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  .برهمگان مباركبادروز پدر (ع) و علي  مولي الموحدين اميرالمومنينفرارسيدن سيزدهم رجب مصادف با ميالد سراسر نور 
  

  

اين اين اين اين     همهمهمهمهدايت كنند و هنوزهدايت كنند و هنوزهدايت كنند و هنوزهدايت كنند و هنوزخود نخواهند ديد خود نخواهند ديد خود نخواهند ديد خود نخواهند ديد     و اقيانوس هايي كه ديگر هرگز رنگ آرامش بهو اقيانوس هايي كه ديگر هرگز رنگ آرامش بهو اقيانوس هايي كه ديگر هرگز رنگ آرامش بهو اقيانوس هايي كه ديگر هرگز رنگ آرامش به    بسياربلند بسياربلند بسياربلند بسياربلند را با وجود امواج را با وجود امواج را با وجود امواج را با وجود امواج     خودخودخودخود    وزه مديران بايد در كسب و كار كشتيوزه مديران بايد در كسب و كار كشتيوزه مديران بايد در كسب و كار كشتيوزه مديران بايد در كسب و كار كشتيامرامرامرامر

در سطح در سطح در سطح در سطح بتوانند بتوانند بتوانند بتوانند وم و غير عادي وم و غير عادي وم و غير عادي وم و غير عادي توانايي را داشته باشند كه خدمه و كاركنانشان را به سالمت از بندري به بندر ديگر رهنمون باشند . آنها بايد در محيط داراي فشار مداتوانايي را داشته باشند كه خدمه و كاركنانشان را به سالمت از بندري به بندر ديگر رهنمون باشند . آنها بايد در محيط داراي فشار مداتوانايي را داشته باشند كه خدمه و كاركنانشان را به سالمت از بندري به بندر ديگر رهنمون باشند . آنها بايد در محيط داراي فشار مداتوانايي را داشته باشند كه خدمه و كاركنانشان را به سالمت از بندري به بندر ديگر رهنمون باشند . آنها بايد در محيط داراي فشار مدا

        بااليي مؤثر باقي بمانند .بااليي مؤثر باقي بمانند .بااليي مؤثر باقي بمانند .بااليي مؤثر باقي بمانند .

مديران براي آنكه بتوانند بهترين كارآيي رار در جومديران براي آنكه بتوانند بهترين كارآيي رار در جومديران براي آنكه بتوانند بهترين كارآيي رار در جواغلب بر خالف رفتار اغلب بر خالف رفتار اغلب بر خالف رفتار اغلب بر خالف رفتار     باشند كهباشند كهباشند كهباشند كه    ويژگيهاي بسيار غير عاديآشفته امروزي داشته باشند ، بايد داراي سه مجموعه از آشفته امروزي داشته باشند ، بايد داراي سه مجموعه از آشفته امروزي داشته باشند ، بايد داراي سه مجموعه از آشفته امروزي داشته باشند ، بايد داراي سه مجموعه از     مديران براي آنكه بتوانند بهترين كارآيي رار در جو

        تعريف جديدي از رهبري ارائه مي شود :تعريف جديدي از رهبري ارائه مي شود :تعريف جديدي از رهبري ارائه مي شود :تعريف جديدي از رهبري ارائه مي شود :اند و با جمعبندي آن اند و با جمعبندي آن اند و با جمعبندي آن اند و با جمعبندي آن داده داده داده داده         بهترين مديرعامل هاي جهان از خود نشانبهترين مديرعامل هاي جهان از خود نشانبهترين مديرعامل هاي جهان از خود نشانبهترين مديرعامل هاي جهان از خود نشانتسلطي است كه تسلطي است كه تسلطي است كه تسلطي است كه     ي توانايي وي توانايي وي توانايي وي توانايي و. اين صفات كاتاليزور. اين صفات كاتاليزور. اين صفات كاتاليزور. اين صفات كاتاليزور    ستستستستها ها ها ها طبيعي انسانطبيعي انسانطبيعي انسانطبيعي انسان

