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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 بیانیه 

 )با رویکرد فرهنگ در عصر فناوری های نوین(  مین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانیشش

 و جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

 1044بهمن ماه  6و 5  

 

ا هم زمان ب "(نینو یها یفرهنگ در عصر فناور کردیبا رو) مین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانیشش "که را متعالخداوند حمد و سپاس 

، دانشگاه ها و نهادهای علمی کشور دستگاه های اجراییرا با همکاری دانشگاه خاتم،  "مین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریتشش"

گران و دانشجویان علاقمند به توسعه علمی مدیریت با موفقیت  وهشژپکارشناسان، استادان، مقامات، مدیران، مسئولان، شمند و با حضور ارز

 برگزار نمودیم.

  این کنفرانس عبارتند از:  هدف های

 ؛نینو یها یفناور یفرهنگ یشناخت ابعاد و مولفه ها 

 ؛نینو یها یفناور دهاییفرصت ها و تهد نییتب  

 ی.عمل یها افتهیدست آوردها و  نیآخر ارائه  

 

 د:ندادهای این کنفرانس به شرح زیر می باشو رخ هاآوردترین دست مهم

  ؛تدوین نظام نامه مسئولیت اجتماعی مدیریت در انجمن مدیریت ایران -1

 "ISO 21001:2018"اخذ گواهینامه بین المللی  -2

 ؛"ISO 26000مسئولیت اجتماعی شرکتی "تمدید گواهینامه بین المللی -3

 ؛"ISO 56002:2019سیستم مدیریت نوآوری "گواهینامه بین المللی تمدید -4

 نظران مدیریت؛از استادان و صاحبنفر  22ارائه مجموعه سخنرانی ها و نشست های تخصصی بیش از  -5

 د کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی انجمن مدیریت ایران چاپ و منتشر شده است:جل  م 14 از رونمایی -6

 آقای دکتر ایرج سلطانی، خانم دکتر اکرم سلطانی -برنامه توسعه و سرآمدی فردی -1-5

 ترجمه :دکتر مهدی فیضی -4/5بازاریابی  -2-5

 افشین داداش زاده -دکتر فردین شورج -کارآفرینی روستایی-3-5

 بهروز قبادی -استراتژی بازاریابی سبز در عملکرد زیست محیطی و اقتصادی صنایع-0-5

 رفیع زادهعلاء الدین دکتر  –جهانی شدن و چالش های اداره عمومی  -5-5

 دکتر فردین شورج،پروفسور علی صنایعی -بانکداری الکترونیک و کارآفرینی -6-5
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 دکتر نوشا هژبرنژاد -رویکردها و کارکردها–مدیریت استعداد، مفاهیم  -7-5

 پاسیساسان س -تمرکز،همسویی و مشارکت کارکنان با استفاده از اهداف و نتایج کلیدیبرانگیختن اهداف و نتایج کلیدی؛  -8-5

 مریم حسینی ، ابراهیم آتشباردکتر  -بلاک چین و ارز دیجیتال-9-5

 دکتر محمد توکلی -بنیادهای عمومی نظارت در مقابله با فساد -14-5

 معهودمحمد  -ت تیم ها در سازمان های پروژه محوریرنحوه مدی-11-5

 دکتر امید اشکانی -مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت متالورژی -12-5

 دکتر صابر صالح نژاد، دکتر بهزاد شوقی -آموزش خرد و ذهنیت فلسفی-13-5

 ،عزیز میردارترجمه: سیدمحمد اعظمی نژاد -لازم نیست دیوانه وار کارکنی -10-5

 

 به شرح زیر                   ارائه شده  ی اقدام ها و پیشنهادهایبرنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مجموعهاین رخداد علمی تأکید دارند برگزارکنندگان 

 زهبه همین انگی. ثمر دهدسرمایه های انسانی کارآمد و متخصص را مندی های علمی  ی علمی، توسعه توانمی تواند ضمن تقویت بنیان ها

 :دتوصیه می شونقق برنامه های زیر تح سازمانی به اهتمام مدیران و رهبران

 .باشداولیه ورود به تحول دیجیتال می الزام های دهی و یادگیری مهارت های نرم افزاری و سخت افزاری فناوری های نوین ازیاد -1

