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 پیشگفتار
مدیریت در معنای واقعی تجربه ی عملی است که فرد در پست های مدیریتی کسب  مبی   

بررسبی موقعیبت هبای مبدیریتی در     کند. در فرایند انجام کار با مطالعه منبابع مبدیریتی و   

 .افزایدمدیریت خود نیز می دانشمحیط کار به 

کار مدیریتی در سازمان ها، در عبین ابال مسبیولیت مسبتقیم در      سال 20اینجان  با تجربه 

بهبره وری و ...(   ریزی اسبتراتیی،، برنامهاوزه مبااث تحولی سازمانی )آموزش نیروی انسانی،

ریت عمبومی،  چندسالی است آموزش درسهای مختلف مدیریتی )مبانی سازمان و مدیریت، مبدی 

اصول سرپرستی، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، مدیریت کس  و کبار و ... ( را در دانشبگاه   

علمی و کاربردی عهده دار بوده ام. لذا برآن شدم تا کتبابی را تبالیف نمبایم کبه مباابث مببانی       

از  انسازمان و مدیریت، مدیریت عمومی و مدیریت منابع انسانی را پوشش دهبد. تبا دانشبجوی   

،کارشناسبان و... از  مطالعه نماینبد. امیبدوارم مدرسبان محترم   اوزه را  3کتاب مبااث این  طریق

کتاب مرا یاری  در بهبود کیفیت اینو کاربردی با نظرات ارزنده خود  مراکز علمی طریق این

وقبت  الزم می دانم از همسر و فرزندانم که با صببر و اوصبله خبود زمینبه      دهند.در اینجا

 ند تشکر کنم اهفراهم کرد های مختلف علمیی بنده را در عرصهگذار

از برادر بزرگوارم جناب آقای میراسینی و همکارانشبان کبه در فرصبت کبم      همچنین

 امکان چاپ این کتاب را فراهم نموده اند نیز تشکر می کنم.
 دکترعظیممحبی

  



  



 


