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فروردین  ۱۴۰۱  ۰۱
March - April 2022 شعبان - رمضان - ۱۴۴۳

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

برنامه  ريزی  یکی  از  مهارت های  کلـیدی  مـدیر  و  نخسـتین  فعالیــت  حیاتـی است. 

توانایی  برنامه  ريزی  دقیق  و  پيشاپيش  همه  مواردی  که  می خواهید  و  باید  انجام

  دهید  این  امکان  را  فراهـم  می کند تا  بسیار  بيـشتر از  کسی  که  بدون   برنـامه  عمـل

  می کند،  موفق  شوید. قانون  موفقیت  در  مدیريت  این  است که « افکارتان را روی 

کاغذ بياوريد».

  اهدافتان  را  بنویسید  و  دقیقا  مشخص  کنید  که  می خواهید  به  چه  مواردی  دست

  یابيد. فهرستی دقیق و جزيی از هر گام الزم برای دستیابی به اهداف تهیه کنید. 

چک لیستی از آن فعالیت ها به ترتیب زمانی تهیه کنید تا دستورالعمل یا برنامه 

کاری شـود که گام به گام از آن پيروی کنید. هرچه افـراد شفافیـت بيشتری نسبت 

به اهــداف و برنـامـه ها داشـتــه باشـنـد، کارهایـشان را سـريع تـر و بهـتـر انـجـام 

می دهند.

جشن نوروز/جشن سال نو

روز امید، روز شادباش نویسی

( 27March  ) روز جهانی تئاتر

جشن آبانگاه

 روز جمهوری اسالمی

 جشن سیزده به در

سروش روز،جشن سروشگان

( 7April  ) روز جهانی بهداشت

روز،جشن فروردینگان

روز دندانپزشک 

 روز بزرگداشت عطار نیشابوری

والدت امام حسن مجتبی علیه السالم ( ۱۵ رمضان )

روز ارتش جمهوری اسالمی ایران

روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی

شب قدر (۱۸ رمضان )
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 CMBA گرایش
 ساخـت و سـاز

CMBA
Construction  MBA

Since 2010

دوره جامع

برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/construction-cmba/


اردیبهشت  ۱۴۰۱  ۰۲
April - May 2022 رمضان - شوال - ۱۴۴۳

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

دومیـن  فعـالیـت  حیـاتی  مدیر سـازمانـدهـی  است.  وقتـی  برنـامـه  ريـزی  را  انـجام 

دادید، باید افراد، پول، مـنابـع و امکانات الزم را گرد هـم آوريـد تا بـرنـامـه را به 

واقعیت تبدیل کنید. 

مـدیـران بـرتـر مــهارت زيادی در بـرنامه ريـزی و سـازمانـدهی دارند. در نتـیــجه، 

میتوانند کارهای افراد زيادی را با هم یکپارچه و هماهـنگ کنند و وظـایف بسـیار 

پيچیده را انجام دهند.

در  المپيک  تابستانی  لس آنجلس  در  ١٩٨٤ و المپيک  زمستانی  سالت ِلیک  سیتی در 

٢٠٠٢، کمیـته المپيک گیج و سـردرگم شـده بود و انتـظار میـرفت ضـررهای مـالی 

فراوانی در هر دو شهر به بار آید. آن موقع بود که لـس آنجلـس «پيـتر یوبـورات» 

عضو هیئت بيسبال وسالت ِلیک  سیتی «میت رامنی» را به خدمـت گرفتـند. ایـن

  مـدیـران  بـا  استـعداد  بالفاصله  شـروع  به  برنامـه ريزی،  سازمانـدهی  و  هـماهـنگ 

سازی ده ها هزار نفر در حوزه های جغرافیایی وسیع و با جزييات فراوان کردند و 

بازی های المپيک را  از خطـرات مالی نجـات دادند. به خاطـر مـهارت های برنامه 

ريزی و سازماندهی این دو مرد، ضررهای وسـیع پيـش بينی شده به سـود کالن و 

موفقیت بی نظیری تبدیل شد که نظر شرکت کنـندگان و بازرسـان نیز آن را تایيد 

کردند. دوباره  تاکید  می کنم  که  کلید  سازماندهی مناسب «ثبت افکار روی کاغـذ» 

