برنامه سخنرانان ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
روز اول
1930/11/70
پذیرش و ثبت نام 8-3
افتتاحیه کنفرانس (قرآن و سرود) 8318-8397
سخنران

عنوان سخنرانی

زمان

(پنل اول)= اعضای پنل :پروفسور سید حسین ابطحی ،دکتر سید احمد طباطبایی ،دکتر اباصلت خراسانی ،پروفسور کوروش فتحی واجارگاه ،دکتر رحمت اهلل پاکدل
دکتر محمدتقی نظرپور

8397-8387

سخنران ویژه کنفرانس

دکتر سید احمد طباطبایی

8387-338

تشریح چشم انداز ،اهداف و برنامه های کنفرانس

دکتر سید صدرالدین صدری

338-3397

راهبردها و برنامه های ارزیابی و توسعه مدیران در دستگاه های اجرایی

پروفسور محمدحسن پرداختچی

3397-17

جایگاه سبک یادگیری در آموزش و توسعه کارکنان

(معاون محترم وزیر علوم ،تحقیقات و فن آوری)

بازدید از نمایشگاه ،استراحت و پذیرایی 17-17397
(پنل دوم)= اعضای پنل 3دکتررحمت اهلل پاکدل ،دکتر سید ضیاء هاشمی ،دکتر مهرداد مهرکام
دکتر اباصلت خراسانی

17397-11

طراحی و تدوین الگوی صالحیت حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزش در سازمان های ایرانی

دکتر مرتضی رضایی زاده

11-11397

بحران ناکارآمدی در آموزش و توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی

دکتر سید ضیاء هاشمی

11397-11

نقش گفت و گو در توسعه مدیران رسانه 3تحلیلی بر تجربه ایرنا

دکتر رحمت اهلل پاکدل

11-11397

ارائه مدل مدیریت استعداد در بخش دولتی

بازدید از نمایشگاه ،ناهار و نماز 19397 -11397
(پنل سوم)= اعضای پنل 3دکتر سید احمد طباطبایی ،دکتر سید احمد بزاز جزایری ،دکتر محسن قنبری ،دکتر اسماعیل جعفری
پروفسور آرین قلی پور

19397-11

رویکرد سه سطحی و سه بعدی مدیریت عملکرد کارکنان در مدل 91777

دکتر علی شال فروشان

11-11397

تاب آوری در رهبری ()Resilience in Leadership

دکتر سعید سعادت

11397-18

برنامه استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی

مهندس برزو رشتیانی -مهندس حسین نمدی

18-18397

توسعه رهبران نسل آینده سازمان ها 3راهبردها ،چالش ها و راهکارهای عملی

مهندس سید محمد اعظمی نژاد

18397-11

نقش رهبران در شرایط عدم قطعیت و بحران

دکتر ایرج سلطانی

11-11397

الگوی پرورش متولیان آموزش وتوسعه کارکنان بر اساس مثلت شایستگی F.B.S

پنل سازمانی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری 19397-11397

سالن شماره ()1

پنل سازمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 19397-18

سالن  111نفره هوشمند

بازدید از نمایشگاه ،استراحت و پذیرایی 11397-10

برنامه سخنرانان ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
روز دوم
1930/11/78
پذیرش و ثبت نام 8318-8397
سخنران
دکتر منصور غالمی
(وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فن آوری)

زمان

عنوان سخنرانی

8397-3

سخنران ویژه کنفرانس

(پنل چهارم) 3پنل انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
ترسیم چشم انداز حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی کشور از منظر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران 3-17
سالن شماره 1

پنل سازمانی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری 8397-11
بازدید از نمایشگاه ،استراحت و پذیرایی17-17397 3

(پنل پنجم)= پنل جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
17397-11397
ارایه برترین تجارب آموزش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با عنوان 3طراحی و اجرای آموزش های مبتنی بر شایستگی مدیران منابع انسانی دانشگاه های علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
دکتر علی ابرازه
ارایه برترین تجارب آموزش شرکت توانیر با عنوان 3بازطراحی دوره های آموزشی کارکنان و مدیران صنعت برق با محوریت تربیت مدیران آینده و توانمندسازی مدیران
فعلی در شرکت مادر تخصصی توانیر

مهندس میثم دهقانی عشرت آباد

ارایه برترین تجارب آموزش وزارت جهاد کشاورزی با عنوان 3تجارب کانون ارزیابی و توسعه مدیران وزارت جهاد کشاورزی
مهندس محمدرضا عباسی
نیروی بزرگ برای ممکن ساختن نا ممکن های سازمان (رونمایی از نقطه ای کور در آموزش و توسعه رهبران با واکاوی یک تجربه موفق)
دکتر محمد کاظمی
مراسم تقدیر از برترین های حوزه های یادگیری ،آموزش و توسعه منابع انسانی کشور 11397-11318
مراسم تقدیر از جهره ماندگار علمی آموزش و توسعه منابع انسانی 11318-11397
بازدید از نمایشگاه ،ناهار و نماز 11397-19397
(پنل ششم) -پنل توسعه مدیران و رهبران سازمان 19397-11397
دکتر سعید صفایی موحد

11397-18

واکاوی و ریشه یابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی -منظرهای پژوهشی و تجربیات زیسته
(پنل هفتم)= پنل سمیتئاتر آموزش

سمیتئاتر کانون ارزیابی و توسعه مدیران (موضوع  3برقراری ارتباط موثر در رهبری سازمانی) 18-11
مراسم اختتامیه و بیانیه کنفرانس 11-11397
بازدید از نمایشگاه ،استراحت و پذیرایی11397-10 3

