
 

 

 همایش  دومین دوره 

 هاسازمان  و اجتماعی محیطیپذیری زیست مسئولیت 

 سنتی و فرهنگ بر مبتنی 

    1401/ 12/ 4و   3–یزد   تاریخی و باستانی  شهر

 

 رویکرد همایش 

و مواجهه  معناداری و معناگرائی در زندگی  ازجوامع جهانی  دوریها و معاصر قابل تبیین بواسطه بحران ارزش محیطی دورانهای اجتماعی و زیستبحران   

و سنتی دینی  های زش ربرگرفته از ا  ارهای اجتماعی و سنتی که هموهارزش آن بخش از  احیای  تذکر و    منظوربدین است.  غایت با عالم، بویژه طبیعت  تهی و بی

مسیر پیشرفت انسان را با معنا،  تواند  ( و فنآوری میPosivitismدر کنار علم)های جهان معاصر نیز همسو است،  و با الزامات و مشخصهآن جامعه بوده  

سنتی که با شرایط  های  بر ارزش پذیری اجتماعی مبتنیپذیری همراه سازد. بعبارتی مسئولیت غایتمند و در عین حال مواجهه او را با طبیعت با مسئولیت 

 زیست دوران معاصر، می تواند راهگشا باشد. روز همگرا است خود برای خروج از بحران محیط 

جامعه همکاری  با  که  همایش  این  استان مدیریت جهانی در  استانداری  اراده سبز،  محیطیزد،  اتاق کل  استان،  شهرداری زیست  و  یزد  یزد،  بازرگانی  شهر 

سبز ایران و شورای عالی  عالی ساختمان ایران، شورای اجتماعی پذیری مسئولیت وطبیعت، مرکزمطالعاتدینانسانی ایران، مرکز مطالعات منابع بنیادتوانمندسازی 

سرمایه ملی و سازمانی برای مواجهه  مثابه یکسنتی بهشود، آداب، سنن و فرهنگصنایع گردشگری ایران از سوی انجمن مدیریت سبز ایران برگزار می 

 گردد.محیطی و اقتصادی مفروض می اچالشهای زیست ب

)اسالم،  معظم  ادیانبا حضور نمایندگان  اصفهانعباسیجاری در هتلسال  هآذرما "زیستنقش ادیان برای خروج از بحران محیط "همایش برگزاریدرراستا 

 : دوره از این همایش با عنواندومین   ت، سیک، کنفسیوس، هندو(مسحیت، یهود، زرتش

 

 "سنتیفرهنگ بر  مبتنیها سازمان  و اجتماعی محیطیپذیری زیست مسئولیت

مدیران اجرائی و صنایع  ادیان،    ،با حضور نمایندگان فرهنگیدر سالن اجتماعات استانداری  در شهر یزد  1401اسفندماه  و چهارم  سوم    چهارشنبه  به تاریخ 

 شود. می برگزار  

 



 همایش: دومین دوره هدف از برگزاری 

پذیری  اثربخش برای دانش مسئولیت تا مدل مدیریتی  است  اجرائیهای فرهنگی و علمی برای صنایع و دستگاه بازتولید محتوای هدف اصلی این دوره از همایش،  

های اجرائی، نه فقط تمرکز  دستگاه های مدیریتی رشدیافته در صنایع و  در مدلیابد.  توسعه اجتماعی  های بر اساس واقعیتمحیطی و اجتماعی در آنان  زیست

ها است  در سازمانتالش بر تغییر فرهنگ موجود    "تغییرفرهنگ"مسئولیت موردتوجه نیست، بلکه باعنوان  های بالقوه فرهنگی در زمینه پذیرش بر ظرفیت 

سو نزد  موجود ازیک  -بویژه فرهنگ سنتی-نگیهای فرهبراساس عدم درک صحیح از ظرفیت. این امر  که خود به معنای دوری از فرهنگ سنتی جامعه است

 است.    هدفدوری فرهنگ سازمانی از فرهنگ بالقوه جامعه و  تقلیل مسائل سازمانی به امور فرهنگی  دیگر  ها است و ازسوی سازمان 

  های اجتماعی محیطی با مسئولیت ت پذیری زیسهمگام سازی مسئولیت ،  پذیری اجتماعی با رویکرد ارزشهای سنتی و دینیبازتعریف مسئولیت بدین منظور  

