
 

 

 هفتمين كنفرانس توانمندسازي منابع انساني

 

  توسعه و همسويي:

 (بينش، نگرش،دانش و ميل)                              پندار نيك

  (مثبت، منطقي و راستي كالم)                                                گفتارنيك

 (عملكرد،رفتار،كار تيمي و رهبري)                                         كردار نيك

  منابع انساني با اهداف راهبردي 

  1392 آذر ماه سال 20 و 19

 مركز همايش هاي صدا و سيما

 مجري برگزاري

 موسسه فرهنگي و هنري آفتاب

  



 روند ارائه سخنراني ها و كارگاه هاي آموزشي

سخنراني ها به ترتيب ذيل ارائه خواهند شد. موضوعات بصورت پيوسته طراحي و طرح ريزي شده است و ازشما دعوت مي گردد موضوعات را 
 به اين ترتيب دنبال نماييد.

روش ارائه و  روش ارائه توضيح محور سخنراني سخنران رديف
شماره موضوع 

 مورد مطالعه
پرفسور ناصر  1

 ميرسپاسي
سخنران در اين مقاله روند تحوالت در تئور ها و مدلهاي  تمدن سازماني

كيفيت U به UكنترلUمديريتي را بيان مي نمايد. سازمان ها از 
  در ده هاي گذشته حركت نموده Uتعالي خواهيU و به Uگرائي

 ايد.
 اينك ضرورت هاي محيطي آنان را به  رويكردهاي نوين 

سوق مي دهد، مدلهاي تعالي خواه قابليت خود را در ايجاد 
موفقيت پايدار از دست داده اند. سخنران به داليل ضرورت 

 و حركت از تعالي خواهي به Uسازمان متمدنUتوجه به 
 تمدن گرائي را بيان مي نمايد.

  سخنراني

مهندس  2
محمدحسن 

 امامي

خدمتگذار آن انسان 
 كاملي باش

 كه در وجود تو است!

سخنران در اين مقاله قابليتهاي دروني انسان را معرفي مي 
نمايد. و روش توسعه اين قابليتها و توانايي ها را بيان مي 

 دارد. از عشق به عقل رسيدن محور اين سخراني است.
بيرون ز تو نيست آنچه كه در عالم است - -  از خود 

 بطلب آنچه كه خواهي تويي  

  سخنراني

 

  



 "همسويي فرايندهاي منابع انساني با راهبرد توانمندسازي":  بسته اول

 روش ارائه و  توضيح محور سخنراني محور سخنراني سخنران ترتيب ارائه
شماره موضوع 

 مورد مطالعه
دكتر جمشيد عداليتان  اولين ارائه

 شهرياري
رهبري منابع 

انساني در شرايط 
 ركود اقتصادي

عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و ...) 
براي سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني 

هستند.بعبارتي منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و 
مشاركت در بهبود و باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد كه 
همسو با اهداف سازماني هستند، عاملين موفقيت پايدار و بهبود 

 در سازمان محسوب مي گردند.
 اما براي شكل دهي به اين مشاركت، خالقيت و نوآوري، نيازمند 

مديران ارشدي هستيم كه ضمن درك شرايط اقتصادي و 
اجتماعي موجود، منابع انساني را براي حل آنان به حركت 

درآورند. خواهشمند است در اين سخنراني ضمن تعريف دقيق از 
شرايط اقتصادي كه قابل درك از سوي مديران غير مالي باشد، 

روش به حركت درآوردن منابع انساني را براي تعامل با اين چالش 
 ها بيان نماييد.

 سخنراني 
 

دكتراي اقتصاد و 
مديريت صنعتي از 

 دانشگاه كاسل آلمان

چالش هاي  دكتر حيدر اميران دومين ارائه
محيطي و رهبري 

 منابع انساني

منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و 
باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد مي توانند سازمان را با 

الزامات بازار و مشتريان و ساير ذي نفعان همسو نمايند. اما براي 
شكل دهي به اين مشاركت، خالقيت و نوآوري، نيازمند مديران 

ارشدي هستيم كه ضمن درك شرايط اقتصادي و اجتماعي 
موجود، منابع انساني را براي حل آنان به حركت درآورند. 

