به نام خالق مطلق و خردآفرین

بیانیه چهارمین کنفرانس بین المللی "مدیریت دانشی) (KM4Dبا رویکرد سرمایه انسانی فناور"
 20مهر 1400

خداوند حکیم را سپاس گزاریم که توانستیم در مجالی دگر با اهتمام اندیشمندان ،خبرگان ،اعضای هیأت علمی و صاحب
نظران عرصه مدیریت "چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی  KM4Dبا رویکرد سرمایه انسانی فناور" با همکاری دانشگاه
خاتم ،انجمن مدیریت دانش اتریش و تعدادی از دستگاههای اجرایی ،دانشگاهها و مراجع علمی کشور در  20مهرماه 1400
برگزار نماییم.
هدف های این کنفرانس به شرح زیر بوده است:


ارائه مطالعات و پژوهش های نوین در حوزه مدیریت دانشی؛



بحث و تبادل نظر پیرامون فناوری های نوین و آثار آن در مدیریت دانشی سازمان ها؛



ارائه تجارب برتر ملی و بین المللی در حوزه ی به کارگیری مبانی علمی مدیریت دانشی.

برگزار کنندگان کنفرانس اجرای بندهای 10گانه کلیدی بیانیه پایانی کنفرانس را به شرح زیر خواستارند:
-1

-2
-3
-4
-5
-6

"تدوین و طراحی سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی فناور" به منظور بهرهمندی از ارزشها و ثمرههای مشهود و
نامشهود سرمایه های انسانی به عنوان مزیت کلیدی سازمان ها ،امری اجتناب ناپذیر و از مسئولیت های اهم
مدیریت ها می باشد.
برنامهریزی جهت "مستندسازی تجارب علمی و نوآوری های سرمایه های انسانی" و بهرهمندی از آنها به عنوان
دارایی های مشهود و نامشهود تأکید میشود.
رویارویی با موج انقالب صنعتی چهارم و توانایی ارزش آفرینی در آن نیازمند " طراحی زیرساخت های دانش فنی"
می باشد که اهتمام مدیران را گریز ناپذیر مینماید.
با توجه به تحوالت فناورانه "بهبود شاخص های ارزیابی شایستگی سرمایه انسانی" از طریق ارائه خدمات آموزشی و
یادگیری مستمر از الزامهای سازمان های نوین می باشد.
برنامه ریزی جهت توسعه مبتنی بر نوآوری از طریق "گسترش تعامالت علمی" با نهادها و مراجع مرتبط برای
سازمان ها ،امری ضروری است.
اهتمام به "ارتقای کیفیت فرآیندها و پیامدهای فناوری" در ساختار دانشی سازمانی مورد توجه ویژه مدیران قرار گیرد.

 -7ایجاد سازوکارهای مطلوب جهت "ترویج و تشویق پژوهشگران" به کاربست های فناوری ها از طریق مطالعات علمی
باید مورد توجه جدی و علمی قرار گیرد.
 -8بهرهمندی از "مدل جامع مدیریت دانشی" به منظور گسترش راهبردهای توسعه پایدار پیشنهاد می شود.
 -9اهتمام در بهرهمندی فرامرزی از دانش با روشهای عالمانه و استفاده از دستآوردهای علمی در سطح ملی و
بین المللی برای کسب جایگاه برتر علمی مورد تأکید است.
 -10دستیابی به "اقتصاد دانش بنیان" با نقش آفرینی سرمایه انسانی دانشی میسر و ممکن خواهد بود.

انجمن مدیریت ایران 20 -مهرماه 1400

