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سال نو مبارک 

بهنگرشنوعوباورهااجرائیات،وتصمیماتعقالنیت،ها،ایدهشدننوبرایزمانیرانوروز،عید
الیحالناولح)نوروزاصلیپیام.میکندپیدادیگریجلوهبگیریم،نظردرتعاملنوعومردمبهجامعه،
،فرهنگیباورهایازگرفته،ذهنوفکرازابعاد،همهدرحال،همهدرالحالاحسناست،(الحالاحسن

.فردیعملکردهایتااجتماعیکارکردهای

نشود،رگوندگقلبتا.استبینشوقلوبدگرگونیتحول،اینضرورتواستتحولعیدنوروز،عید
.داشتانتظارراکارکردهاوعملکردهادردگرگونیانتظارتواننمی

.استتیهساساسیپایهتغییرفلسفهواستنهادهبنادائمی،تحولمبنایبرراجهانحق،حضرت
.بقاستضرورتتحول،وتغییراصلپذیرشبنابراین،

وتحولر،دیگتعبیربه.است(راهبریوهدایتسازماندهی،مدیریت،)تدبیرپذیری،تحولزیرساخت
هامشیخطتها،سیاستدابیر،اتخاذوفرصتهاشناسایینگاری،آیندهاطالعات،آوریجمعنیازمندتغییر،
.استمتحورانهوجسورانهراهبردهایاتخاذعیندرگرایانهواقعهایبرنامهو

.بودخواهدریزیبرنامهبرمقدمنگاری،آیندهمحیطی،شرایطبهتوجهبا

2

نامهبرناب،ایدهویژن،نابایدهمشاورینشرکت
رانابچیزهمهوناب،برنامهناب،کیفیتناب،
حولتاستمعتقدوکرده،قلمدادسازمانیتمیک
اینوشودتنیدهسازمانتاروپوددربایدپذیری،
.باشدمیاستراتژیک،تفکرمثلپدیده،

وجدیداهدافتحققبرایریزیبرنامهاصوال،
واستموجودوضعیتازفراترمقاصدیبهنیل
وریپذیتحولبامگربودنخواهدامکانپذیراین
آورینوواندیشهدرخالقیتوجدیدتدابیراتخاذ
.عملدر

هکمیکندآرزوویژن،نابایدهمشاورینشرکت
احسنبهایرانیجامعهآجادتکتکوهمهوهمه
.گردندنایل96سالپایاندرممکنالحال
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مقدمه سر دبیر و مدیر مسئول نشریه 

آننشرعلم،زکات".آنارزشیمشخصهدادن،یادواستجوامعتمایزوجهخردوداناییعلم،
جدیربطوآن،ارزشیمشخصهکهمیدهدنشانطبعاکهایمشنیدهبارهاوبارهاراجملهاین"است
.استبودهاسالممبیندینتوجهمورد

وکندریامانتداکهاستانسانیوظیفهواستالهیامانتوودیعهیکدانایی،وعلمدیگر،سویاز
.شودسپردهاهلشبهامانتکهاستاینبراصل

.سازدمیفراهمابعادهمهدرراتعالیورشدزمینهدانایی،ازناشیخردورزی

بروزو،اقتصادیهایعرصهبهتیزهوشانونخبگانورودبنیان،دانشکارهایوکسبگیریشکل
مدیریتهنروعلمیادگیریاینضرورتهمه،بازارتوسعهدربغرنجشرایطوپیچیده،ونوینفناوریهای
اهشکبرایوساختهضروریزمانیهرازبیشعملصحندرراهادانستهبکارگیریوکار،وکسب
ی،فناورالزاماتوفرهنگیاقتصادی،سیاسی،عواملوتجارتمحیطازناشیمخاطراتوریسک
هرازیشبداری،شرکتاساسیمبانیواصولبهراشرکتهاگردانندگانومدیرانوشرکتهاتجهیز
.استساختهناپذیراجتناباکسیژن،بهنیازمثلزمانی،

ازاعممذاکرهفنونورموزویکسو،ازکاری،محیطدرآنهابکارگیریشیوهمقررات،وقوانینباآشنایی
،تجاریقراردادهایبرحاکماصولوقواعدتجاری،گفتگوهایوبحثتخصصی،وفنیمذاکرات
اجزایانبعنودیگر،سویازدیگر،آورالزامموضوعدههاوتجاری،مدلسازیبازار،وکاروکسبتوسعه
.اندشدهمدیریتناپذیرجداییوالینفک

