
آذرماه در  19شنبه (با تاكيد بر آراي حكمت متعاليه) نوشته ابوالفضل گائيني سه» النفس فلسفيانسان سازماني مبتني بر علم«كتاب 

شست محمدعلي رمضاني فراني، عضو هيات مديره مركز غيردولتي سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب نقد و بررسي شد. در اين ن

توسعه فراگير سالمت اداري و ابوالفضل گائيني، عضو هيات علمي و مدير گروه مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حضور داشتند 

كيد شناسي تئوري سازمان با تانهدف اين تحقيق بررسي، تبيين و ارائه الگويي از انسا .وگو كردندو درباره اين كتاب بحث و گفت

شناسي انشناسي بنا نهاده شده است؛ انسالنفس حكمت متعاليه است. با قبول اين فرض كه سقف سازمان بر ستون انسانبر آراء علم

همواره در  كه اين پژوهشگائيني با اشاره به اين .شودفلسفي يكي از مباني مهم در تاثيرگذاري بر دانش سازمان و مديريت تلقي مي

هايش بوده كه بين فلسفه و دانش مديريت ارتباط برقرار كند، سخنانش را آغاز كرد و گفت: فلسفه دوران تحصيل يكي از دغدغه

پردازد و از رشته تجربي جداست اما دانش مديريت و سازمان بر كاربرد تاكيد دارد و از حوزه بشر و اجتماع به مفاهيم انتزاعي مي

: گفترفداري ط. در ادامه توانند با هم تعامل داشته باشند؟بايد به اين مساله اشاره كنيم كه اين دو رشته چگونه ميگويد. سخن مي

آمد. از نظر محتوا يم ها در پاورقيعنوان اين كتاب طوالني است و بيشتر برپايه علم تأكيد دارد. در اين كتاب بهتر بود بعضي از واژه

تر شد كار منقحشد بهتر بود كه آيا منظور مديريت فلسفه اسالمي است كه اگر با هم تركيب نميبيين ميتر تاگر هدف كتاب دقيق

ه با ما دنبال اين مساله هستيم كه مباني مديريت اسالمي را تبيين كنيم شايد همبود. ما به دنبال تأسيس پارادايم جديد هستيم و اگر به 

  .مسأله را بيشتر واكاوي كنيمهاي اين همراه نباشند و بايد نظريه

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

ني انسان سازماني مبت نقد و بررسي كتاب

النفس فلسفي؛ با تاكيد بر آراي بر علم

  حكمت متعاليه

  هزار تومان 400  كارت هديه2اهداي

   تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و  1

  تومان

  جمع كل
هزار 900ميليون و 1

  تومان

  

  

  

  

  

  

  

  

  