است. درباره کارهایی که باید انجام شود با همه افرادی که نقش مهمی در انجام 

برنامه دارند، صحبت کنید. هرچه قبل از شروع کار زمان بيشتری را صرف برنـامه 

ريزی و سازماندهی کنید، احتمال موفقیتتان بيشـتر میشود.
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روز بزرگداشت سعدی

ضربت خوردن حضرت علی (ع) ( ۱۹ رمضان )

(22April )جشن گیاه آوری؛ روز زمین

روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرينی

شهادت حضرت علی (ع) ( ۲۱ رمضان )

شب قدر ( ٢٢ رمضان )

روزشوراها

روز جهانی روانشناس و مشاور

جشن چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس

( 1May  ) روزجهانی کارگر

شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم

 عید سعید فطر ( ١ شوال )

تعطیل به مناسبت عید سعید فطر ( ٢ شوال)

جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز

(5May ) روز جهانی ماما

روز اسناد ملی و میراث مکتوب

(8May  ) روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر 

روز بزرگداشت فردوسی

روز ارتباطات و روابط عمومی

 روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

 (18May ) روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
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سـومـین  فعـالیت  حیـاتی  مـدیر،  کارمنـدیابی  یا  اسـتـخدام  اسـت.  انـتـخاب  افـراد 

مناسب  برای  دستیابی  به  اهـداف  تعـیين  شده،  محور  موفـقـیـت  مـدیر  اسـت. در 

بسـیاری  از  مـوارد  گـماردن  شخـصی  ضـعـیف  و  بی  کـفایـت  در  یـک  شـغـل کلـیدی

  می توانـد  باعـث  شـکســت  کـل  شـرکت  شـود.  مطـبـوعات  مـالی  همـواره داسـتان 

هایی درباره مدیـران ارشـدی منـتـشر می کنـند که تصمـیمات بـدی اتـخـاذ کـرده 

اند و شـرکـت های عظـیم را به ورشـکـستگی کشـانده اند. 

برای  ارائه  ارزشمندترين  کمک  به  سازمان  باید  با  بهترين  افراد  مصاحبه کرده و آن 

ها را استخدام کنید. همزمان باید افـرادی که توانایی کار عـالی برای دستـیابی به 

اهداف ندارند را اخراج کنید.
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 (10June )  روز جهانی صنایع دستی

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف

روزبزرگداشت مالصدر
فتح خرمشهر در عملیات بيت المقدس و

روز مقاومت، ایثار و پيروزی
روز دزفول، روز مقاومت و پایداری

شهادت امام جعفر صادق (ع) ( ۲۵ شوال )

جشن خردادگان
(31May ) روز جهانی بدون دخانیات 

 والدت حضرت معصومه (س) و روز دختران
 ( ١ ذوالقعده)

رحلت حضرت امام خمینی

قیام ۱۵ خرداد

( 5June  ) روز جهانی محیط زيست 

 والدت امام رضا علیه السالم ( ١١ ذوالقعده)

( 12June ) روز جهانی مبارزه با کار کودکان 

( 14June  )روز جهانی اهدای خون

 روز ملی گل وگیاه

روز جهاد کشاورزی

( 17June )  روز جهانی بيابان زدایی

۱۵

خرداد  ۱۴۰۱  ۰۳
May - June 2022 شوال - ذوالقعده - ۱۴۴۳

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

بهترين افراد را پيدا کنید ۳



CMBA معـمـاری

برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

دوره جامع

داخلی و بازسازی

https://cmba.ir/product/cmba-interior-architecture/


تابستان ۱۴۰۱

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک ۵۱ 

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

Summer 2022 



تیر ۱۴۰۱   ۰۴
June - July 2022 ذوالقعده - ذوالحجه - ۱۴۴۳

چهارمین فعالیت حیاتی مدیـر، واگـذاری است.