موضوع مورد Uخواهشمند است در اين كارگاه آموزشي بر اساس 
 ضميمه شده، رويكردهاي نوين رهبري منابع انساني را Uمطالعه

براي به حركت درآوردن منابع انساني به جهت حل چالش هاي 
 درون و برون سازماني بيان نماييد.
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 دكتراي مديريت و توليد

مهندس محمدحسن  سومين ارائه
 امامي

نظام توانمندسازي 
منابع انساني و 

تغييرات 
سازماني(رويكرد 

تدوين راهبرد 
توانمندسازي 
 منابع انساني)
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رييس بنياد  
توانمندسازي منابع 

 انساني ايران

چهارمين 
 ارائه

طراحي فرايندهاي  مهندس اردالن اختري
منابع انساني 

همسو با اهداف 
 سازماني

منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و 
باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد مي توانند سازمان را با 
الزامات بازار، مشتريان و ساير ذي نفعان همسو نمايند. اما براي 
شكل دهي به اين مشاركت، خالقيت و نوآوري، نيازمند طراحي 
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كارشناس ارشد مهندسي 
 صنايع  



فرايندهاي توانمندسازي منابع انساني همسو با برنامه هاي 
راهبردي هستيم. خواهشمند است در اين كارگاه آموزشي بر 
اساس موضوع مورد مطالعه ضميمه شده، متدولوژي طراحي 

فرايندهاي منابع انساني را براي به حركت درآوردن آنان به جهت 
 حل چالش هاي درون و برون سازماني بيان نماييد.

پنجمين 
 ارائه

مهندس مجيد 
 سرايداريان

شاخص هاي مالي 
ويژه مديران و 

كارشناسان منابع 
 انساني

 سخنراني 

رييس انجمن مديريت 
 سبز ايران

ششمين 
 ارائه

دكتر علي تقي زاده 
 هرات

اثربخشي و كارائي  
فرايندهاي 

توانمندسازي 
 منابع انساني

منابع انساني هستند كه سازمان را با الزامات بازار، مشتريان و 
ساير ذي نفعان همسو نمايند. اما براي شكل دهي به اين 
مشاركت، خالقيت و نوآوري، نيازمند طراحي فرايندهاي 

توانمندسازي منابع انساني همسو با برنامه هاي راهبردي هستيم. 
خواهشمند است در اين كارگاه آموزشي بر اساس موضوع مورد 

مطالعه ضميمه شده، روش، سازوكار و شاخص هاي اندازه گيري 
اثربخشي و كارائي فرايندهاي توانمندسازي منابع انساني كه شامل 

كليه فرايندهاي ارتقا دانش، مهارت و انگيزه منابع انساني براي 
 دستيابي به اهداف سازماني است بيان نماييد..
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 دكتراي مهندسي صنايع 

هفتمين 
 ارائه

ارزيابي عملكرد و  دكتر بهرام جلوداري
 انگيزش

عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و ...) 
براي سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني 

هستند.بعبارتي منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و 
مشاركت در بهبود و باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد مي 

توانند سازمان را با الزامات بازار، مشتريان و ساير ذي نفعان همسو 
نمايند. براي ارتقا دانش و مهارت و انگيزه هاي منابع انساني براي 

دستيابي به اهداف سازماني به اجبار بايد عملكرد آنان نسبت به 
اهداف مورد نظر، ارزيابي و مديريت گردد. خواهشمند است در 

كارگاه آموزشي( بر اساس موضوع مورد مطالعه ضميمه)، رويكردها 
و روش هاي نوين همسويي نظام انگيزش با  عملكرد منابع انساني 

 را بيان نماييد.
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 5شماره
دكتراي علوم استراتژيك  

 كيفيت از انگليس

هشتمين 
 ارائه

 دكتر حسن فروزان فرد
مهندس فرشيد 

 شكرخدائي

يكپارچگي  نظام 
 ترغيب و تشويق
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نظام انگيزش و  دكتر محمود غني زاده نهيمن ارائه
 نظام بهره وري

عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و ...) 
براي سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني 

هستند.بعبارتي منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و 
مشاركت در بهبود و باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد كه 

همسو با اهداف سازماني است، بهره وري را ارتقا مي دهندتا ضمن 
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كاهش هزينه ها و ارتقا كارائي در سازمان، اثربخشي نيز افزايش 
يابد.براي اين منظور ما نيازمند نظام بهره وري در سازمان هستيم، 

اما طبيعتا وجود نظام بهره وري به تنهايي نمي تواند  موفقيت را 
در پي داشته باشد، توانمندسازي منابع انساني(ارتقا دانش و 
مهارت) از يك سو و همسو نمودن نظام انگيزش با بهره وري 

