نشست علمی اصل وحدت به عنوان شاخص غالب در تمام فعالیتهای مدیریت
دوتر علی رضبئیبى ثب رور ایي هغلت وِ ٍحذت عجبرت است از تالش ّبی ّوبٌّگ ّوِ افراد سبزهبى ثرای
دستیبثی ثِ اّذاف هطترن ،گفت :در ّر سبزهبى دٍ دستِ ضبخع ٍجَد دارد وِ ثِ عٌَاى ضبخػْبی غبلت یبد
هی وٌین؛ توبم تػویوبت هذیر تبثع لبًَى وبرآیی است ٍلی اٍل ثبیذ ضبخع غبلت را رعبیت ورد .یىی از
ضبخعّبی غبلت در سبزهبى اغل ٍحذت هیثبضذ.
ایي استبد داًطگبُ گفت :در سجهّبی حل تعبرضبت عٌَاى هیضَد وِ اگر اختالفی ٍجَد دارد ،ثبیذ ثب پیرٍی
از اغل ٍحذت ٍ سبزش هحیظ سبزهبى را ثِ هحیغی پَیب ٍ پیطگبم در زهیٌِ هَفمیت سَق دّین.
ًَیسٌذُ وتبة اغَل هذیریت خبعرًطبى ورد :ثرای هَفمیت ّر سبزهبىٍ ،جَد یه تین هَفك الزم است ٍ
ثرای ایي تین ًیس سِ ضرط ثبیذ ٍجَد داضتِ ثبضذ وِ ًخستیي آى ٍحذت در ّذف است؛ هسئلِ ثعذی ایي است
وِ افراد ًمص خَد را ثفْوٌذ ٍ ًمص دیگراى را لجَل داضتِ ثبضٌذ؛ سَهیي عبهل هَفمیت ّر سبزهبى ٍجَد
ًمصّبی هىول است .است.
ٍی عٌَاى وردٍ :حذت ثِ هعٌی است وِ ثِ عَر ولی رفتبرّبیوبى را ثب ّن ّوبٌّگ وٌین ،هوىي است گبّی ثب
ّن اختالف سلیمِ ّن داضتِ ثبضینٍ ،لی هْن ًیست وِ جْتدّی وبر ثِ غَرت ّوبٌّگ ثبضذٍ .لتی ثحث
ّوبٌّگی پیص هیآیذ ،هٌظَر آى است وِ در سغح فردی ٍ سبزهبى ّنپیوبًیّبی استراتژیه داضتِ ثبضین.
رضبئیبى گفت :ثرای ایجبد راثغِ راّجری ثبیذ چٌذ اغل را رعبیت ورد وِ اٍلیي آى اغل غذالت ،اعتوبد،
ثردثبری ٍ راّجرد است ٍ ثبیذ اغل ٍحذت ثِ عٌَاى ضبخع غبلت در توبم فعبلیتّبی هذیریت ٍجَد داضتِ
ثبضذ.
ایي استبد داًطگبُ یبدآٍر ضذ :سجه هذیراى ثر اسبس سیستن ارزضی چَى اعتوبد هب ثِ دیگراى ،ترجیح ثر یه
سجه خبظ ،احسبس اهٌیت در ضرایظ عذم اعویٌبى ضىل هیگیرد؛ خَدسبزی هْنتریي عبهل ثرای احسبس
اهٌیت در ضرایظ اثْبم است وِ ًوًَِ ثبرز ایي سجه هذیریت در رّجری را هیتَاى در ٍجَد اهبم راحل یبفت.
ٍی در پبیبى از ایجبد فضبی ّوبٌّگی رفتبری در زهیٌِ ایجبد فضبی هذیریتی ثر پبیِ علَم اسالهی در سغح
وطَر اثراز خطٌَدی ورد ٍ ثر لسٍم تالش ثیطتر در زهیٌِ علَم اًسبًی اسالهی ثِ ٍیژُ در حَزُ هذیریت تأویذ
ورد.