واگـذاری مهـارتی مهـم اسـت که باید وقـت بگذاريد و آن را بـیامـوزيـد زيرا شـما را 

قـادر می سازد تا بهره وری به حداکثـر برسـانید و بهـترين نتـیجه را از کارمـندان و 

افراد زير دستتان دريافت کنید.
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جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان

 روز اصناف

( 26June ) روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت دکتر
بهشتی و ٧٢ نفر از اعضای حـزب؛ روز قــوه قضـایی

روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی

شهادت امام محمد تقی (ع) (۳۰ ذوالقعده)

 روز صنعت و معدن

 شلیک به پرواز ۶۵۵ ایران ایر توسط ناو وینسنس
 ( ۱۳۶۷ خورشیدی)

جشن تیرگان

جشن خام خواری

 شهادت امام محمد باقر علیه السالم (۷ ذوالحجه)

 روز عرفه(۹ ذوالحجه)

عید سعید قربان(۱۰ ذوالحجه )

 زادروز محمد خوارزمی، رياضیدان و فیلسوف
 ایرانی و روز ملی فناوری اطالعات

والدت امام علی النقی الهادی(ع) (۱۵ ذوالحجه)

 روز بهزيستی و تامین اجتماعی

پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران

عید سعید غدیر خم( ١٨ ذوالحجه)

 والدت امام موسی کاظم علیه السالم ( ٢٠ ذوالحجه)

۱۳

روز قلم١٤

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

واگذار کنید ۴



اجــرایــی و  فـنـی  مـدیـريت 
در سـاخــت و ســاز شـهـری

دوره آموزشی کاربردی

برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/technical-management/


مرداد ۱۴۰۱   ۰۵
July - August 2022 ذوالحجه - محرم - ۱۴۴۳

پنجمین  فعالیت  حیاتی  مدیر،   نظارت  است.  نظارت  مستلزم  این  است  که افراد 

انتظاری که از آن ها داريد و معیار عملکرد مورد نظرتان را دقیقا بدانند. سپس 

آن ها را کنترل می کنید تا مطمئن شوید که کار در زمان معین و با معیارهای 

توافق شده انجام می شود.

وقتی افراد درمی یابند که آن قدر به کارشان اهمیت میدهید که به شکلی منظم 

روند پيشرفت آن را کنترل می کنید، احتمال بيشتری وجود دارد که کار را عالی و 

طبق برنامه انجام دهد.
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روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای

۲۶

جشن مردادگان

 روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی

جشن چله تابستان

(1August ) آغاز هفته جهانی شیردهی

صدور فرمان مشروطیت

تاسوعای حسینی (۹ محرم )

روز خبرنگار

عاشورای حسینی ( ۱۰ محرم)

شهادت امام زين العابدین علیه السالم ( ۱۲ محرم)

( 13August ) روز جهانی چپ دست ها

سالروز ورود آزادگاِن سرافراز به وطن

سالروز وقایع ٢٨ مرداد و برکناری دکتر محمد مصدق

سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان

(19August  )روز جهانی عکاسی

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

بر کار مسلط باشید ۵



شهريور ۱۴۰۱   ۰۶
July - August 2022 ذوالحجه - محرم - ۱۴۴۳

ششـمیـن فعـالیـت حیـاتی مـدیر گـزارش دهـی اسـت. وقـتی کـار خـوبی انـجـام 

می دهید یا حتی وقتی با مشکالت و دشواريی هایی رو به رو می شوید، الزم اسـت 

که افراد اطرافتان از روند کارها چه خوب و چه بد آگاه باشند.

اطمینان حاصل کنید که رابطه میان شما و رئیس شفاف و پایـدار اسـت. برنـامـه 

منظمی از جلسات دو نفره و حضوری تدارک ببیـنید تا رئیسـتان را به طـور کامـل 

در جريان کارهـا و روند پيشـرفت آن ها قرار دهید. 

همچنین باید رابطه خوبی با همکاران خود داشته باشید، یعنی افرادی که تحت 

کنترل شما نیسـتند اما باید بداننـد مشـغول انـجـام چـه کاری هستید تا کارهـای 

خود را با استـاندارد باال و قابل قبـولی انـجام دهند.

در نهـایـت مـدیـريت « درهای باز » را با کارمـندانـتان تمريـن کنید. هـرآنـچه روی 

میدهـد را با کـارمنـدان خـود در میـان بگـذاريد : خـوب، بـد و زشـت را. بـر اسـاس 

مصاحبـه ها و مطالـعاتی که هر سـال دربـاره « بـهـتـرين مـکان برای کار » انـجام 

می شود، کارمندان شاد عقیده دارند که همیشه « در جريان » کارهایی که بر کار 

و شرکت اثر می گذارد، قرار می گیرند.