سازماني نيز از سوي ديگر از جايگاه ويژه اي برخودار است. در 
همين راستا . خواهشمند است در كارگاه آموزشي(بر اساس 

موضوع مورد مطالعه ضميمه)، ضمن بيان رويكردها و روش هاي 
نوين بهره وري، سازوكارهاي همسويي نظام انگيزش با بهره وري 

 منابع انساني را نيز بيان نماييد..
ارتقاء بهره وري  دكتر جعفر عسگري دهمين ارائه

وتوانمند سازي 
 منابع انساتي

عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و 
...) براي سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني 

هستند.بعبارتي منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري 
و مشاركت در بهبود و باز طراحي سيستم ها و فن آوري 

توليد كه همسو با اهداف سازماني هستند، عاملين موفقيت 
 پايدار و بهبود در سازمان محسوب مي گردند.

ارتقاء در همين راستا خواهشمند است روش ها و سيستم هاي 
رويكردارزيابي   تمركز بربهره وري وتوانمند سازي منابع انساتي با

 در انطباق ويژه گيهاي شغل وشاغل در سازمانهاي دولتي ايران
 قالب يك موضوع مورد مطالعه بيان نماييد.

 سخنراني

 دكتراي مديريت

 

  



 "فرهنگ و ارزشهاي سازماني"بسته دوم: 

ترتيب 
 ارائه

روش ارائه و شماره  توضيح محور سخنراني محور سخنراني سخنران
 موضوع مورد مطالعه

دكتر سيد محمد  اولين ارائه
 اعرابي

فرهنگ سازماني، رفتار 
 سازماني

تئوريها،سيستم ها و 
 رويكردهاي نوين

عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و ...) براي 
سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني هستند.بعبارتي 

منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و 
باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد كه همسو با اهداف سازماني 

هستند، عاملين موفقيت پايدار و بهبود در سازمان محسوب مي 
گردند.اما براي شكل دهي به اين مشاركت، خالقيت و نوآوري، 
نيازمند فرهنگ سازماني و رفتار سازماني هستيم كه خالقيت، 

نوآوري و بهبود را تقويت نمايد. خواهشمند است در اين سخنراني 
ضمن تعريف دقيق از فرهنگ سازماني و رفتار سازماني، روش و 

سازوكار ايجاد و بهبودآنان را از سوي مديران ارشد مطرح 
نماييد.هدف از محور پيشنهادي اين است كه مخاطبين با مواردي از 
قبيل: فرهنگ رفتار سازماني چيست؟ نقش آنان در موفقيت سازمان 

چيست؟روش ايجاد فرهنگ كاري كه بتواند سازمان را به اهداف 
برساند چگونه است؟ چالش هاي ايجاد آن چيست؟ رفتار سازماني را 

 چگونه به اهداف سازمان مرتبط نماييم؟  آشنا گردند.

 سخنراني

دكتراي مديريت 
رفتار سازماني و 

 منابع انساني

دومين 
 ارائه

دكتر الهوردي 
 تقوي

 الگو سازي

Role Modeling 
 

منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و 
باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد كه همسو با اهداف سازماني 

است، بهره وري را ارتقا مي دهندتا ضمن كاهش هزينه ها و ارتقا 
 كارائي در سازمان، اثربخشي نيز افزايش يابد.

براي اين منظور ما عالوه ايجاد سيستم هاي مديريتي از قبيل 
كنترل، پايش، توانمندسازي و... و همچنين آموزش، نيازمند 

الگوسازي در ميان مديران ارشد هستيم تا رفتار و عملكرد هاي 
مناسب به بدنه منتقل گردد. در همين راستا خواهشمند است بر 

 ضميمه شده، ضمن بيان مفهوم Case studyاساس
 فرايند جاري سازي و توسعه آن را Role Modelingالگوسازي

 بيان نماييد.
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دكتراي مديريت 
 صنعتي

سومين 
 ارائه

دكتر محمود 
 ساعتچي

روانشناسي بهره وري 
آسيب شناسي و "

مديريت راهبردي 
عوامل و موانع اساني 

 بهره وري

منابع انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و 
باز طراحي سيستم ها و فن آوري توليد كه همسو با اهداف سازماني 

هستند، عاملين موفقيت پايدار و بهبود در سازمان محسوب مي 
گردند. با اين وجود آيا با آموزش و تعريف نظام انگيزش مي توان 

مشاركت و خالقيت منابع نساني را ارتقا داد.؟آيا منابع انساني صرفا 
داراي منبع ذهني و انگيزشي هستند و يا پتانسيل هاي ديگري نيز 

