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 درباره نویسنده

ن جیی رریییاررکی کیکرر  کیمؤسرر یکرر  کی رر   یرین ارر    ی سررکجفرر جیجررکی رر   ی
شتری  یمتعددجی کیبیشی کیکصرکینرتعکیملت راید  د یبز گیمش و هیب ک ری بییبودهیریم

مق میب ک ریر بییکر  کیت ی یرکیرین نترینیمردی یی    یپیشی کیتأسی ی ینیک  ک،یق ئم
ین جیمعررفیدیگ یبودهی سک ی  کدیب ک ری بییک  کیپی زب جیریمدی یب ک ری بییک  ک

ج ییمردیریکی رررویریم ریب ندهیجو یزیمعتب یمتعدد،یمتج  ییج یزهیب ک ری بیب جستیی کی
 تترردن  یرمریارر ییرین نتررینیجرر یزهیبنترررینیب ک ریرر بی شررن ی کی نج ررنیم ررکیتن ی یب ک ریرر بی

یکدهی سک 
ن نتررینیریبررودهی   ینرر رر  دیییریمد سرریی سرر  کییMBAد   جیمررد  یجفرر جیجررکی رر   ی

د یتحقیقرررکینیرررزیبررر یمو رررو یب کررریمشررر وهیبرررییتررردری یمکعتو  ی سرررت دیمن ررر  ید یرنجررر ییبررری
ن  تررریی رررییجرررزرینررردیتحقیررر ی رهیمن د ررر رجید یدسرررت و د ن جیرجید ی یرررنیمد سررریی نجررر می

یرررر بیید یجنرررر  یی  رجیرمریارررر یرییاررررکی کیمعتب ترررررینیمن د نرررر جید نشررررگ نکید یکمیتررررییب ک ر
کررود ین نتررینیمقرر تری رید یمجرریریمعتبرر جیم نترردیر هی سررتریکی و نرر ه،ییمحسرروبیمک

 دهی سک ن جیدیگ یچ پیکیبیزن یم   ییتگیریبسی  جینشریی
 



 

 سخن نویسنده

کتاب را بخوانید  چرا باید این 
 ید،یمشت قیپیش  کینستید ی ن یکلصیدیگر جی یرنیی ن یک  ی ینی ی بی  یخریده

 تدی رییکر  یمشرت قیپیشر  کینسرتید ی کرتی قیی ی بی  یبییک  ید ده،یپ ی ری ا یمک
 ج،یی ررریبرر  جیپیشرر  کیریبنترر یکرررد ،یمشرر   ک،یتأیی نررغ  ج،ی یجررر دیت ییرر ،ی کرردی  

 ر دجی سرکی رییمسرتولیکیی1 لی لیس کم  یکد یع لکی سک یمردی یمو قیک،یی یمدی 
تو ندیمدی یین یریند یکییکیس کم  ی  یب یعندهید  د ی ینی  دیمکی  یدجیمدیریکید   یی

یکیمد سی،یکریکیتج  ج،ی  م ندهینظ مک،ی سقای عظمییر ی ترکیم ارییب کردییرلرکی
خو نیردی ئری یکرنید،ی یرنیییعتکی ئی  یپر ی نر یمکی لی   غی کی لق بیریعت وین،یمدی 

ی ی بیب  جیک  ینوکتییکدهی سک 
 لیکررررد ی  یتحررررکیتررررأیی یقرررر   یدنتررررد ییتو نترررردیمسرررری یمرررردی یعو مررررلیمتعررررددجیمک

بتردج،ی قبر ،ی  میر  ،یینر ،یکم  ین جی   ج،یمن  ریخصونی ریکلصیتک،یع در
نر جی ر  جیبنتر جییر تردیتر یع دیک ن ،یک  یطیریغی ه ی ینی ی بیبییک  ی  کیمک

بتدجیبنت جید کتییب کید،یبر یین یت  یبیشترینیبن هی  یببرید،یکم  یپید ی تید،ی کیمن  ر
یک  یطین مط وبیتأیی یبگغ رید،ی  می نت  ی  ی  ز یشیدنیدیری کی قب یت  یسبقکیبگیرید 

ن جیمطر  یی ند ی یردهی  ییینا ری ینی ی بی کیمو  دیتجربییریع  رکیب ن  ترییکرده
ن یبرودهیرید ینریکی رری یریی   یریم نیرکیسر کم  ییرینر جی سر یبر یپ یرییر قعیککردهی