گامی بزرگ برای خروج از  است که خود  "یسنت "بواسطه فرهنگ های اجتماعی برای مواجهه با بحران محیط زیستارائه فهمی نوین از ارزش خصوص و به

 است.   بحران مدرنیته

 

 :محورهای علمی دومین دوره همایش

 متمرکز خواهد بود. این دوره از همایش بر محورهای علمی ذیل  

 هاپذیری زیست محیطی و اجتماعی سازمانچیستی و چگونگی نقش فرهنگ سنتی در توسعه مسئولیت  -1

 معرفی نسل سوم از مدل مدیریتی مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی  -2

 ها سودآوری پایدار بر اساس مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی در سازمان  -3

 ی محرک اقتصادی سازمان  محیطهای زیست ارزش  -4

 شناسی تدوین اهداف راهبردی سبز در سازمان روش -5

 مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز با هدف دستیابی به مسئولیت پذیری در سازمان  -6

 محیطی مبنایی برای کاهش هزینه های تولید و خدمات در سازمان پذیری زیست مسئولیت -7

 ری سازمانی رسانه سبز گامی برای توسعه مسئولیت پذی -8

 محیطی و اجتماعی در سازمانها و فرهنگ سنتی مردم یزد و منطقه تجربیات برتر در مسئولیت پذیری زیست  -9

 

 - های اجرائی صنایع و دستگاه  -هامنافع و مزیت دوره از همایش برای سازمان 

معرفی ثروت اجتماعی    "سنتیبر فرهنگ مبتنی  هاسازمان محیطی و اجتماعی پذیری زیست مسئولیت "عنوان هدف از برگزاری دوره دوم همایش با  

ها است تا بتوانند به ماموریت اصلی خود که همانا ارائه خدمات اجتماعی و تولید  سنتی است که بطور رایگان در خدمت سازمانها با نام فرهنگ به سازمان 

 یابند.ثروت است دست 

 این همایش به سازمان ها کمک خواهد نمود تا: 

o های خود واقع نمایند. پذیری رقابتی سازمان خود را بر مسئولیت محیطی و اجتماعی آشنا شوند و مزیتپذیری زیست انش روز مسئولیت با د 

o  محیطی و و اجتماعی رویکردهای نوین خالقیت و نوآوری را در سازمان توسعه خواهدنمود پذیری زیست مسئولیت 

o زیستی و اجتماعی خود هزینه های تولید را نیز کاهش  های محیط توانند ضمن کاهش هزینهمی   پذیریسازمانها بواسطه توسعه دانش مسئولیت

 دهند

o  ها آنان را در به سازمانهایی در سطح جهانی بدل خواهد نمودپذیری در سازمان توسعه دانش و فرهنگ مسئولیت 



o  اند و  علمی، فرهنگی و مادی نموده یی که از این همایش حمایت هامحیطی و اجتماعی به سازمان پذیری زیست اعطای نشان بین المللی مسئولیت

 نمایند.پذیری در همایش ارائه میتجربیات سبز و برتر را خود را در حوزه مسئولیت 

 

 مخاطبین دوره دوم همایش:

مند برای کسب این دوره از همایش ویژه مدیران عالی و کارشناسان صنایع تولیدی و خدماتی و دستگاه های اجرائی که بطور هدفمند و نظام 

 است.  پذیری متمرکز هستند، طراحی و طرحریزی شدهآفرینی  به توسعه دانش و فرهنگ مسئولیتمزیت رقابتی و ثروت 

 نحوه ثبت نام 

 : هایتکمیلی به وب سایت جهت کسب اطالعات  

gma.com-www.iran 

hre.com-www.iran 

 ار نمایید.تماس برقر  101داخلی    88515328-021و همچنین با شماره     

 

 ارسال مقاله 

محیطی و اجتماعی خواهشمند است، جهت  پذیری زیستهای دارای دانش، مهارت و تجربه در حوزه مسئولیت از تمامی فرهیختگان و اندیشمندان و سازمان 

 در ارتباط باشند.    gma.com-info@iranایمیلهماهنگی برای ارسال مقاله و یا تجربیات خود با  

 

 

 

http://www.iran-gma.com/
http://www.iran-hre.com/
mailto:ایمیلinfo@iran-gma.com