در آنان مستتر است؟ كه مديران سازمان هاي بايد آنها را آزاد 
نمايند؟ در هر صورت آيا دانش روانشناسي ابزاري براي كمك به آزاد 

سازي پتانسيل هاي بالقوه منابع انساني است؟اگر هست!؟چگونه 

 سخنراني

 دكتراي روانشناسي



مديران مي توانند از طريق آن براي آزاد سازي استفاده نمايند.؟ 
نقش متخصص روانشناسي براي اين آزاد سازي چيست؟ چگونه مي 
توان از علم روانشناسي براي ارتقا فرهنگ و رفتارسازماني بهره مند 

 برد.؟مديران چگونه ميتوانند از اين علم استفاده نمايند؟
 

چهارمين 
 ارائه

معنويات و اخالق در  دكتر ايرج سلطاني
 منابع انساني

با توجه به اينكه سازمان همانند يك جامعه مديريت مي گردد، نقش 
اخالق و معنويات در كنار سيستم هاي نوين مديريتي، آموزشها و 

دهها اقدام مديريتي ديگر چيست؟ خواهشمند است در اين 
-اهميت توجه به اخالق و معنويات در مديريت سازمان 1سخنراني 

- فرايند توسعه اخالق و معنويات را در سازمان بيان 2را بيان نماييد
- در بيان 4- چالش هاي موجود را در توسعه آن بيان نماييد3نماييد

موضوعات لطفا از فرهنگ باستاني و اشعار و داستانهاي تاريخي 
 استفاده نماييد.

 سخنراني

دكتراي مديريت 
 آموزشي

پنجمين 
 ارائه

دكتر محمدعلي 
 گودرزي

روند تحوالت مديريت منابع انساني نشان از اين دارد كه ما نيازمند  هوش اخالقي
منابع انساني هستيم كه عالوه بردارا بودن قابليت و توانايي در حوزه 

طراحي،ارزيابي، بهبود، همسوسازي با اهداف سازماني و همگرائي 
فرايندها و ساختارها و...، داراي توانايي ديگري نيز باشند. اين توانايي 
عبارت است از  صداقت، راستي، احترام و ديگر مشخصه هاي انسان 
معنوي و راستگو. بنابراين پندار نيك، گفتار نيك يك توانايي است. 

 گفته مي شود. خواهشمند است در " هوش اخالقي"به اين توانايي 
سخنراني خود فرايند و سازوكار توسعه هوش اخالقي را در سازمان 
براي مخاطبين بيان نماييد، بگونه اي كه ضمن درك مفهوم هوش 

 اخالقي با منطق توسعه آن نيز آشنا گردند.

 سخنراني

عضو هيئت علمي 
 دانشگاه

ششمين 
 ارائه

دكتر محمود 
 چراغعلي

 فرهنگ سازماني ، 
 رفتار سازماني

كاربردها و تجربيات "
 "برتر

 براي شكل دهي به اين مشاركت، خالقيت و نوآوري، نيازمند 
فرهنگ سازماني و رفتار سازماني هستيم كه خالقيت، نوآوري و 
بهبود را تقويت نمايد. خواهشمند است در اين سخنراني ضمن 

تعريف دقيق از فرهنگ سازماني و رفتار سازماني، روش و سازوكار 
ايجاد و بهبودآنان را از سوي مديران ارشد مطرح نماييد.هدف از 

محور پيشنهادي اين است كه مخاطبين با موارد ذيل آشنا گردند: 
فرهنگ رفتار سازماني چيست؟ نقش آنان در موفقيت سازمان 

چيست؟روش ايجاد فرهنگ كاري كه بتواند سازمان را به اهداف 
برساند چگونه است؟ چالش هاي آن چيست؟ رفتار سازماني را 

 چگونه به اهداف سازمان مرتبط نماييم؟  

 سخنراني

دكتراي مديريت از 
دانشگاه نبراسكاي 

 آمريكا

 هفتمين
 ارائه

دكتر رامبد باران 
 دوست

فرايندها و سيستم 
هاي مشاركت منابع 

 انساني

فرايند مشاركت منابع انساني براي ايجاد و توسعه فرهنگ خالقيت و 
نواوري براي حل مسئله چگونه است. يك سازمان از طريق چه فن و 

ابزاري مي تواند منابع انساني را به مشاركت براي حل مسائل خود 
جلب كند.لطفا ضمن بيان مدلها و ابزارهاي جلب مشاركت، سازوكار 
هدفمند نمودن مشاركت منابع انساني با اهداف سازماني را نيز بيان 

 نماييد.