3

بلکه،نیستبنیاندانششرکتهایبرایفقطموضوع،این
ازنیزمدت،طوالنیتجاریسابقهباودائرتجاریشرکتهای
درطعیتقعدمپرتالطم،محیطنیستند،مستثنیقاعدهاین
ازلیخیوقوععدمیاوقوعازناشیپیامدهایوبینیپیش
یطمحوفرهنگدرتغییراتسرعتجاری،اتقافاتووقایع
قطاع،انبدونواستتنیدهشرکتهاتارپوددرکار،وکسب
ن،آادغامبزرگ،تجاریموسساتوشرکتهافروپاشیشاهد
ایدیگر،شرکتهایدروندرشرکتهاازبرخیشدنذوب
باوتصورغیرقابلرشدبانوپاشرکتهایگیریشکل
هکچیزیتنها.هستیمنوظهورتجاریمناطقوکشورها،
باتیثبیماندگار،وجهتنهاو!استقطعیتعدمداردقطعیت
.نداردمعناکسهیچبرایثباتامروز.است

دکتر ناصر محمدی 
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خیبربه یاد شهدای 

انجام شد، اولین عملیات آبى خااکى ایاران در جناگ باود و 1362در آن عملیات که سال . اسفند، سالگرد عملیات خیبر است️▪

در .) د براى گذر از آب هااى مرداب هااى هویزه و عظیم از شیوه کهن سپاه خشایار شاه در گذر از تنگه بسفر الگاو باردارى شا

نادان ایان آب و این عملیات پیچیده تعدادی از بهترین فرز( و تسخیر فاو  عبور از اروند از این تجربه باز هم استفاده شد64سال 

.  خاک از جمله ابراهیم همت و حمید باکری شهید شدند

یادشان گرامی

4
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5

قراردادهانکات حقوقی مهم در 

قاوقی زیاادی برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات ح. است( تنظیم قرارداد)اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، 

، مقاطعاه، نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد، کنتارات. وجود دارد

.وداین نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی و همچنین شامل نکات عمومی و شکلی می ش. است… عهد نامه، معامله و

اناواع . ودمشاخ  مای شا( وکیل تنظیم قراردادهاا)با مالحظه این نکات، اهمیت تنظیم قرارداد و یا اصالح و تعدیل آن توسط 

های تجاری و قراردادهای مرباوط باه قراردادهای ملکی و ساختمانی و مشارکت در ساخت و پیش فروش و پیش خرید و قرارداد

.شرکت ها و سهام و سایر انواع قراردادها پیچیدگی هایی دارند که رعایت و تمهید این نکات در آنها واجب و ضروری است

نکاات عماومی و .نکات فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها نکاتی هستند که بیشتر مربوط به وکیل تنظیم کنناده قارارداد اسات

، مردم عادی شکلی در قراردادها نکاتی هستند که اصوالً باید در زمان قبل از امضای قرارداد رعایت شود و عالوه بر وکیل قرارداد

.نیز می بایست از آن ها مطلع باشند

عنوان قرارداد

ت و عنوان قارارداد مهام اسا. منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت

. قوقی طرفین باشدبنابراین باید کامالً منطبق بر ماهیت رابطه ح. می تواند یکی از مالک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد

قی سااده گاهی عنوان قرارداد قابل تشخی  است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقاو

  وکالات باا نیست و باید حقوقدان و وکیل دادگستری متخص  قراردادها این عنوان را تشخی  و تطبیق دهاد مثال تشاخی

رفین را تعیاین بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطاه کااری طا. جعاله و داللی با حق العمل کاری

.  نماید

متن قراردادرکان ا

ایی در قراردادها. طرفین قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاری در تمام قراردادها است

. که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است

نکات حقوقی فنی و ماهوی( 1

ه عنوان نکات حقوقی فنی و ماهوی به معنای نکاتی است که ناظر ب

رارداد قرارداد و ارکان متن قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانین حاکم بر ق

رارداد و عرف ها و امور بنایی قرارداد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات ق

:است که باید در تنظیم قرارداد رعایت شوند 
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روط ضمن ز میان این ارکان نوشتاری، رکن طرفین و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسی و واجب نوشتاری قرارداد است ولی شا

