گزارشــی از
کنفرانس بین المللی اخالق حرفه ای
تهـران -مجامع بین المللی وزارت امور خارجه  11 /و  11تیر 1831

تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه  /سه شنبه  11 /تیر 1831
پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،مجري کنفرانس آقاي درستکار برنامه کنفرانس را معرفي و از آقاي
علي اخالقي دبير کنفرانس جهت ارائه گزارش کنفرانس دعوت نمودند.

علی اخالقی
دبير کنفرانس

صفحه 1

سپس از آقاي سيدعلي خرم به عنوان مشاور ارشد سابق وزارت امور خارجه و سفير جمهوري اسالمي ايران در کشور چين جهت ارائه
سخنراني دعوت گرديد.

دکتر سید علی خرم
فارغ التحصيل حقوق بين الملل و روابط بين الملل
مشاور ارشد سابق وزير امور خارجه
سفير سابق جمهوري اسالمي ايران در کشور چين و کشور ليبي
سپس آقاي دکتر ويشي گنگ نماينده محترم سازمان توسعه صنعتي ملل متحد جهت ارائه مقاله شان به پشت تريبون دعوت شدند.

Dr. Weixi Gong
نماينده سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
سپس از آقاي دکتر محمد طالبي به عنوان مديرعامل بانک کشاورزي جهت ارائه سخنراني دعوت شد.

دکتر محمد طالبی
مديرعامل بانک کشاورزي

سپس حضار جهت پذيرايي صبح دعوت شدند و پس از پذيرايي از اعضاي نشست اول دعوت گرديد.
( نشست اول :اخالق در تجارت جهانی )

رياست نشست :دکتر احد فرامرز قراملکی
دکتراي تخصصي از دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
مدير گروه اخالق حرفه اي دانشگاه تهران
پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در سال 1831

دکتر سید علی خرم
فارغ التحصيل حقوق بين الملل و روابط بين الملل
مشاور ارشد سابق وزير امور خارجه

صفحه 2

مهندس محمدرضا ايزديان
مديرکل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران

دکتر عادل عندلیبی
دکتراي فرهنگ ارتباطات

سپس مجري کنفرانس از حضار جهت پذيرايي ظهر دعوت نمودند .سپس از اساتيد نشست دوم جهت ارائه مقاله شان دعوت گرديد.
( نشست دوم :اصول و مبانی اخالقی تجارت جهانی )

رياست نشست :دکتر بهروز رياحی
دکتراي تخصصي مديريت دولتي
رئيس پژوهشگاه استاندارد

دکتر آرش شاهین
دکتراي مهندسي کيفيت از انگلستان
محقق و پژوهشگر در زمينه مديريت کيفيت خدمات و رضايت مشتري
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

Mr.Lu
رايزن اقتصادي بازرگاني سفارت چين در ايران

دکتر شهريار شفیعی
داراي دکتراي بازاريابي گرايش خدمات
عضو هيئت علمي سازمان مديريت صنعتي

صفحه 8

تهران – مجامع بین المللی وزارت امور خارجه  /چهارشنبه  11 /تیر 1831
پس از سرود جمهوري اسالمي ايران و قرائت آياتي از کالم اله مجيد ،از اعضاي محترم نشست سوم جهت ارائه مقاله شان دعوت شد.
( نشست سوم :موانع رشد اخالقی سازمانها )

رياست نشست :دکتر فريدون وردي نژاد
دکتراي مديريت از دانشکده مديريت دانشگاه تهران
عضو هيئت علمي دانشکده مديريت دانشگاه تهران
سفير سابق جمهوري اسالمي ايران در جمهوري خلق چين
مديرعامل سابق خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران-ايرنا

دکتر علی رهبر سعادت
فوق ليسانس مديريت صنعتي
دکتراي اقتصاد
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تهران

دکتر ايرج سلطانی
دکتراي مديريت آموزشي
مدير آموزش و توسعه منابع انساني و مدير تحقيقات نيروي انساني مجتمع فوالد مبارکه

مهندس رضا شريعت
کارشناس ارشد مديريت اجرائي
داراي سوابق پژوهشي در زمينه هاي مديريت مشارکتي و نظام پيشنهادها
رئيس مرکز آمار و اطالعات بازار کار وزارت کار و امور اجتماعي
سپس مجري کنفرانس از حضار جهت پذيرايي صبح دعوت نمودند .سپس از اساتيد نشست چهارم جهت ارائه مقاله شان دعوت گرديد.
( نشست چهارم :چالش هاي اخالق جهانی شدن )

رياست نشست :دکتر سیداحمد طباطبائی
دکتراي مديريت دولتي گرايش توسعه
ارائه مقاله و سخنراني در کنفرانس هاي داخلي و خارجي

صفحه 4

دکتر علی غضنفري
نويسنده-مترجم و استاد دانشگاه هاي و آلمان در دوره هاي مديريت
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان
مديرعامل سابق و عضو هيئت مديره شرکت کروپ ايران
مديرعامل سابق و عضو هيئت مديره مجتمع متالوژي پودر ايران

Mr. Daniel Bernbeck
مديرعامل اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان

سپس حضار جهت پذيرايي ظهر دعوت شدند .پس از آن مجري کنفرانس از آقاي عيوضلو جهت ارائه سخنراني اختتاميه دعوت نمودند.

دکتر حسین عیوضلو
عضو هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران
سپس از افراد سخنران جهت سخنراني و ارائه مقاله تقدير شد و تنديس و لوح ويژه کنفرانس به آنان اهدا شد.

صفحه 5

صفحه 1