 سخنراني

دكتراي تخصصي 
 مديريت صنعتي



 "مديريت نوآوري"بسته سوم:

روش ارائه و  توضيح محور سخنراني محور سخنراني سخنران ترتيب ارائه
شماره موضوع 

 مورد مطالعه
دكتر مير محمد  اولين ارائه

 روزبه
عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و ...) براي  مديريت دانش

سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني هستند.بعبارتي منابع 
انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و باز طراحي 

سيستم ها و فن آوري توليد كه همسو با اهداف سازماني هستند، عاملين 
 موفقيت پايدار و بهبود در سازمان محسوب مي گردند.

براي توسعه خالقيت و نوآوري ما نيازمند گردآوري دانش و تسهيم آن 
ميان منابع انساني هستيم.خواهشمند است در ارائه خود بر اساس 

موضوع مورد مطالعه ضميمه شده، فرايند گردآوري،تسهيم، ارزيابي و 
 توسعه دانش سازمان را بيان نماييد.
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دكتراي مديريت 
 و توليد

دكتر نسرين  دومين ارائه
 جزني

خالقيت و 
 نواوري

آنچه كه اثبات شده است: براي حل مسئله و خروج از چالش ها و دغدغه 
هاي سازماني، سازمان نيازمند توسعه نوآوري ها و خالقيت هاي در 

سازمان است. اما چگونه مي توان نوآوري را در سازمان توسعه داد و آن 
 را  براي دستيابي به اهداف سازماني پرستاري نمود.؟

- معنا و مفهوم نوآوري و 1خواهشمند است در سخنراني خود به: 
- پرستاري از نوآوري 4- مميزي نواوري 3- سيستم نوآوري 2خالقيت

 اشاره فرماييد.
 

 سخنراني

دكتراي علوم 
اداري از دانشكده 

كلرومانت 
 كاليفرنيا

دكتر عباس  سومين ارائه 
 سقايي

از مميزي تا 
پرستاري 

 نوآوري

عاملين بهبود و تغيير سازمان(توليدي، صنعتي، خدماتي و ...) براي 
سازگاري و تطبيق با محيط اطراف، منابع انساني هستند.بعبارتي منابع 
انساني هستند كه با خالقيت، نوآوري و مشاركت در بهبود و باز طراحي 

سيستم ها و فن آوري توليد كه همسو با اهداف سازماني است، بهره 
وري را ارتقا مي دهندتا ضمن كاهش هزينه ها و ارتقا كارائي در سازمان، 

 اثربخشي نيز افزايش يابد.
در اين ميان طبيعي است كه سازمان ها نيازمند ايجاد سيستم خالقيت 

- قابليت 1و نواوري هستند اما سيستمي كه داراي ويژگي هاي از قبيل:
- توان مميزي و 2هدايت و همسو سازي نوآوريها با اهداف سازماني 

- جهت دهي 3پرستاري از نوآوري ها براي دستيابي به اهداف سازماني 
به نوآوري ها باشد. در همين راستا خواهشمند است بر اساس موضوع 

مورد مطالعه ضمن بيان مدل مديريت نوآوري، فرايندهاي مميزي و 
 از  آن را نيز بيان نماييد.پرستاري 
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دكتراي مهندسي 
 صنايع



 

 

 

 

 

 موجود است. لطفا اطالعات را دريافت www.iran-hre.com و توضيحات تكميلي در سايت Case studies كليه  •
 و با آمادگي كامل در كنفرانس حضور بهم رسانيد.

 پانل، به همراه پاور پوينت، در انتهاي پانل پرسش و پاسخداراي و  دقيقه 40 به مدت :"ارائه بصورت سخنراني"ويژگي  •
%زمان صرف توضيح موضوع مورد 10به همراه پاور پوينت، و  دقيقه 90به مدت : "ارائه بصورت كارگاه آموزشي"ويژگي  •

 % پرسش و پاسخ10% صرف حل مسئله و 50% صرف تئوريها و مدل هاي مربوطه،30مطالعه،

 سخنران
  اختتاميه

 روش ارائه محور سخنراني عكس
 از سرمايه " دكتر محمدابراهيم محجوب

انساني تا سرمايه 
 "اجتماعي 

  سخنراني
دكتراي مهندسي مكانيك از 

 آمريكا