مواردی مثل زمان تحویال بایاد ذیال مااده ی شاروط ضامن عقاد قارار گیارد ولای در. عقد رکن مورد تأکید و کاربردی است

.قراردادهای غیر حرفه ای یک ماده مستقل به آن اختصاص می دهند و نظم نوشتاری قرارداد به هم می ریزد

:در قراردادها باید هر یک از ارکان متن قرارداد به خوبی تنظیم و نوشته شود 

6

در قساامت طاارفین قاارارداد بایااد مشخصااات کاماال و 

ذکار شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طارفین

ی قرارداد نماینده مضافاً باید مشخ  شود امضا کننده. شود

ت ها این موضوع خصوصاً در قرارداد باا شارک. است یا اصیل

.اشکاالتی را به وجود آورده است

وه قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایسات باه نحا

شود، اگر این امر رعایت ن. واضح و کامل معلوم و معین گردد

می تواند به بطالن قرارداد بینجامد

ادن ها قسمت شروط ضمن عقد بهترین قسمت برای مانور د

رانگیاز و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختالف ب

یزان کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و م. است

مان ها و خیارات و فسخ، ز( بالمناصفه، تضامنی، نسبی)آن ها 

د باید در قسمت شروط ضمن عق… مواعد، ضمانت اجراها و

ایاد یادتان باشاد هار تعهادی در قارارداد ب. پیش بینی شود

ه دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هام نبایاد با

د قابال طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعه

ید هماه در شروط ضمن عقد با. تسری به تعهد دیگر نیست

. فروض و حالت ها پیش بینی شود

الفاظ و کلمات قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قارارداد بایاد صاحیح و در معناای

الً ماث. حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشاد

عباراتی همچون به هم زدن معاملاه، خلال وارد کاردن باه 

. مبهم است و الفاظ حقوقی نیست… معامله، رد معامله و

عالوه بر الفااظ و واژگاان قارارداد، کااربرد صاحیح عالئام 

ملاه مثالً این دو ج. نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است

اعث اختالف را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه ب

پااس از دریافات پااول از : )در یاک قارارداد مشااارکت شاد 

( شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شاد

رف پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طا)و 

.(دوم پرداخت خواهد شد

(ادامه)قراردادهانکات حقوقی مهم در 
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داروی مهمی که پتنات آنهاا 1۰

امساااال در آمریکاااا منقضااای 

دارو ساال قبال 1۰این /می شود

میلیارد دالر در 1۰جمعا بیش از 

بازار آمریکا فروش داشتند

7

M&Aمیانگین ارزش قراردادهای 

2۰16تا 2۰12از دارویی 
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8

دارو ساال قبال جمعاا 1۰ایان /داروی مهمی که پتنت آنها امسال در آمریکا منقضی می شاود1۰

میلیارد دالر در بازار آمریکا فروش داشتند1۰بیش از 

از نظر ارزش اول شد، فایزر از نظر تعدادشایر /2۰16دردارویی  M&Aقرارداد بزرگ 1۰
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9

عامااال در باااین عوامااال شکسااات مهم تااارین 
ردن استارتاپ های مبتنی بر تکنولاوژی عرضاه کا
ه آن هاا محصوالتی است که نیاز شدیدی نسبت با

.در بازار وجود ندارد

صااد گزارش صندوق باین المللای پاول از اقت
(دنیای اقتصاد)ایران

دولاات کره جنااوبی شاارکت نااوارتیس را بااه علاات
میلیون دالر جریمه 175پرداخت رشوه به پزشکان 

است کاه 2۰15این پرونده مربوط به آگوست /کرد
اثبات شد برخای مقاماات ناوارتیس پرداخت هاای

غیرقانونی به پزشکان داشتند

باه ناام  MSDمحصول زیرزباانی  FDAسازمان 
Odactra را برای درماان آلرژی هاای ناشای از

در سانین  (HDM)مایت گردوغبارهاای خاانگی 
سالگی تائید کرد65تا 1۸
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 FDAغذا و داروی آمریکاسازمان 