                                                             
1. CEO (Chief Executive Officer) 



 

ن ییینرری،،ی  ،ییکروندیی یردهیدو هیمدیریتکیبیی ینیکرالیرینر   کیتردری ین ک
ین دق نی،یع ومً یبدر یقض رریرید ینن یکیبییس دنکیق بلیمط لعی،ید  یری ج   

ق لر یب یردیرینب یردن یینرن ریتأ یردجیرید یبسی  جی کیپیشتن د ری یرنی یر بیبی
نرر جیمحرریطی رر  ینسررتتدیرینررییروی نرر ییرر ییررکیی ند،ی یرر  یب ن  ترریی کیر قعیکیبیرر  یکررده

تتن یبییک  ی  رکیخو نردی ر دیتر ید یمسری ی ر  جیرییمدیتیی    یییمحتو جی ی بینی
نفترییکردهیمکی   ی تو نردید یکنردنکیریی جیخودی کدی تید،یب اییمش ند ریرینار ری

ی ینیزیمفیدیر ق یکود ن جیکلصکیک ی ع لیک
   ی روچاکی  یخریرده،یییری لیکد ی ینی سکی یی سر یترینی   یب  جیمدی ی   ک

ی ی کی بتد یبس  یدی)بسری  ندی  ر  دجی رییمردی  لیکر  یکینسرتتدی ریینفر  تشی کیتعرد دی
 نگشررت  ییررکیدسررکیتجرر وکینارر دهیرید رمرردیر ینیررزیبرر ی نگشررت  یدسررکیدیگرر یق بررلی

نر یتصر  یمید ریردیمسری یکر  کیمرو قکید ییرکیسر کم  یبرز گیمح سبیی سرکی. ی مر ی 
نر ییطن یکرگفکید کتییب کید،ی ینی یر بیبری رو جیبریی ر  یکر  یخو نردیرمرد یری لبتریی 

   یخودت  ی  ینمی د  هی تیرد،یبر کینرمی یرنی یر بیعصر جیدسرتی  یییریبلو نیدی س 
 خو ندیبود 

کس جفری جی   فا
 

 

 

 



 

 سخن مترجم

ییجهت داد... ای من کتابی که به زندگی حرفه

نوکرتییجفر جیجرکی ر   یییHow to become CEOمرنیخی رکیتصر د کیبر ی یر بی
ن جیبز گیکنردنکیمرنیکرد،ی یر  ی یرنی یر بییری ینیتبدیلیبیییاکی کیک ن یب خن دی  دم

ی جیمنی یف ی  دهی سک ینقشیغی یق بلی نا  جید یپیش  کیک  کیری   ی
ن جی نرر کییکی کیدغدغرری کرردیدرر یسرر کم نک،یمو قیررکیکرر  کیرید جرر ینررزد ییارر

ن جیرمنککرررکییکرررود،ی ررییمتأسررف نییسیسررتمیمرردی   یجررو  یریمسررتعدیمحسرروبیمک
د ی یررنیکمیترریینرر تو  ینسررتتد یپررغی   ییبرریید نش غ رر ید ی   ئرریی  نا  نرر جی رر رب دجی

متج  ریید یی–   یییرین جی سر ین یریمد سرییدلیلی ن کی ینیمعضل،یت   رزید نشرگ ه
نرر جیینر جی تررکیری نروهیمرردیریتکیبرودهیریمن  ریبر یرمررنکویمن  ری– شرن یخودمرر  ی
نر جی  تب طر ریروکمر هیبریینرد رید ی یرنینن دنر جیرمنککرکیمرن دیی   جی  تر  جیریریزه

نررررررهی کیمرررردی   ین چرررر  ینسررررتتدییتع رررریمیریبر سررررکیقرررر   یمک نیرررر د ید ینتیجرررری،ی یررررنی
ن  تررییری غ رر یطررکییمن  ر نرر جی رروقی  یبرر یرکمررو یریخطرر جی رر  ر  ید یمحرریطی رر  ی رر  ی

یمربوطیی  ستییخو ندیکد ین ید یس کم  ی ینی  ریتدی کیس عکیپیش  کیر 
   یبرر  جیییرینرر جی یرر دجید یکمیتررییمرردیریکیری نرروهی سرر ی کیطرر فیدیگرر ،ی ی ب

