های سیاستینامهتدوین توصیه

کار وهای باشگاه فعاالن کسببرگزاری نشست
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