Xermeloقرص  (telotristat ethyl)  در ترکیاب را

برای درمان بزرگساالن مبتال (SSA)آنالوگسوماتوستاتین با

به تنهایی برای درمان  SSAکه تحریک پذیر رودهبه سندروم 

آنها ناکافی بوده، تائید کرد

10

رک دو شرکت سانوفی و لونزا از سارمایه گذاری مشات

میلیون دالری خاود بارای سااخت یاک واحاد 2۸5

وکلوناال بزرگ بیولوژیک در سوییس برای تولیاد مون

خبر دادند2۰2۰آنتی بادی ها تا سال 

داروی اُرفان مهم که در مرحلاه آخار مطالعاات خاود 1۰

هر یاک . نزدیک شده اند FDAبوده و به دریافت تائیدیه 

ر را تاا ساال از آنها قابلیت تبدیل شدن به یک بالک باست

دارند2۰22

یات دانشگاه هایی کاه میلیاردرهاای دنیاا را ترب

! کرده اند 

اه هاروارد میلیاردر دنیا فارغ التحصیل دانشگ35

.هستند

ورد قارار در مرحله بعدی دانشگاه کلمبیا و استانف

گرفته اند 
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 FDAاز نخستین درمان تکرر ادرار در شـ  

برای مصارف Noctivaبینی اسپری / تاییدیه گرفت

اطر بزرگساالنی تایید شده کاه دساتکم دو باار باه خا

یدار از خواب ب"تولید بیش از حد ادرار در شب"مشکل 

می شوند

اعالم کرده که این درمان جدید کماک  FDAسازمان 

ای خواهد کرد تعداد دفعاتی که فرد مجبور می شاود بار

.ادرار کردن از خواب بیدار شود کاهش یابد

3۰باید به صورت روزاناه و حادودا Noctivaاسپری 

ن ایان اساپری میازا. دقیقه قبل از خواب مصرف شود

جذب آب از طریق کلیه را افزایش می دهاد و باه ایان 

.ترتیب ادرار کمتری نیز تولید می شود

وان تولید بیش از حد و زیاد ادرار در طول شب با عنا-

nocturnal polyuria هم شناخته می شود.

جهاناتفاق مهم برای غول انسولین 
Fiaspجدید نونوردیسک به نام محصول  (
ای بر( اسپارت سریع عمل کنندهانسولین 

ستین درمان بزرگساالن مبتال به دیابت در نخ
بازار خود یعنی کانادا عرضه شد
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"سهم کشورها در اقتصاد جهان 

درصـد کـ  14امریکا حدود یک چهارم و چین 

صـاد اقتصاد جهان را تشکی  می دهند، ایران اقت

درصـد کـ  تولیـد 0.5دنیا با کمی بیش از 26

.ناخالص جهانی است

ــد  ــدیرعام  جدی ــالش م ــین چ ــهامداران /GSKاول س

مزلـی بزرگترین داروساز بریتانیا اعالم کردند کـه امـا وال

لیاقت دریافـت حقـوقی برابـر بـا  GSKمدیرعام  جدید 

ردمدیرعام  قبلی را ندارد و باید حقوق کمتری بگی

او قـرار از اول . خانم والمزلی اولین مدیرعام  زن یکی از غول های دارویی جهان محسوب می شـود

.را بر عهده بگیرد GSKآوری  یعنی کمتر از یک ماه دیگر مدیرعاملی 

ای هنوز به دیده تردید نسبت به تجربـه و توانمنـدی خـانم والمزلـی بـر GSKبرخی سهامداران -

.مدیریت غول داروسازی بریتانیا نگاه می کنند

ی که این رقـم حقوق پایه ساالنه برای خانم والمزلی کمتر از یک میلیون پوند پیشنهاد شده در حال-

.میلیون پوند بود1.1برای اندرو ویتی مدیرعام  قبلی 

گردهمایی بزرگ شتاب دهنـده هـا بـا ح ـور 

ک، مدیران آواتک، شفق، فردوسی، فینـوا، نوتـ

شهد به شزان و سردبیر شنبه ساعتی قب  در م

اتمام رسید
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هستندمیکروب ها کارخانه های کوچک 

