
 *نکته: احتمال تغییرات جزئی در برنامه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

    

 

  توسعه و ارزیابی عالقمندان حوزهو ارزیابان و متخصصان 

 هامدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان 

 تومان 680.000نام در همایش: هزینه ثبت

  97دی ماه  12چهارشنبه 

 سالن همایش کتابخانه ملی ایران
 

 

 های رفتاریمدیران و مهارت

o پروری و مدیریت استعدادچالش جانشین 

o  های شناسایی و ارزیابی مدیرانروشبررسی 

o آشنایی با راهکارهای پرورش مدیران 

 های ارزیابیمتقاضیان استفاده از کانون

o  مروری بر فصل هشتم قانون خدمات کشوری 

o  آشنایی با روش کار کانون ارزیابی و توسعه 

o ایهای انتخاب یک کانون ارزیابی حرفهمالک 

 
 

 حرفه ارزیابی

o ها و مسائل خاص حرفه ارزیابیها، چالشبررسی فرصت 

o نویسی نتایج کانون ارزیابینحوه صحیح گزارش 

o های ارزیابی کشور های شایستگی متداول در کانوننقدی بر مدل 

 تکمیلی وضوعاتم

o های ایرانی در های سازمانپنل تخصصی بررسی تجربه و چالش

 شناسایی و ارزیابی مدیران

o های ارزیابانها و فرصتپنل تخصصی بررسی چالش 

o های ایرانیروایت تجربه توسعه مدیران در سازمان 

 

 (، وزیر اسبق نفت)رئیس همایش مهندس سید کاظم وزیری هامانه

  )مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت( مهندس محمدرضا نعمت زاده

 (رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) سهرابیدکتر بابک 

  (تهران دانشگاه تمام استاد، گذاری)رئیس شورای سیاست دکتر آرین قلی پور

 صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده رئیس) عیسائی دکتر محمدتقی

 (شریف
 (معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران)  دکتر ابراهیم شیخ

 ((س) الزهرا دانشگاه علمی هیئت عضو) بابایی زکلیکیدکتر محمدعلی 

معاون سرمایه انسانی سازمان )  آبادیدکتر سید صدرالدین صدری نوش

 (اداری و استخدامی کشور
های مدیریتی ها و فناوریرئیس امور مطالعات نظام) اله پاکدلدکتر رحمت

 (سازمان اداری و استخدامی کشور
امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری رئیس ) دکتر عمران رمضانی

 (و استخدامی کشور
 سرمایه و مدیریت توسعه معاونت سابق عالی مشاور) ییاحمد طباطبا دیس دکتر

 (ایران انسانی منابع توسعه و آموزش انجمن رئیس نایب جمهور، یسرئ انسانی
   (ایران دولتی مدیریت علمی انجمن رئیس) اصغر پورعزت یعل دکتر

   

                       

              

 

       
 دانشکده مدیریت

 (تهران دانشگاه علمی هیئت عضو)دکتر قنبر محمدی الیاسی 

 (مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی گروه مپنا) دکتر افشین دبیری

 (مدرس تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو) یمرتضو یمهد دکتر

 (ریزی و آموزش شهرداری تهرانمدیرکل برنامه) مهندس سید مرتضی میرپور

 (تهران دانشگاه علمی هیئت عضو) یلیندا محمد اسماع دکتر

 ()مدیر مرکز ارزیابی و توسعه مدیران شرکت ملی نفت ایران دکتر مجید سلیمی

 (ئیس هیات مدیره شرکت الکترو کویر)ر مهندس محمد مهدی فنایی

 اجتماعی بیمه صندوق آموزش و انسانی منابع مدیر) یعقوبی درضایحم دکتر

 (عشایر و روستاییان کشاورزان
 (اول همراه انسانی منابع توسعه مدیر) یمحمد قربان دکتر

)عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  دکتر الهام ابراهیمی

 (فرهنگی
 (رفاه بانک آموزش معاون) دگرانیبهارک سف دکتر

 (مستضعفان بنیاد ستاد انسانی منابع رئیس) یمهناز اکبر دکتر

 هایکانون در آرنیک-معنا مشارکت مسئولمتخصص )فاطمه امیرآبادی  دکتر

 ( توسعه و ارزیابی

 ارزیابی هایکانون در آرنیک-معنا مشارکت مدیرمسئول) یجعفر دایش مهندس

 (توسعه و
 

 مخاطبان

 محورهای اصلی

 سخنرانان و اعضای پنل

 هامدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی سازمان 

 ای حوزه ارزیابی و توسعهمتقاضیان استفاده از خدمات حرفه 

 شرایط برگزاری

 

 


