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 پیشگفتار

.. . رویکردهااا و ت اار هیری اااا ی،تاااادای یتتماااعی و  ره  اای و  

 یبا ی،تضانات یرزشا  ب یانمت اسب با ویژهی اا عار  ریص عتی و دینش 

 کشورمان کدیم یسر؟

باه وتاود    بااور محرکاه ییاف  ریی ادی     رسد رویکرد و کلید می ب ظر

طلباد   مای   کرا و یندیشه ورز کشورمان باشاد. ییاف رویکارد   نیروهاا 

بخش خاوصی و تعاونی ا ساکان دیر یصالی  ضااا کساب و کاار در      

خود ری تبدیل به سیاسر هاایرای نظاارتی    دولر نقشعه باش د و تام

 .. نماید.. حمایر و هدییر و

و ،انون یساسای   44یصل هاا  رود با یتریا درسر سیاسر می یمید

 .. ییف  ریی د تس یل هردد.. ،انون کسب و کار و

ب بود  ضاا کسب و کار با تاکید بر ب  اه اا تولیدا باا توتاه باه    

موتاود ری یز ت دیاد باه  رصار     هااا   د تحریمنتوی می مقاومتیی،تااد 

 تبدیل نماید.

 عامل نقش کلیدا دیرند. 3رسد  می رویکرد ب ظر ییف در



)یرزش ر ری ااید در  ضاااا کسااب و کااار یز طریاا   یکااارر ری  -1

 ... و خدمات و النورورا در ت ر یرتقاء کیفیر کا

 ب  اه اا کسب و کارب ی ه در مدیریر  -2

ینساانی یز یا     ا ریی دها و نیارو  ییز یمکانات م اسبورا  ب ره -3

برون دید ب  اه اا کسب و کار یز هاا  طرف و س جش مستمر شاخص

برون دید مشاخص خویهاد   هاا  طرف دی ر. با س جش مستمر شاخص

وی،عی  ضاا کسب و کار چ ونه یسر تا باا ی ایییش   ورا  ب ره شد که

د  ضااا کساب و کاار در تامعاه     شاهد شکو ایی ب باو ورا  ب ره نرخ

مختلااب بااویژه هاااا  باشاایم. در ییااف میااان رشاا ایی دینشااجویان رشااته

تویناد در ییاف    مای  محور 3دینشجویان دینش اه علمی و کاربردا با ییف 

 زمی ه ریه شا باشد.

هااا تامعاه   دینش اه علمی و کاربردا با تشخیص م اسب مو،عیر

ی ری با ع وین مادیریر کساب   در نیاز به ب بود  ضاا کسب و کاری درس

 ده یسر. وبریا دینشجویان پیش بی ی نمورا  ب ره و کار و

 یمید یسر تالیب ییف کتاب بتویند بخشی یز ییف نیاز ری مرتفع نماید.

در پایان ضمف تشاکر یز باریدر محتارم ت ااب ر،ااا میرحسای ی و       

 رزنادینم  همکارینشان در چاپ بمو،ع ییف یثری ییف کتاب ری به همسر و 

 .نمایم می و همه یهل علم تقدیم

 1392 -دکتر عظیم محبی 



 