شادم می گوید وقتای در رشاته میکروبیولاوژی وارد دانشاگاه

کاه می دانستم که می خواهم دکتارا بگیارم ناه فقاط بارای آن

و حاال . ینمتدریس کنم، برای آنکه یک کسب وکار بزرگ بیافر

نعتی او مدیرعامل شرکت تک ژن زیست، تنهاا تولیدکنناده صا

راهیمی، دکتر ماریم تاج آباادی اب. در کشور استپروبیوتیک ها 

موفقیت خاود را مرهاون شابکه علمای می داناد کاه پاس از 

شاکل تاسیس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران

نایعصمی گوید برای کسب مجوز از وزارت وی . است گرفته 

13

و دیگر سازمان های ذی ربط دوندگی های فراوان کارده اسات

اساتاندارد 13اما خوشحال است که ثمره این تالش ها تدوین 

روبیوتیکهاا ملی در صنعت پروبیوتیک، ایجاد کالچر کالکشن پ

ناده در مرکز ذخاایر ژنتیاک ایاران و راه انادازی تنهاا تولیدکن

بیوتیاک مادیر انجمان پرو.صنعتی پروبیوتیک در منطقه است

یمات ایران مزایای محصوالت شارکتش را کیفیات برتار و ق

کمتر در مقایسه باا محصاوالت خاارجی می داناد و می گویاد

اکنااون کااه نیاااز بااازار داخلاای تااامین شااده در جساات وجوی 

.بازارافزایی و یافتن فرصت هایی برای صادرات است

منحصر به فرد خود در ایجاد و راه اندازی کسب وکاارش را ایان گوناهفردا، تجربه تجارت 2۰۸مریم تاج آبادی ابراهیمی در شماره 

:شرح داده است

: من همیشه کالس های درسم را با این جمله آغاز می کنم

روب هاا مازاحم یعنی برخالف تصور ما که ماا فکار مای کنیم میک(.میکروارگانیسم ها امپراتورهای نامرئی زمین اند)

تای آنها بیماری زا هستند و بقیاه آنهاا 2۰۰هستند و بیماری ایجاد می کنند، از میلیون ها میلیون باکتری که در دنیا وجود دارد فقط 

شااید . یاد می کننادبنابراین ما میکروب ها را مانند کارخانه های کوچکی می بینیم که محصوالت بسیار باارزش و گرانای تول. مفیدند

، یکی است Applied Microbiologyبتوان گفت میکروبیولوژیِ صنعتی که یکی از زیرشاخه های میکروبیولوژی کاربردی یا 

سایار کمای از سودآورترین و باارزش ترین علومی است که در دنیا وجود دارد، چراکه ما از محصوالتی که رشد و تکثیرشان هزیناه ب

.یجاد می کننددارد استفاده می کنیم و محصوالت بسیار باارزشی را تولید می کنیم به همین دلیل ارزش افزوده خیلی باالیی ا

روب چیسات و ماا شاید باورتان نشود اما بارها رفتم، رودررو با کارشناسان وزارت صنایع نشستم و توضیح دادم که اصالً تولید میکا

. دیگار شادبعد از وزارت صنایع نوبت جاهای. می خواهیم چه کارهایی انجام بدهیم تا باالخره توانستم مجوز وزارت صنایع را بگیرم

در صنعت داروسازی یا به ببینید میکروارگانسیم های کاربردی می تواند در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد؛ در صنایع غذایی،

.و من از تک تک این سازمان ها مجوز گرفتم. عنوان مکمل دام و طیور و آبزیان

مریم تاج آبادی ابراهیمی
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کـه یکـی از بزرگتـریننشریه سـازمان مـک کنـزی 

شرکتهای مشاوره در جهان است، در یکـی از شـماره 

استعاره هایی بـرای"های خود، مقاله ای تحت عنوان 

موفـق منتشر کرد و کوشید دیدگاه انسانهای"زندگی

ه و در نقاط مختلف جهان را به شک  استعاره ای سـاد

.قاب  فهم، طبقه بندی کند

.در جهان وجود دارد(  شکارچی و کشاورز)قال  در این مقاله، گزارش شد که دو مدل ذهنی 

«کشاورز»و مدل ذهنی « شکارچی»مدل ذهنی 

همه . میگردند« شکار»کسانی که در جاده موفقیت مانند یک شکارچی زندگی و حرکت میکنند، تمام لحظات زندگی خود را در پی 

مید یا تارس صدای نجوایی، هر درخشش نوری، هر مسیر تاریکی، میتواند در آنها اهر .تهدیدچیز از دیدگاه آنان یا فرصت است یا 

بار در و . د گشاتشکارچی توانمند میداند که شب هنگام، شکار در دست به خانه بازخواه. شکارچی بودن بد نباشدشاید . کندایجاد 

.دیوار خانه خود، پوست شکارها و شاخ گوزنها و دندان گرازها را نصب میکند و هر شب، در اندیشه شکار فردا میخوابد

