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گذرد. در طی این مدت، مدل به جامعه مدیریتی ایران می AMIF/MAMIFسال از ارائه مدل مدیریتی  پانزدهبیش از 

در تعداد زیادی از سازمانهای دولتی و غیردولتی موثر در عرصه اقتصاد و صنعت کشوور اجورا هوده و بوه گووایی مودیران 

رصوت ف ایون مودتارهد سازمانهای مذکور، اثر عمیقی بر دانش و رفتار مدیریتی فردی و جمعی آنها به جای نهاده است. 

یای تبلوریافته در مدل، در صحنه عمل آزموده هوند و بر اثر علم توام با عمل صیقل یابنود. بوه پشوتوانه خوبی بود تا ایده

توان ادعا کرد که زمان مستندسازی تفصیلی و با جزئیات کامل این مدل و ابعاد گوناگون آن این تجربه گرانبها، اکنون می

اجرا درآورندگان مدل، به کمک مستندسازی تبدیل به دانوش هده در ذین بهی انباهتهفرارسیده است، تا این دانش ضمن

حاضور  کتوا تر از مدل را، برای مدیران ارهد سازمانها و دیگر مخاطبوان فورایم آورد. صریح گردد و امکان استفاده دقیق

تفصیل جزئیوات مودل و فعالیتهوای الزم به توضیح است که کتا  دیگری در  .در معرفی این مدلاست مختصر ای مقدمه

 زودی منتشر گردد.بینی هده آن در دست تدوین است که امید است بهپیش

، نگایی گذرا به تفکر و تحول مدیریت و سازمان از دیرباز توا اموروز داهوته و جایگواه "گفتارپیش"بخش اول با عنوان 

بورای دار بوودن آن را هورال الزم علم مودیریت و مودل هدن با پیشرفتهایسازد و یمگامعلمی و تجربی آن را هفاف می

 .کندقلمداد میمدیریت اثربخش بر سازمان 

گرفتوه بورای ای از تحقیوق انجام، بوا ارائوه تاریخ وه"و تشوریح ایوداف آن AMIFمعرفی مودل "بخش دوم با عنوان 

هود و در ادامه، نحووه اجورای مودل و محتووای پریودیوای اهارگانوه آن را توضویح هروع می AMIFیابی به مدل دست

 دید.می

هوود کوه اهوار عرصوه وسویگ یوادگیری هوامل هوروع می "AMIFیای یوادگیری عرصه"بخش سوم با عنوان مهم 

هود. در این بخوش اجوزای مییای یادگیری و فعالیتهای اجرائی را هامل کنفرانسهای علمی، کارگایهای آموزهی، هالوده

تواند عمق تفکر مدیریت و ریبری و حجم باالی کار در هود که دقت در آن، مییای اهارگانه تشریح مییر یک از عرصه

نگری نسبت به مودیریت را برای خواننده روهن نموده و هرایط ذینی الزم وی را، برای خروج از ساده AMIFاجرای مدل 

 ایم نماید.و ریبری سازمانها، فر

است که اند ویژگی مهم مدل در آن تشریح هوده اسوت و  "AMIFویژگیهای مدل "عنوان بخش اهارم این جزوه، 

به خواننده امکان مقایسه این روش مشاوره و مدل مودیریتی را بوا سوایر مودلها داده و بوه او در انتخوا  آگایانوه، کموک 

 کند.می