ورکندینوکتییکدهی سک یرلکیمتأسف نییبسی  جی کییمدی  نکی ییبییخودرمنکجی نت  میمک
ن  ییییرهیپینیررردهییررر ی یررردهنررر جییج جی   ئرررییناررر ریع  رررک،یبرررییبیررر  یتتن جینررر یبرررییر 

ن کرکی کی ی– ر د یمل طر یری یجر دیسر خن دنکیی ندی یینتیجیی ینی م ینیزین   هیپ د ختی
 خو ندیبود ی–ن تو نکید یبا  یبستنی ینی  نا  ن ی



 

ن یریپیشر  کیی،یب ی ب نکیس دهی  کن جیمو قیکید یسر کم  کل شویم چگونه مدیر ی بی
 ن جیمع وهیریروکم هیبی  ین ودهی سک ی ینی ی بیب  جی جی  ید یغ ل ی  ت ید یمسی ی   ی

طیررایرسرریعکی کیملرر طبینیق بررلی سررتف دهی سررکیکرر ملی)رینررییمحرردردیبرری.ید نشررجنی  ی
ن جیمدیریکی یی  نیتحصیلیرییر یبی  نر ییپر ی کیر یبت سرکیجرغبیبر ک  ی ر  یی کتی

یرر دنی جی یررنین ،یری تررکیمرردی   ی  کرردی ررییبرر یی رر  یریمیرر نکیسرر کم  یکرروند،یمرردی   یت که
ن یعیرهیب ی  تقر جیتو نر ییی ر دج،یقر د یخو نتردیبرودی یرنید نرشی  یبریی    تر  یخرودییمن  ر

یو جیری نگیزهید ینیررن جیتحکیمستولیکیخودیب کتد یرموختییریک ندی کدیبن ه
 جیریپیشرر  کیکلصررک،یسررب یکرردهی رریییتررأیی یکررگ فی یررنی یرر بید ی کرردی   رری

ملت رایبر  جین ار    یرید نشرجنی نمیتو ری،یدنرم یریین جیر ی  ید یمو  دین و  هیرمنکه
نن یتررً یمرر  یبرر یر ید کررکیترر ی یررنیمتبرر ی رککرر تدی  ید یق لرر یت ج رریی   سررکیبرر یجو نرر  ی

نیر جی کینار ری یرنیی رییرنر  ینیرزیبر یبن هیمستعدی شن میبریی کرت   یبگرغ  م،یبر ی میردی ین
 ررر  جی)ری تررررکیت جی  ید یکنررردنکیی یررر بی رککررر تدیبتو نتررردی کررردیریپیشرررر  کیسرررری 

یکلصک.یتجربیی تتد ی
نز  یمحبررکیعزیز نررکینسررتمی رریید ی یررنیید  یریسررس  یی  ی سررید ی یررنی رر  ،یر میبرر یبرری

  ند:یمسی یم  یی  جین وده
  جت بیرق جیجف جیجکی    یجنکینگ  وی ینی ی ی رکک تد 
 س    یخ نمیم ن خی یتتکی ییب یقبوهیمستولیکیوی  ست  جیمتن،یتأیی یبسی  یب ی

 کد ی ینیپروژهید کتتد محق ی
    جیخودیبسی  ی کیرن  ییقد می یید یمسی ی   یی س تید،یمتتن ن یری  نت  ی  ین 

  م ی   یبستییرموختییریتجربی تش  ی  یبی
 ،بنترررینیدرسررک،ین رر  هین یشررگکیریمشرروقیین سرر ،یرید یپ یرر  یبیترر جیعزیزم

   ن جیمن یت  مکیب تدپرر کج
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ییی
 7 ن یشییک لیب یبیشترینید رمدی  ی نتل بی تید