دست یاافتن بار آن را شکار ببیند، تااگر . سختی زندگی شکارچی در این است که هر موجود زنده ای را یا شکار میداند یا شکارچی

شاکار را تلاخ آن و به چنگ کشیدن آن، آرامش را تجربه نخواهد کرد و اگر دیگری را شکارچی ببیند، سختی رقابت، طعم شایرین

ل و این شکارچیان را در محیط کسب و کار دیده ایاد؟ تماام روز در پای تاالش و موفقیات و رشاد و پیشارفت و پاو. خواهد کرد

. زندگی میکنندهستند کسانی که در جاده موفقیت، مانند یک کشاورز. دیوارهای اتاقشان پوشیده از مدارک و تقدیرنامه ها و نشانها

د هر از گاهی، آبای شای. تا آن روز در انتظار میمانند. میدانند روزی این بذر به میوه تبدیل خواهد شد. بذری میکارند و آرام مینشینند

کارچی زنادگی اما هر چه باشد، آرامتر از شا. شاید گاهی دستی بر سر و روی نهالها بکشند. بر مزرعه بپاشند و خاک را سیراب کنند

.میکنند

ه ابعااد دیگار گروه نخست آنچنان دلمشغول رشد و موفقیت میشاوند کا. عموم مردم در یکی از این دو قفس ذهنی گرفتار میشوند

.راموشی می سپارندزندگی را فراموش میکنند و گروه دوم، آنچنان به جستجوی آرامش بر میخیزند که شیرینی تنش و تکاپو را به ف

رصتی دسات زمانی که ف. یعنی آرامش و سکوت و لذت و انتظار برای فرصت. باشد"ماهیگیر"شاید راه سوم، الگوی ذهنی 

.داد با سرعت و انرژی برای در اختیار گرفتن آن بکوشیم و دوباره در انتظار و آرامش بنشینیم

.و استموفقیت ترکیب مناسبی از این د. موفقیت در زندگی، نه با آرامش مطلق به دست میآید نه با کوشش جانفرسا
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اینستاگرام شرکت مشاورین ایده ناب ویژن

مشاورین ایده ناب ویـژن، بـا راه انـدازی شرکت 

بـاط اینستاگرام خویش، زمینه اطالع رسـانی و ارت

بـا خود را با مخاطبین گسترش داده و انتظـار دارد

اهم استفاده از ف ای مجازی، زمینه ارتباط بـا فـر

سـ  ساخته و موثرتر در بازار مشاوره ای توسعه ک

و کار ح ور داشته باشد 
:  آدرس شرکت در اینستاگرام عبارت است از

Nicvision.co

15

از کانــال علمــی مقــاالت و کتــ  
توســعه کســ  و کــار دارویــی و 

د و تخصصی دارویی بازدیـد کنیـ
ده ع و شوید و بیش از یکصد و

جلد از مطالـ  ارزنـده را دانلـود 
کنید و بهره ببرید 

NicVision Scientific and Applied Papers
@NicVisionScience

ی منابع علمی صنعت داروی
کانال تلگرام 

2۰16چاپ UPSکتابهای 
در کانال بارگذاری شد 
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همکاری برای ح ور فعال مکمها و فراورده های 

طبیعی در بازارهای جهانی 

ارزیابی مستندات قانونی بازار هدف جهانی و تطبیق شرکت با آن 

همکاری در مستندسازی مبتنی بر استانداردها 

هدفثبت محصول در کشور 

مشاوره و همکاری در ثبت دارو

تهیه استانداردها و فرآیند ثبت محصوالت در بازار هدف 

ارزیابی استانداردها توسط شرکت 

ارائه راهنمایی و همکاری در مستندسازی  CFH

CFH

GMP confirmative

لماننمایندگی ممیزی و اعطای گواهینامه کیفیت از آ

http://cfh-grupe.de/

 ارزیابی کامل فرآیندهای مستندات

عارضه یابی

آموزش، مشاوره و توانمندسازی

تکمیل مستندات

ارائه تاییدیه کیفیت

د  یا امکان ارزیابی کیفیت شرکت، یا خط تولی

لی و محصول خاص  براساس استانداردهای بین المل

صدور تاییدیه رعایت الزامات 

WWW.CFH-GRUPE.DE/

WWW.CFH-GRUPE.DE/

http://www.cfh-grupe.de/
http://www.cfh-grupe.de/
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فناوریتدوین برنامه راهبردی توسعه 