٢٤

۷۸ ۵۶۹۱۰۱۱

۱۴۱۵ ۱۲۱۳۱۶۱۷۱۸

۲۱۲۲ ۱۹۲۰۲۳

۲۸ ٢٧

۲۴۲۵
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30۰۲
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10۱۳11۱۴12۱۵13۱۶14۱۷15۱۸16۱۹

17۲۰18۲۱19۲۲
۳۱ ٣٠ ٢٩

۲۳21۲۴22۲۵

31۰۳

۲
24۲۶

01۰۴

۳
25۲۷

۴
26

۱
23۲۸

02۰۵

۲۵
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۱

۲

۴

۴

۴

۵

۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۶

۲۷

۳۰

۳۰

۳۱

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

آغاز هفـته دولـت

زادروز داراب (کوروش)

جشن شهريورگان

روز کارمند

روز بزرگداشت محمدبن زکريای رازی و روز داروساز
انفـجار در دفـتـر نخسـت وزيری جـمهـوری اسـالمی

 ایران، روز مبارزه با تروريسم
روز صنعت چاپ

روز بزرگداشت ابوريحان بيرونی

روز تعـاون

قیام ١٧ شهريور

درگذشت آیت هللا سید محمود طالقانی

( 10September ) روز جهانی پيشگیری از خودکشی

(11September  ) حمله به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی

روز سینما

(13September) روز گرامیداشت برنامه نویسان

اربعین حسینی ( ٢٠ صفر )

روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهريار

روز گفتگوی تمدنها

(21September ) روز جهانی صلح

آغاز هفته دفاع مقدس

۱۱

۱۳

۱۳

۱۷

مناسبت ها

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

افراد را آگاه نگه داريد ۶



دوره آموزشی کاربردی

تحلـیل بـازار مسـکن و
ســرمـایــه  مــدیــريـت 
در ساخت و ساز شهری

برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/fundation-management/


پایيز ۱۴۰۱

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک ۵۱ 

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

Fall 2022 



مهر  ۱۴۰۱  ٠٧
September - October 2022 صفر- ربیع االول- ۱۴۴۴

١

٣

۵

۶
۷

۷

٨

١٣
١٣
١٣

۱۴
۱۶
١٧
١٧

۱۰

٨
۸

مناسبت ها

روز نیروی انتظامی

آغاز حمله مغول به ایران در پایيز ۵۹۸ خورشیدی
رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن 

مجتبی علیه السالم ( ٢٨ صفر )

هجرت پيامبر اکرم از مکه به مدینه ( ۱ ربيع االول )

(27 September ) روز جهانی جهانگردی

روز آتش نشانی و ایمنی
 سقوط هواپيمای حامل جمعی از فرماندهان

 جنگ (کالهدوز، نامجو، فالحی، فکوری، جهان آرا) در سال ۱۳۶۰
روزبزرگداشت مولوی

(30 September ) روز جهانی ناشنوایان  

(30 September ) روز جهانی ترجمه و مترجم
(1 October ) روز جهانی سالمندان

 مهر روز،جشن مهرگان

شهادت امام حسن عسکری (ع) ( ٨ ربيع االول )
( 5 October ) روز جهانی معلم

روز دامپزشکی

 روز ملی کودک
میالد رسول اکرم به روایت اهل سنت ( ١٢ ربيع االول )

( 9 October ) روز جهانی پست

١٨
۱۹
۲۰
٢١
٢٢

(10 October ) روز جهانی مبارزه با حکم اعدام
( 11 October ) روز جهانی دختر

روز بزرگداشت حافظ
جشن پيروزی کاوه و فريدون

( 14 October ) روز جهانی استاندارد

۲۲
۲۳
٢١
۲۵

میالد رسول اکرم و امام جعفر صادق( ١٧ ربيع االول )
( 15 October ) روز جهانی عصای سفید 

( 16 October) روز جهانی غذا
(17 October ) روز جهانی ريشه کنی فقر

٢٦
۲۹

روز تربیت بدنی و ورزش
 روز ملی کوهنورد

۹

٢٤

۴۵ ۲۳۶۷۸

۱۱۱۲ ۹۱۰۱۳۱۴۱۵

۱۸۱۹ ۱۶۱۷۲۰

۲۵۲۶ ۲۴

۲۱۲۲

۲۳

۳۰
22۲۵

26۲۹ 25۲۸ 24۲۷
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27۳۰

04۰۷05۰۸06۰۹07۱۰

08۱۱09۱۲10۱۳11۱۴12۱۵13۱۶14۱۷

15۱۸16۱۹17۲۰18۲۱20۱۸
۲۸

20۲۳

28۰۱

۲۷
19۲۲

29۰۲

۲۹
21۲۴

۱
23۲۶

30۰۳

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

هفتمین فعالیت مدیر، ارزيابی است. در این مرحله کارهایی که باید انجام شـود 

را تعیـین کنید تا هـمه کارمـندان نحـوه ارزيابی عمـلکردشـان را به دقـت بداننـد. 

