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  "تعهدسازماني" تا "عشق به وطن"از 

  



  تعهدسازماني" تا "عشق به وطن"از"  

عشق به وطن، تمايل به دوست داشتن اجزاي آن را نيز شكل مي دهد. هنگامي كه من كليت و جامعيت كشورم را بعنوان زادگاه مادري 
دوست مي دارم و به آن عشق مي ورزم، نمود اين احساس، تالش براي موفقيت آن است. شاخص عملي اين موفقيت، مجموعه اقدامات 

 هدفمند و نظام مند من در اجزا تشكيل دهنده وطن، از قبيل سازمان متبوع، شهر محل سكون و ... خواهد بود.
 منجر بر آن خواهد بود كه ديگر احساسات من نيز از قبيل: دوست داشتن شهرم، "عشق به وطن"بنابراين زنده كردن احساسي به نام 

 هنگامي نمود عملي خواهند يافت كه من شهرم را "شهرمن، خانه من"محله ام، سازمان محل خدمتم و ... زنده گردد. شعارهايي همانند
 دوست بدارم و شهرم را هنگامي دوست خواهم داشت كه كليتي بزرگتر و جامعت تر به نام وطن(ايران من) را دوست بدارم.

در صورت عدم عشق ورزي به وطن، اجزا تشكيل دهنده آن، همانند: زبان، ميراث،محيط زيست و سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي و ... 
 از احترام در خورشانشان برخوردار نخواهند بود.

با توجه به آنكه احساس سازماني يكي از مبناهاي كليدي تراوش فكري،خالقيت و انگيزش در ميان منابع انساني است، بنياد 
ز توانمندسازي منابع انساني ايران، نهمين دوره كنفرانس توانمندسازي منابع انساني را با شعار  شق به وطن"ا  تا "ع

طرح ريزي نموده است تا حركت و پويايي سازماني از طريق مشخصه اصلي توانمندسازي منابع انساني كه همان  "تعهدسازماني"
 عشق ورزي و دوست داشتن است، متبلور گردد.

بنابراين يكي پارامترهاي توانمندسازي منابع انساني، بيدار كردن احساس هميشگي عشق به وطن در منابع انساني براي كسب موفقيت 
 هاي پايدار در سطح ملي و سازماني است.

 موضوعات محوري نهمين دوره كنفرانس توانمندسازي منابع انساني 

 مجموعه مقاالت و سخنراني هاي نهمين دوره كنفرانس توانمندسازي منابع انساني بر محورهاي ذيل متمركز خواهد بود:
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 روش برگزاري نهمين دوره كنفرانس توانمندسازي منابع انساني 

دوره نهم كنفرانس توانمندسازي منابع انساني بر اساس تجربه سال گذشته و ضرورت هاي اقتصادي،اجتماعي،زيست 
 محيطي و نقش منابع انساني در كشف راهكارها براي دستيابي به موفقيت پايدار در قالب و ساختار ذيل برگزار مي گردد:

مراسم افتتاحيه و اعطاي جوايز حوزه مديريت منابع انساني از قبيل: هشتمين دوره جايزه منابع انساني ايران- سومين دوره  •
جايزه نشان رهبري- دومين دوره مسئوليت پذيري اجتماعي و اولين دوره نظام تاييد صالحيت، همزمان با مراسم جهاني 

  صبح روز اول برگزار خواهد شد.11:00بنيادجهاني انرژي و جوايز سبز تا ساعت 

نهمين دوره كنفرانس توانمندسازي منابع انساني همزمان با دهمين دوره همايش بين المللي مديريت سبز برگزار مي  •
 گردد، تا مخاطبين از موضوعات متعدد حوزه منابع انساني سبز نيز بهره مند گردند.

  برگزار مي گردد.HSEكنفرانس دوره نهم همزمان با نمايشگاه توانمندسازي منابع انساني و چهارمين دوره نمايشگاه •

 بعد از مراسم افتتاحيه كليه مخاطبين بر اساس عالئق و سواالت خود در سالن ها متعدد پخش مي گردند. •

  سخنراني، كارگاه آموزشي و مقاله در حوزه منابع انساني و سبز ارائه مي گردد.70در اين دوره بيش از  •

 

 اعضاي كميته علمي : آقايان و خانم ها 

 دكترحسن فروزان فرد
 مهندس فرشيد شكر خدايي 

 پروفسورناصرميرسپاسي
 دكترمحمد ابراهيم محجوب

 دكترغالمرضاخاكي
 پروفسور محمد  اعرابي

 دكترحيدر اميران
 دكتربهرام جلوداري
 دكترميرمحمدروزبه

 دكترپريساپويا
 دكترمحمودچراغعلي

 پرفسورمهدي ايران نژاد
 مهندس كاشاني راد

 مهندس مجيد سرايداريان

 دكترايرج سلطاني
 دكتررامبد باران دوست

 پروفسورمحمودساعتچي
 دكترجعفرعسگري
 دكترالهوردي تقوي

 دكترعلي تقي زاده هرات
 دكترسعيد شهاب مرادي

 دكترمنصور دهقان نجم آبادي
 دكترعباس سقايي

 دكترمحمودغني زاده
 مهندس اردالن اختري

 دكترحاج اكبري
 مهندس محمدحسن امامي

 

  گواهينامه نهمين دوره كنفرانس توانمندسازي منابع انساني 

گواهينامه حضور كنفرانس با همكاري آكادمي مديريت منابع انساني اروپا و بنياد توانمندسازي منابع انساني ايران صادر 
 خواهد شد.