درشمراکزوفناوریتوسعهمدایرانفناوری،وعلمپارکهایمحترممدیرانتوجهقابل

تیموفراوانتجربیاتازگیریبهرهباویژن،نابایدهمشاورینشرکتاحتراماًدانشگاهها

طرحیینتببرایراخودآمادگیمارکینگ،بنچوگستردهمطالعاتانجاموای،حرفهومتبحر

ماموریتها،واهدافتحققبرایعملیاتیبرنامهتدوینودانشگاهها،فناوریتوسعهاستراتژیک

اعالمرایتیمدیرداشبوردقالبدرمستمرارزیابیوپایشسیستمواجراییساختارمدلسازی

کهاستراتژیکیطرح.کشدمیطولماهسهتادوبرنامهتدوینمدتطول.نمایدمی

بهتباطیارپلوکردهتسهیلرابازاربهورودوفناوریسازیتجاریبراینیازموردبسترهای

.سازدفراهمرابازار

گهماهنتوسعهامکانات،بسیجراستا،ایندر

ناوری،فتوسعهباآنسازیمتناسبزیرساختها،

کاردستوردرتوندمیکهاستمهمیمسائلاز

.بگیردقرار

زیرسازهوسازمانیساختارهایهماهنگی

مدلبراساسکهباشدمیاموراهمازها،

7S،عهتوساستراتژیکنقشهدرمکنزی

زاگیریبهرهباومیشودرعایتفناوری

BSCمیشودطراحیاجراییمدل
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:معرفی کتاب
و بهره برداری از دقیق خواندن و مطالعه 

پندهای بزرگان تجارت در سطح جهان را به 
همه مدیران توصیه می کنیم 

بهترین پند زندگی ام: نام کتاب

(پرکار)معصومه اسدبیگی-محمد پرکار: مترجمین

(دی.ام.مدیرعام  شرکت ای) هکتور رویز 

به همت، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 

.اطراف خود را با افراد درست پر کن، سپس بگذار آزادانه عم  کنند: بهترین پند زندگی ام

: روزی گفت. اشتاو تأثیر عمیقی در زندگی حرفه ای ام د. بهترین پند حرفه ای را از مدیرعامل شرکت موتوروال، باب گلوین دریافتم

که اگار منظور او از افراد درست، افراد حرفه ای و صادق هستند« .اطراف خود را از افراد درست پرکن، بعد بگذار آزادانه کار کنند» 

.به آنها اطمینان شود، احساس مسئولیت و پاسخگویی بیشتری در مورد اتفاقات خواهد داشت

دهی او همواره می گفت که سعی کن اطراف خودت را از افراد حرفه ای و صادقی که از اهداف سازمان شما هم آگاهی دارند تشکیل

ل از ایان کاه البته ساال هاا قبا. من این پند را در شرکت خود اعمال کردم. سپس مسیرشان را باز کن تا بتوانند آزادانه عمل کنند

او باه . یده ای داشاتمدیرعامل این شرکت شوم، یعنی زمانی که کارمند شرکت صنایع تگزاس بودم، رئیسم، آل استین، نیز چنین ا

در شرکت اگر روزی» : او یک روز از من پرسید. تمام کارمندان اعتماد داشت و به قول باب گلوین افرا درست را استخدام کرده بود

کاه چاه بعادها متوجاه شادم« . حتماً اخراج خواهم شد»: کمی فکر کردم و گفتم« مرتکب اشتباهی شوی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

هاد، اگار از یعنی آنها می دانستند که کارمندشان هم حرفه ای و هم امین هستند، پس اگر اشتباهی رخ د. جواب اشتباهب داده بودم

هم نگااه کنای، جنبه حرفه ای نگاه کنی، حتماً اجتناب ناپذیر بوده زیرا آن ها به اندازه کافی دانش کاری دارند و اگر از جنبه صداقت

الً آن هاا باه اصا. حتماً ناخواسته و سهواً بوده پس بایستی اول سعی در حل مشکل و آموزش بیشتر آن ها داشته باشی و ناه اخاراج

. اخراج فکر نمی کردند
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نگاهی به اهم فعالیت های 
استراتژیک و کلیدی 

شرکت مشاورین ایده ناب ویژن
1396سال 

دی شرکت مشاورین ایده ناب ویژن، در راستای انجـام ماموریـت خـویش، فعالیتهـای کلیـ

، بدین ترتی  تنظیم کرده است 1396خویش را برای تحقق در سال 

و تارویج ان در این زمینه برنامه آموزشی جامعی تادوین: توسعه فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و شرکتهای فعال تجاری1.