حتما این ضرب المـثل را شنـیده اید که « اگر چـیزی قابـل ارزيـابی نباشـد، قابـل 

مدیريـت نیست.» خود و کارمندانتان را مـجبور کنیـد که برای هر کار عددی را در 

نظربگیرند. خبر خوب اینکه همه فعالیت های کاری معموال با اعـداد مالـی قابل 

ارزيابی هستند. اما اگر با اعداد مالی قـابل سنجش نباشند با ارقام دیگری قابـل 

ارزيابی هستند. وظیفه شما این است که به افـراد کمک کنـید تا برای ارزيـابی یک 

عملکرد در حوزه ای خاص، عدد مناسبی را انتخاب کنند و سپس بر دستیـابی به 

آن عدد یا فرا رفتن از آن تمرکز کنند.

پس همین امروز متعـهد شـوید که فعالیـت های حیـاتی مـدیريت یـعنی برنـامه 

ريزی، سازماندهی، استخـدام، واگذاری، نظارت، گزارش دهی و ارزيـابی را بـهبـود 

بـخـشیـد و سـپـس خـود را وقـف پيـشـرفت مـداوم و بی پـایـان در هـر یـک از این 

حوزه ها کنید.

معیارهای شفافی تعیين کنید ۷



دوره آموزشی کاربردی

نکات حقوقی و قراردادی 
در سـاخـت و سـاز شـهری 

برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2/
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۱۳

۱۴

٢٤

٢٧

٢٨

۲۹

۲۳

۱۴

۱۵

مناسبت ها

روز کتاب و کتابخوانی

روز آمار و برنامه ريزی
 سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل در

 سال ٥٣٩ پيش از میالد

آبان روز، جشن آبانگان

روز نوجوان

والدت امام حسن عسکری (ع) ( ٨ ربيع الثاني )

 روز دانش آموز

روز فرهنگ عمومی

وفات حضرت معصومه (س) ( ١٠ ربيع الثاني )

جشن میانه پایيز

 روز ملی کیفیت

( 14November ) روز جهانی دیابت

( 18November ) روز جهانی فلسفه

( 19November ) روز جهانی آقایان

( 20November ) روز جهانی کودک

۱۸

آبان  ۱۴۰۱  ٠٨
October - November 2022 ربیع االول- ربیع الثانی- ۱۴۴۴
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جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه

بازده را چند برابر کنید ۸
مدیريت هدف محور روشی موثر برای چندین برابر کردن بازده از طريق واگذاری 

کارهـا و مسئولیت های حـساس به کارمـندان مـجـرب است. همچـنـین واگـذاری 

مسئولیت کامل پـروژه یکی از قدرتمنـدترين روش های پـرورش روحیـه رقابـت و 

اعتماد به نفـس در افـراد اسـت. همـه مدیـران موفـق در مدیـريت هـدف مـحـور 

استاد شده اند زيرا باعـث می شود کارهـایی بيشـتر از یک مدیر مـعمـولی انـجام 

دهند.



آذر  ۱۴۰۱  ٠٩
November -December  2022 ربیع الثانی- جمادی االولی- ۱۴۴۴

١

۴

۵

۷

۹

۹

۱۰

۱۶
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۲۵

۲۶

۱۵

۱۰
۱۲

مناسبت ها

 روز دانشجو

آذر جشن
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

(25 November ) 

روز نیروی دريایی

روز بسیج مستضعفان

جشن آذرگان ،آذر روز
والدت حضرت زينب (س) و روز پرستار

 و بهورز ( ۵ جمادي االولي )
 روز مجلس

( 1December) روز جهانی ایدز 
( 3December ) روز جهانی معلوالن 

 روز بيمه

روز حسابدار

( 11December ) روز جهانی کوه نوردی 

روز پژوهش

روز حمل و نقل

جشن شب یلدا۳۰

۱۳
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۷۸ ۵۶۹۱۰۱۱
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آزادی و مسئولیت پذیری ۹
دو مورد از بهتـرين انگیـزاننده در کسـب و کار، آزادی و مـسئـولیت پـذیـری است. 