 9 د  جی تید،یدنب هی   ن جیخطیمقدمیبگ دید کی   ن جیپشتیب نکیخود

 11 ریزجی تد کیر  دیمت ب ی نس نکیتوق یند کتییب کیدیمسی یک  یت  ی  یب ن می

 13 ن ی  یجغبیری فظی تیدمشت ج

 15  کتییب کید یزیکیمت س ید

 16 یکی   یسلکی  یبییتتن ییی نج میدنید

ینتنیسیدنیک  17 رقکیپی مین جن 

 18 روک نیییکیس عکیبیی ا   د ی ختص صیدنید

 19 یکی"د ت چیی یده"یملصوصید کتییب کید

 20 نغ  نکیناتیدیب ید  یریدستیین ا   نت  ،یخوو

 21 سیگ  یناشید

 23   کیکنیدن جیکخی هیمن  نکبی

 25  سک«  تک؟یچیا   یمک» ن یروک یپتجشتبی

 26  دهیخودیدرسکیکنیدب ی ی دست  یمدی   ینم

 27  سمی وچکین یین ا   نت  ی  یبد نید

 28 ب  جیرؤس یب کدیدن جی"رکت یییریقد د نک"ی کیبلشت  یبگغ رید



 

2 

 

 29 یکیت   یبیشت یبگیرید

یدی   ت  یرمدهیدقیقیی ردت یبییمحلیچنلیریپتج  30 ریپ نزدهیدقیقییدی ت یبرو

 32    یک  کی  یبییخ نیینبرید

 34 بیی  قییویژهیس کم  یر  دیکنید

 36 د یسف ،ی کیمع ک ریب یرؤس یپ نیزی تید

ی ت قینتلین فی تید  38 ک می  ید 

ی تیدد ینو پی  یبی  40 ج جیخو ند ی ی بید ست  ،ی   

 41 کتییب کیدیکی"  یلی کل ص"ید 

 43 ننی ینمیبف ستیدن جیدسکن می

 45 ب یمدی   یب تدسکیخودی  ی ینشنید

 47  یلی  یق یمیناتیدی

 49 د یمع ضیدیدیب کید

 51  کیم خصکیخودی ستف دهی تید

 53 بگنیید« ب ی» کدین یشییبیید خو سکیمدی ی 

 54 رقکی ئیست  ی  یغ   گی یناتیدنیک

 55 ری ئی ی ئیست  یبنت یبیینظ یبی یدیدی یی ئیست  یخوب   جی تی

 57 ن هی ج کهیندنیدییکی ئی یخوبیم تا ی کتب هیکودنیک
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یدین یم ه یبیی ی بل نییبرو  59 یکیروک

 60 دی نج میدنیت  ی   یبز گید یکندنیکین یس هی

 62 ن ی  یبلو نید ینی ی ب

 63 لب  یمت س یبپوکید

ی دیس م ییررجی    د،یخ  65 نغ  جی تیدیی کی 

 67 بیی    د،یخوبیپوهیبدنید

نووی   یدنید  69 ماثی تید،یبتگریدیری

 71 پ چمیس کم نت  ی  یب تینگیید رید

ی  یپید یریب ط فی تیدییرنو قصی طیع تکی س      73 

 74 ت رینیر قعک،ی   یر قعک،ینتیجییر قعک

 76 ت هی عص بیخودی  ی کیدسکیندنیدی ی تیکدهینشنیدرقکیر شکنیک

 77 بیی ب  یس دهیریس ی ،یمح و هیرینگ  وی تید

 79 ن یی    د،یخ صینستتد

 80  عتب  یبلشیب کید،ینیی عتب  یدکد

 82 ن جیغی یتو  قکیریغی یمتتظ هیبدنیدپ د و

 83 لطفً ،یب ین یی    دیمؤدب نییب خن دی تید

ی    دیمکدهیعب  تکی ییب عثی یج   84 کوددی  یخوبید 
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 86 د خششیری  تل  ،ینتیجیی   یسلکی سک

ید،یت یی یبدنید،ی متح  ی تید یبرو  87   تج  

 89 کودعج ییب عثیخس  ریمک

 91 محصوهیخوبی  یتقنیکی تید

 93  یدهیخوبی ن یکید  د،ینییمتب ی یده

 95 ب کجید یس کم  ی جتت بی تید کیسی سک

 97 پوویریجغ بیب کیدوخو

یببتدیدین یش  ی  یبی کیمدی  نکی یی لگوینستتدیی دیبگیریدیریررو     99 

 101 بیشت ی کیبودجییخ جیناتید

 102  مینگیریدینیکی قیبکی  یدسک

 103 ن ی  یب ییکیج  ییتلری ی تیدتلری 

ی  ی نج میمکینب یدی ین»عضویب کگ هی  105 ب کید« د دم   
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