در سطح کشور انجام خواهد شد و اهداف مورد نظر دنبال می شود 

ناه تاالش در این زمی: کاردانش بنیان برای توسعه کسب و واحدها یا هسته های فناور و شرکتهای مشارکت با همکاری و 2.

اکاز رشاد میشود که با معاونت فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری شکوفایی، دفااتر توساعه فنااوری دانشاگاهها، مر

ارتباطات و همکاری بیشتری صورت بگیرد  

ورود شرکت به عرصه های : 96پروژه مهم در سال 3راه اندازی عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و اجرای سازی حداقل 3.

و خباره تخصصای-فعالیتهای استارت آپ و راه اندازی بسته های جدید خدمتی و با مشارکت شارکتها یاا گروههاای فنای

و سپس با تاسیس شارکت نارم افازاری SBUپروژه در قالب 3عرصه نرم افزاری دنبال میشود و امید می رود که حداقل 

.دنبال شود

شارکت در ایان زمیناه: راه اندازی یک شرکت در عرصه سالمت و اخذ نمایندگی ها برای تولید تحت لیساانس در کشاور4.

ا مشاارکت و تالش خواهد داشت یک شرکت تخصصی تاسیس کند و فعالیتهای رسامی بازرگاانی و تولیادی خاویش را با

.  همکاری با گروههای دانش بنیان و فناوران در اولویت خواهد بود. همکاری با فعاالن خصوصی دنبال کند

از SMEدر این زمینه، برای پروژه های ایجادی یا توسعه ای شرکتهای : EPCتوسعه کسب و کار شرکتی و امکان اجرای 5.

. طریق راه اندازی کنسرسیوم با تیم های توانمند داخلی و خارجی اقدام گردد

ن منابع مالی داخلی و در این زمینه با تقویت تیم کاری و تبیین فعالیتها، بویژه در تامی: توسعه مشاوره های مالی و اقتصادی6.

.بین المللی، مورد نیاز شرکتها و موسسات تجاری و اقتصادی، اقدام خواهد شد
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ورشدمراکزبنیان،دانششرکتهایوموسساتباهمکاریبرایراخودآمادگیویژن،نابایدهمشاورینشرکت

داردمیاعالمسالمتعرصهدرفعالشرکتهای

کاروبکسطرحکشور،داروییبازاربهمسلطوتخصصیهایکارگروهساماندهیباناب،ایدهمشاورینشرکت

هراجرایبرایکاملآمادگیراستا،ایندر.کندمیتدوینداروییشرکتهایوبنیاندانششرکتهایبرایجامع

داردعزیزانشماهمکاریوهمراهیبارازیرمراحلازکدام

.شمائیمهمراهزیرگانهششاقداماتومراحلازکدامهردر

د با ما تماس بگیری
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:  هیات مدیره شرکتاع ای 

ناصر محمدی رئیس هیات مدیرهدکتر 

رئیسآرش لطیفیان نایب مهندس 

سعید بهزادی عضو مهندس 

عزیزه فایقی عضو خانم 

محمدی مدیر عامل و عضو هیات مدیره محمدحسین 

:  مسئول و سردبیرمدیر 

ناصر محمدی دکتر 

سپیده یگانه علی: صفحه آرا

مسیر ماشین رو 
خیابان باهنر، کوچه صادقی، کوچه بهار 

به فلش توجه شود 2۰، پالک 2ابتدای مهنا 

مسیر پیاده رو 
 خیابان شریعتی، نرسیده به میدان

 2قدس، کوچه مهنا 
، طبقه دوم، به فلش توجه 2۰پالک 

شود

طبقه دوم  2۰، پالک 2تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه مهنا 

@nasmoh1338 بگیرید ما تماس با @ nicvision
بپیوندیدبه کانال تلگرام ما 

Nicvision.co: اینستاگرام

خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه مهنا :  تهران
2، واحد2۰، پالک 2

(۰21)227۰219۸: نمابر(   ۰21)227۰21۸2: تلفن
: پست های الکترونیکی

info@nicvision.net & 
Nicvision.co@gmail.com 

www.NicVision.net 