افراد دوست دارند حداکـثر آزادی را در انجام کارهـایـشان داشته باشند. در عـین 

حال واگذاری مسئولیـت انجام موفق کارها به افراد باعـث افزایـش خودبـاوری و 

اعتماد به نفس آن ها می شود و هر یک مکمـل دیگری است. 

شما به عنوان مدیر می توانید اثـربخـشی خود را به تـعداد افـرادی که می تـوانند 

مـسئـولـیت اتـمـام کارها را به عـهـده بگیـرنـد و آن ها را بـدون نـظـارت و دخـالت 

مستقیم شما انجام دهند، چندین برابر کنید. همیشه به دنبال واگذاری کارهـا با 

استفاده از مدیريت هدف محور، استثنامحور یا هر دوی آن ها به صورت همزمان 

باشید. 

هرچه کارهای بيشتری توسط سایريـن و بدون دخـالت و نـظـارت مستقـیم شـما 

انجام شود، می توانید کارهای بيشتری را انجام دهید و زمان بيشتری برای انجـام 

آن دسته از کارهایی داريد که فقط از عهده خودتان ساخته است و برای موفقیت 

شما در جایگاه فعلی حیاتی است.

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه



دوره آموزشی کاربردی

توسعه مهارت های فردی و مدیريتی
برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/individual-development/


زمستان ۱۴۰۱

خیابان سهروردی باالتر از مطهری خیابان باغ پالک ۵۱ 

 ۰۲۱ داخلی ۱۴۰ و ۱۴۱ ۸۴۳۶۰-

Cmba.ir

CMBA.ir

مدرسه
کسب و کار 

صنعت ساختمان

Construction
Business
School

winter 2022-2023 



دی ۱۴۰۱  ١٠
December - January 2023 جمادی االولی- جمادل الثانی- ۱۴۴۴
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۴
۵

۵

۶

۸
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١٩

۲۰

۲۳

۱۶

۱۳

مناسبت ها

 شلیک به پرواز ٧٥٢ هواپيمایی اوکراین
 (1398 خورشیدی )

 روز میالد خورشید، جشن خرم روز، نخستین
 جشن دیگان

 (25 December) جشن کريسمس 

سالروز شهادت آشو زرتشت، ابرانسان
 بزرگ تاريخ

 زمـیـن لرزه ی بم ( ۱۳۸۲ خورشیدی )

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)(3 جمادی الثانیه )
دی به آذر روز، دومین جـشـن دیگان

 و بهورز ( ۵ جمادي االولي )
( 1 January ) جشن آغاز سال نو میالدی 
 شهادت سردار حاج قاسم سلیمـانی

 (۱۳۹۸ خورشیدی )

دی به مهـر روز، سـومین جـشـن دیگان

 غرق شدن کشتی سانچی ( ۱۳۹۶ خورشیدی )

 درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی ( ۱۳۹۵ خورشیدی )

قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار
 (۱۲۳۰ خورشیدی) 

 دی به دیـن روز، چـهـارمــیـن جــشـن دیـگـان
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فرد مناسب را انتخاب کنید ۱۰
یکی از بخـش های مـهم واگذاری، انتخاب شخـص مناسـب برای به عهده گرفتـن 

یک کار خاص است. باید دقت کنید آن کار با مهارت های کارمند سازگار باشد. آیا 

این شخص می تواند این کار را انجام دهد؟ آیا این شخـص مـهارت و تجـربه الزم 

برای انجام این کار به بهترين شکل را دارد؟

ایـن تصمـیم بيـشـتر به قـضاوت، تجـربه و مالحـظـه شما بـسـتـگی دارد. یـکی از 

بزرگترين اشتـباهات مدیـران در واگـذاری، محـول کـردن کار به شخـصی است که 

مهارت، اعـتماد به نفـس، توانایی یا انگـیزه الزم برای انجـام کار را ندارد. بـنابراین 

انتخاب شخص تا حد زيادی تعیين کننده کیفیت نتیـجه نهایی و حتی موفـقیـت 

یا شکست پروژه است. 



