
 

 

 

 

 خردآفرین جان و خالق نام ه ب

 

 "حاکمیت نوآوریرویکرد با    (KM4D)مدیریت دانشی" مین کنفرانس بین المللی  پنجبیانیه 

 1401مهر    20

 

  با مساعدت و همکاری مجدانه اعضای هیأت علمی حامد و شاکریم که توفیق عنایت فرمود ارزش آفرین را مطلق دانای خداوند 

ها با  را    "حاکمیت نوآوریبا رویکرد    KM4Dمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی  پنج"توانستیم  نظران    صاحب  و   دانشگاه 

ها  دانشگاه  بنگاه های اقتصادی،  ،های اجراییدستگاهانجمن مدیریت دانش اتریش و تعدادی از    مشارکت دانشگاه خاتم و همکاری

 برگزار نماییم.  1401مهرماه   20و مراجع علمی کشور در 

 : بوده است هدف های این کنفرانس به شرح زیر  

 ؛ینوآورانه دانش  یارائه پژوهش ها  ق یاز طر  رانیارتقاء دانش مد ▪

 ؛ یدانش  تیر یدر حوزه مد  یعملکرد سازمان  بهبود ▪

 . در سازمان ینوآور  تیحاکم  یها  افتهی نیآخر  نهیو گفتگو در زم  تعامل ▪

 

 : می باشد ری کنفرانس به شرح ز محورهای کلیدی 

 نوآورانه؛  یکردهایرو ▪

 ؛یفرهنگ نوآور   ی ندهایو فرآ   ابعاد  ▪

 خوب؛   یدانش حکمران  یها  مدل ▪

 ؛ ینوآور  تیر یمد  کردهایکار ▪

 ؛یانتقال چابک دانش سازمان  تحوالت ▪

 ؛یدانش  تیریارزش در مد   رهیزنج ▪

 . یخرد عمل  یدانش به سو  یی ایپو ▪

برگزاری   قالب  در  شده  عنوان  محورهای  و  ها  هدف  با  سو  هم  کنفرانس  پنجمین  آشنایی های    دورهاجرای  برای                          آموزشی 

بوده که نتایج درخشانی را به    انمأآموزشی برای تربیت ارزیاب و سرارزیاب تو های دورهمتقاضی حضور در جایزه و  شرکت های

 . ه است همراه داشت



 مورد توجه و  ، امید استآوردهای این رخداد علمی و بین المللی در قالب بیانیه کنفرانس بشرح زیر ارائه می گرددنتایج و دست

   قرار گیرد:  کشوربهره برداری مسئوالن و مدیران ارشد  

می کند تا به سازمان ها کمک    استقرار نظام مدیریت دانشینتایج ارزیابی های انجام شده حاکی از آن است که   (1

، با ارزش های ارتقاء  زمانیخود را با استفاده از روش شناسی و ابزارهای اندازه گیری بلوغ سا محصوالت و خدمات

 یافته عرضه نمایند. 

تحقق هدف (2 و  تبیین  و راهبردطراحی،  نوآوریها  و  دانشی  مدیریت  بر  مبتنی  سازمانی  مشارکت و  نیازمند    ،های 

 مدیران و همکاران در سازمان می باشد.  مسئولیت پذیری

فعالیت   بهبهبود داده و ضمن سرعت بخشیدن  راتصمیم سازی  و  روند تصمیم گیری به کارگیری فناوری های نوین (3

 . ارتقاء می دهدرا  فرآیند هاها، کیفیت 

در یادگیری    سرعت لذا با انتشار و ترویج دانش در سازمان ها می توان شاهد    است.   یادگیری سازمانی،  وریآاساس نو (4

 بود.  برای کلیه ذی نفعان  و خلق ارزش

فضای یادگیری را ساده و مستمر   می توانند  که    هستندو مدیریت نوآوری دو بال توسعه سازمانی    یمدیریت دانش (5

 . نددر سازمان شو پایدار   مزیت رقابتید و منجر به نساز

علم و نوآوری نقش مهمی در توسعه و   مراجع و منابعو مراکز تحقیقاتی به عنوان    ، انجمن های علمیدانشگاه ها (6

وهش های علمی در این مراکز در  ژدارند. الزم است تحقیقات و پ   جامعهنشر دانش و کاربرد آن در بهبود فضای  

 د. نقرار گیر دانش در توسعه ملیارزش گذاری  مسیر 

 . است  به کارگیری شاخص ها و ابزارهای نظارت بر نوآوریموفقیت در حاکمیت نوآوری مستلزم   (7

 خرد احترام به منافع مشترک و  بر  با تأکید ، توسعه شایستگی ها خوب اجرای حکمرانیسیاست گذاری و به منظور  (8

 ضروری می باشد.  جمعی

نقش بی بدیلی دارند. در این میان نقش رهبران و مدیران   توسعه اقتصادهای نوظهوردر    حاکمیت دانش و نوآوری (9

 است.   ارشد در حمایت از سازوکارهای حاکمیت مبتنی بر مدیریت دانشی، فناوری اطالعات و ارتباطات حائز اهمیت

 می باشد. دی های سرمایه انسانینجذب، به کار گیری و توسعه توانمدوام و بقای حاکمیت نوآوری مستلزم  (10

است . در این مسیر رویکرد های عمل  خرد عملی در گرو تعهد و پای بندی به ارزش های اخالقی  تحقق   (11

طباق پذیری با تغییرات و تحوالت  انو می تواند تعادل بخشی به عنوان بخشی از وظایف رهبران  اخالق مدار گرایانه

 میسر و ممکن سازد. سازمانی را 

در بیشینه  ارزش واقعی یک سازمان منوط به منابع مالی، فیزیکی و حتی فناوری نیست، بلکه   (12 ارزش واقعی 

خردورزی   و  خردمندی  مسیر  در  ها  انسان  ظرفیت  و  توانمندی  توسعه کردن  راستا  این  در                     است. 

 ت از زمره وظایف کلیدی راهبران سازمان ها می باشد. م ی در مسیر حکقابلیت های فکری و معنو 
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