 خوش بيني واقع گرايانه -1

 هدف كاريو پيگيري اطاعت  -2

 ) ( تئوري نظم در بي نظميبي نظمي و هرج و مرج  ايجاد نظم در شرايط -3

ر شرايط آشفته كه براي ديگران ر شرايط آشفته كه براي ديگران ر شرايط آشفته كه براي ديگران ر شرايط آشفته كه براي ديگران رهبران داراي اين ويژگي ، قرارگرفتن در مشكالت پيچيده و چندبعدي را عامل قدرت تلقي نموده و توانايي آنها براي ايجاد نظم و ترتيب درهبران داراي اين ويژگي ، قرارگرفتن در مشكالت پيچيده و چندبعدي را عامل قدرت تلقي نموده و توانايي آنها براي ايجاد نظم و ترتيب درهبران داراي اين ويژگي ، قرارگرفتن در مشكالت پيچيده و چندبعدي را عامل قدرت تلقي نموده و توانايي آنها براي ايجاد نظم و ترتيب درهبران داراي اين ويژگي ، قرارگرفتن در مشكالت پيچيده و چندبعدي را عامل قدرت تلقي نموده و توانايي آنها براي ايجاد نظم و ترتيب د

شان كمك كنند تا بعنوان نوع بشر در شرايطي شان كمك كنند تا بعنوان نوع بشر در شرايطي شان كمك كنند تا بعنوان نوع بشر در شرايطي شان كمك كنند تا بعنوان نوع بشر در شرايطي     بحراني ترين مسئوليت رهبران سازماني اين است كه به افرادبحراني ترين مسئوليت رهبران سازماني اين است كه به افرادبحراني ترين مسئوليت رهبران سازماني اين است كه به افرادبحراني ترين مسئوليت رهبران سازماني اين است كه به افرادي دهد .ي دهد .ي دهد .ي دهد .دستپاچگي به همراه دارد ، كارآنها را بسيار گرانبها جلوه مدستپاچگي به همراه دارد ، كارآنها را بسيار گرانبها جلوه مدستپاچگي به همراه دارد ، كارآنها را بسيار گرانبها جلوه مدستپاچگي به همراه دارد ، كارآنها را بسيار گرانبها جلوه م

       خلق مي شود .خلق مي شود .خلق مي شود .خلق مي شود .درسازمان درسازمان درسازمان درسازمان . آنگاه است كه يك چرخه مقدس . آنگاه است كه يك چرخه مقدس . آنگاه است كه يك چرخه مقدس . آنگاه است كه يك چرخه مقدس بالفعل تبديل كنندبالفعل تبديل كنندبالفعل تبديل كنندبالفعل تبديل كنندبه نيروهاي به نيروهاي به نيروهاي به نيروهاي قراربگيرند كه نيروهاي بالقوه خودرا قراربگيرند كه نيروهاي بالقوه خودرا قراربگيرند كه نيروهاي بالقوه خودرا قراربگيرند كه نيروهاي بالقوه خودرا 

  

  

  

  83و  82صفحه/ تكنيك هاي مديريتي كتاب: منبع

  به اطالع كليه عالقمندان نشريه مي رساند جهت دريافت مجموعه كامل سلسله پيامهاي اداري هفته ، مي توانند                                  محمدرضا قربانزاده :به كوشش

 . مراجعه نمايند مركزي دانشگاه به واحد چاپ و تكثير ستاد                                                                        ساحل گيسومانتشارات  ناشر :

 /ب38كدپيام : 

ب
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  78 شماره

  دوم سال

 

  

  دفتر رياست دانشگاه علوم پزشكي قم

        مكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريمكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريمكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريمكاتبه اي ، مداوم و غير حضوريواحد آموزش واحد آموزش واحد آموزش واحد آموزش 

        ))))اري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتااري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتااري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتااري دانشگاه علوم پزشكي قم (كميتاكميسيون تحول ادكميسيون تحول ادكميسيون تحول ادكميسيون تحول اد