دوره آموزشی کاربردی

مدیريت پروژه و سازماندهی در ساخت و ساز شهری
برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/project-management/


بهمن ۱۴۰۱   ۱۱
January - February 2023 جمادي الثانيه - رجب - ۱۴۴۴

وقتی کاری را واگـذار میکنـید، نتـایـج دلخـواه خود و دلـیل آن را تـوضـیح دهیـد. 

وقتی وظیفه ای را محول میکنید «چرا» بسیار مهم تر از چگونه است. وقتی افراد 

می دانند که چـرا می خـواهـید کـار به این روش انـجام گیــرد یا چرا مـهم است، 

انعطاف بيشتری در تصمیم گیری برای انجام کار دارند و در دستیـابی به نتایج 

مطلوب شما بسیار خالق تر و نوآورانه تر عمل می کنند.
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مناسبت ها
زادروز فردوسی

وفات حضرت زينب(س) ( ۱۵ رجب )

روز نیروی هوایی

پيروزی انقالب اسالمی

حمله به سفارت روسیه و قتل گريبایدوف سفیر روسیه
( 11 February ) تزاری در ایران

روز چارلز داروین بنیانگذار نظريه ی فرگشت از طريق
( 12 February ) انتخاب طبیعی

( 14 February ) جشن ولنتاین

شهادت امام موسی کاظم (ع) (۲۵ رجب )

جشن سپندارمذگان و روز عشق

مبعث رسول اکرم (ص) ( ۲۷ رجب )

فاجعه انفجار قطار نیشابور  ( ١٣٨٢ خورشیدی )

جشن بهمنگان

والدت امام محمد باقر (ع) ( ١ رجب )

 جشن نوسره

شهادت امام علی النقی الهادی(ع) ( ٣ رجب )

جشن سده

والدت اما محمد تقی (ع) ( ١٠ رجب )

جشن میانه زمستان

 والدت حضرت علی (ع) و روز پدر  ( ١٣ رجب )

 بازگشت امام خمینی ( ره )  به ایران

۲۹

۲۹
۲۹

نتایج دلخواه را توضیح دهید ۱۱

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه



اسفند ۱۴۰۱   ۱۲
February - March 2023 رجب - شعبان - ۱۴۴۴

وقتی کاری را شفاهی و بدون هیچ نوشـته ای واگـذار می کنید، احتـمال بـرداشت 

اشتباه بسیار زياد است. وقتی کارمـندان به دفتر خود بازمیـگردند، کاری که از آن 

ها خواسـته اید، مـهـلـت و معـیـارهـای آن را تـقـريـبا فـرامـوش می کنـنـد.                              

از کارمندان بـخـواهـید وظـیـفه شان را بنـویـسـند و برای شـما بـخـوانـند. 

وقتی گـفتـگوی همـه جانبه ای درباره کار داشـته باشید، کارمـند وظیـفه اش را به 

دقـت برایـتـان تـکـرار کنـد و هـر دو دیـد شـفـافـی از آن داشـتـه باشـیـد، آن وقـت 

می تـوانـید ١٠٠ درصـد مـسـئـولـیــت کـار را بـه آن شــخــص بـســپـاريـد.
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مناسبت ها
روز بزرگداشت زمین و بانوان

پایان سرایش شاهنامه

روز ملی شدن صنعت نفت

( 20 March ) روز جهانی شادی 

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس

والدت ساالر شهیدان، امام حسین (ع)و روز پاسدار ( ٣ شعبان )

والدت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز ( ٤ شعبان )

والدت امام زين العابدین(ع) ( ٥ شعبان )

سالروز استقالل کانون وکالی دادگستری و روز وکیل مدافع

سالروز درگذشت علی اکبر دهخدا

والدت علی اکبر (ع)و روز جوان ( ١١ شعبان )

روز درختکاری

والدت حضرت قائم عجل هللا تعالی فرجه و
 جشن نیمه شعبان ( ١٥ شعبان )

(8 March ) روز جهانی زنان

(14 March) روز جهانی عدد پی 

از سوتفاهم اجتناب کنید ۱۲

جمعهپنچ شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیک شنبهشنبه



دوره آموزشی کاربردی

 برندسازی در ساخت و ساز شهری
و مدیـريت فـروش ساخـتـمان 

برای کسب اطالعات بيشتر کلیک کنید

https://cmba.ir/product/branding-in-construction/



