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رخدادها و دستاوردهای برجسته 

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی 

97بهمن ماه 



(:روراهبردی جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت و مشاور وزیر نی–عضو کمیته علمی )خوش آمد گویی و افتتاح برنامه توسط آقای مهندس نیک روش ❑

ایی  وی اعالم نمود میدکو و مجموعه کارخانجات آن که  سرمایه گذاری بزرگ در منطقه کرمان به شمار می آیند، باعث کاهش اعتیاد و اشتغال ز-

.در واقع نمونه مسئولیت اجتماعی اتفاق افتاده در کرمان به حساب می آید. برای مردمان کرمان شده است

(:  رئیس انجمن مدیریت ایران و رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس )جناب آقای دکتر قاسمی ❑

.معتقدند بزرگ ترین سرمایه  بانک پاسارگاد، فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی آن است-

تعامل برای راریمقاومت بنگاهی، توانایی بنگاه در پیش بینی ضربه ها، آماده سازی برای مقابله با آنها، نشان دادن واکنش نسبت به این ضربه ها و برق-

.  سازگارسازی بنگاه با این ضربه ها است 

. خواسته ی یک بنگاه مقاوم، بازگشت به بالندگی و تداوم فعالیت توأم با قدرت رقابت ظرف کوتاه ترین زمان ممکن است-

(:  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور )جناب آقای دکتر انصاری ❑

.نیازمند یک تحول اساسی در رفتارهای سازمانی دستگاه های دولتی هستیم-

که در یم پس از ایجاد تغییرات اساسی در نظام های اداری، متناسب با تغییراتی که در این مبانی و نوع نگاهمان به مسائل داریم، به سراغ این برو-

. راستای ارزش های سازمانی و رفتارهای جمعی برنامه ریزی کنیم



(:  رئیس هیأت  امنای دانشگاه خاتم)جناب آقای دکتر محقق داماد ❑

.  فرهنگ یعنی آداب. در فارسی است"فرهنگ"در عربی، کلمه "ادب"معنای کلمه -

فرهنگ مسئولیت های اجتماعی یعنی آنکه ما باید چه کنیم که احساس مسئولیت برای مدیران کشور ما یک فرهنگ شود؟ -

بدهد و ملت    باید کاری کرد که حس مسئولیت در کشور تبدیل به یک قاعده شود که هر کس سمتی قبول می کند آماده باشد به سؤاالت ملت پاسخ-

. حق دارند از او بازخواست کنند

(.یل یکی از طبقات زیرین جهنم استو)یل جای اوست وای بر کسی که پستی را قبول کند در حالی که از او باالتر نیز کسی هست، و-

(:  راهبردی جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت–عضو کمیته علمی )سرکارخانم دکتر خلعت بری ❑

.ودایشان در خصوص مفهوم مسئولیت اجتماعی مدیریت صحبت نمودند و اینکه مسئولیت اجتماعی در هر سازمان باید تبدیل به فرهنگ ش-

.  مدیریت هر سازمان نخستین گروهی است که در هر سازمان باید مسئولیت  اجتماعی را در وظایف خود قرار دهد و در مقابل آن پاسخگو باشد-



: رونمایی از کتاب❑

.  در این کنفرانس از ده کتاب که با حمایت علمی و مالی انجمن مدیریت ایران منتشر شده اند رونمایی گردید-

.گردیداز جمله کتبی بود که رونماییمیدکو هلدینگکتاب راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش، تهیه شده توسط همکاران در واحد توسعه مدیریت -

:  اهدای جوایز❑

(هیک ستاره، دو ستاره و سه ستار)و گواهینامه ( یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره)، تقدیرنامه (برنز، سیمین و طالیی)تندیس : جوایزدر سه سطح

تندیس برنزی ( : هلدینگ میدکو)شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه -

ستاره2تقدیرنامه : شرکت فوالد سیرجان ایرانیان -

ستاره 2گواهینامه : شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه -

:  بیانیه کنفرانس❑

.بیانیه پایانی کنفرانس توسط سرکار خانم دکتر صائمیان قرائت گردید-



اسامی سازمانهای شرکت کننده در 

ی و سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمان

جایزه مسئولیت اجتماعی





با تشکر از توجه شما