         یاددهی می تواند از سوی و سکوهای پرتاب مهارت های یادگیری به عنوان یکی از "یادگیری الکترونیکی"در این حوزه 

؛سازمان ها و نهادهای علمی مورد عنایت قرار گیرد

گران، نوآوران و کارشناسان حرفه ای در محیط پیچیده کسب و کارها امری ضروری  مندی های دانش پرورش و توسعه توان -2

مورد تأکید می باشد؛داشت این سرمایه ها هدر جهت حفظ و نگ "ریزی توسعه فردی، سازمانیمهبرنا"است و 

نات مبتنی بر امکا "بهبود و توسعه زیرساخت های فناورانه"با ورود به عصر انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال توجه به -3

               فیزیکی، آموزشی و فرهنگی متناسب با فناوری های نوین، علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی نوآورانه، امکان

ی را نیز میسر و ممکن خواهد ساخت؛بهره مندی از مهارت های فرا رشته ا

اشند یش واقف بپبه اهمیت پرداختن به ابعاد تحول دیجیتال بیش از  های مختلفلازم است سیاست گذاران و مدیران کسب و کار -4

                             مسیر خلق ارزش ناشی از  انسانی در های سرمایه با شناسایی دقیق منابع و استفاده یکپارچه از منابع علمی و و

گام بردارند؛ "فناوری های نوین در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یبه کارگیری هوشمندانه "

 ایی برای شناسدر دستور کار جدی  "گران تعیین شایستگی های تخصصی و حرفه ای دانش"برنامه ریزی جهت  ضروری است  -5

قرار گیرد؛ر انجام امور دآنان  های از تخصص و بهره برداری شایستهظرفیت های علمی 

زی نظام برنامه ری"اجرای فعالیت ها، لزوم توجه به  هایفرآیند وبرای شناسایی پرشتاب تکنولوژی و تغییر شیوه ها توسعه  -6

ها، سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی کنفرانس د. در این زمینه برگزاریکید قرار می دهرا بیش از پیش مورد تأ "آموزشی

 ن را تسهیل نماید؛یابی به مهارت های فناوری های نویمی تواند روند دست
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 است تا بتوان ضمن شناساییآن نظام تحول دیجیتال نیز مانند بسیاری از نظام های مدیریتی نیازمند فراگیری فرهنگ ویژه  -7

فرهنگ تحول "و سازمانی را نیز شکل داد. در این زمینه شناسایی  گروهیو رویکردهای فردی، عاد مختلف آن، نحوه برخورد اب

فناوری های نوین را تسهیل نماید؛ می تواند زمینه ظهور رفتارهای مناسب مبتنی بر "دیجیتال

 این و نسل آلفا در آینده نزدیک به فضاهای کسب و کار شکل فرهنگ سازمانی را دچار تحول خواهد نمود. زندگی zورود نسل  -8

و خواسته های آن ها فراتر از تصور خواهد بود. در این صورت لزوم پرداختن  نسل ها با فناوری های نوین عجین شده و انتظارها

می تواند عامل مهمی در فرآیند جلب، جذب و حفظ این سرمایه های  "ها آتی در حوزه فناوریگی های نسل های ویژ"به 

محسوب شود؛انسانی 

با توجه به تغییرهای فزاینده و شتاب  "تحول دیجیتال در دانشگاه ها"دانشگاهی در حوزه  یدرس هاطراحی و تدوین سرفصل  -9

اند؛به حداقل رس دانشگاه، صنعت و کسب و کارها رامی شود تا از این طریق بتوان شکاف بین تحولات دیجیتال موکداً توصیه 

به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی توسعه تحول دیجیتال می تواند ضمن ترویج فرهنگ  "حمایت از ایده های نوآورانه" -12

فراهم نماید. حمایت از نوآوری، زمینه بهره مندی از حمایت های علمی و مالی لازم برای توسعه نوآوری را 

 

 آرزوی سربلندی ایران عزیزبا 
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