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  دربارة كتاب
  ايد؟ رسيده ،تان بودهكه مدنظر جايگاهيبه  شغليآيا شما از نظر 

يـر شـغل در حرفـه    مايل به تغي چه، كنيد باشيدمي كاردر شركتي كه چه خواهان پيشرفت سريع 
اي را ادامه دهيـد كـه    ، هدف روشن است: بايد حرفهباشيد كامال جديدي  احيطه يا حتي درو  خودتان

، كنونيشما باشد. ولي براي رسيدن به اين هدف در بازار كار رقابتي  مبتني بر عاليق و استعداد خاص
بـه   را ايـن كتـاب   كنـيم ون پيشنهاد مياكن ي نماييد.آفرينباز ايحرفهناگزير هستيد تا خود را از نظر 

  .انتخاب كنيد تانمسير شغليدر ي بعد  رسيدن به مرحلهعنوان راهنماي 
بـراي بازسـازي    ي، راهنماي قدم به قـدم »سازيبرند«متخصص  "Dorie Clark"، اين كتاب در
 و شخصـي  »برنـد « و انيد نقاط قوت خاص خود را سـنجيده كمك آن بتو اتا بد كنميارائه  تان شغلي

اطمينـان   ،اندكار شده بازار ازسهم قدرتمند شما ديگران متوجه  و از اينكه نماييد،ايجاد  خود راجذاب 
  .حاصل كنيد

هايي از هاي جذاب و مثال مصاحبه همراه افراد موفق به هاي شخصي داستان ي ازتركيباين كتاب 
چهل و پنجمين معاون رئيس الگر (،  ي چون مارك زوكربرگ (مالك فيسبوك)هاي مشهور شخصيت

سـت گـادين (نويسـنده و اسـتاد     ، تيم فريس (نويسنده و كارآفرين مشهور آمريكايي) ،جمهور آمريكا)
  است. و . . .بازاريابي آمريكايي) 

داشـته   خـود  د شغل و حرفهركه چگونه افكار بزرگي در مو دهدنشان مي »شما آفرينيباز«كتاب 
و در نهايـت چگونـه    شـوند، درها به سوي شـما بـاز    تا كنيدفراهم  اعتباريچگونه براي خود  .ديباش

  .بسازيدتان را  زندگي دلخواه



  
  
  



 دربارة نويسنده

  
"Dorie Clark"  هـاروارد  «بـا نشـريات   بوده و به دفعـات   توانايي بازاريابي مشاور  استراتژي حوزهدر
كه در بين نشريات مربوطه به عنوان متخصـص   ويهمكاري داشته است.  »فوربز«و  »نس ريويوبيز

اي از مشـتريان از جملـه    كنون با طيف گسـترده ، تاشود ميشناخته هاي تجاري (برندسازي)  ايجاد نام
 »هاي ملي سازمان پارك« ، و»مركز پزشكي مانت سيناي«، »يليدانشگاه «، »بنياد فورد«، »گوگل«

  همكاري داشته است.
كه در گذشته به عنوان سخنگوي كمپين در انتخابات رياست جمهـوري نيـز فعاليـت     »كالرك«
در دانشـگاه   »فوكـوا « تجـارت  ي مدرسـه ي مديريت كسب و كار در  اكنون استاد مدعو رشته ،داشته

 ي دانشــكده ،»ســافوك« ، دانشــگاه»تــافتس«ي تــدريس در دانشــگاه  اســت. وي ســابقه »دوك«
 چـون ايي هـ  و در دانشگاه باشد ميرا دارا  »اسميت« يدانشكدهي مديريت اجرايي   و دوره »امرسون«
هـاي   ور يافته است. در رسانهضبه عنوان سخنران مهمان ح »ميشيگان«، و »نوجرج تا«، »هاروارد«

نيز، به دفعات از وي  »رلد ريپورتو«و  »يو اس نيوز«، »بي بي سي«، »ان پي آر«المللي از جمله  بين
ي مهم  ، دومين روزنامه»مينت«ي  روزنامهي در ستون داراي نقل قول صورت گرفته است. او همچنين

  .باشد ميدر كشور هند  تجارت



  



  نيدربارة مترجم
 ،اسـتراتژيك -داراي مـدرك دكتـري مـديريت    محمد طاهردنگ كو

رشناسـي ارشـد   كا، و )MBAكارشناسي ارشـد مـديريت كسـب و كـار(    
و مـدرك كارشناسـي    يراز بودهسيستم از دانشگاه ش-مهندسي مخابرات

  الكترونيك اخذ نموده است.-خود را در رشته مهندسي برق
گيري مـديريت،   هاي متعددي از جمله متدهاي تصميم وي در زمينه

بازاريابي (برندسازي)، مديريت و مهندسي مالي، مـديريت اسـتراتژيك،   
بندي  برداري پزشكي، پردازش و آناليز تصاوير، خوشههاي تصوير سيستم

) و الگـوريتم  SCAهـاي بنيـادي (   ديتا، هوش مصنوعي و متدهاي فراابتكاري (ثبت الگـوريتم سـلول  
هاي  متعددي در زمينه ISIكتب و مقاالت  )) فعاليت داشته، و همچنينBNMRهاي كور بي مو ( موش

  مذكور به چاپ رسانده است.
  هـــاي در زمينـــه ISIالمللـــي چنـــدين ژورنـــال  ر ويراســـتار و داور بـــينوي در حـــال حاضـــ

Project Management ،Computer Science، Strategic Management  وMedical Image باشد. مي  
  
  

دانشجوي دكتري رشته مديريت بازاريابي  محمد حسين شيرزادي
باشـد. وي داراي مـدرك فـوق    دانشكده مديريت دانشگاه تهـران مـي  

از دانشكده فني دانشگاه تهران بوده و درجـه ليسـانس    MBAليسانس 
خود را در رشته مهندسي پزشكي اخذ نموده است. همچنين او مقاالتي 

هـاي معتبـر   در ژورنـال  را در هر دو رشته مديريت و مهندسي پزشكي
المللي به چاپ رسانده است و اكنون نيز در حوزه بازاريابي سـالمت   بين

  باشد. مي مشغول فعاليت
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