
 منابع انسانی استراتژیک  مدیریت  آنالین المللیبین كنفرانس اولین یبندبرنامه زمان 
 11:00الي 8:30ساعت           1399  مرداد ماه 29چهار شنبه 

www.HR34000.com 
 شرح برنامه  زمان محل برگزاري 

 الغدیر سالن 

8:30 

 الی

11:00 

 

 کریم و سرود ملیتالوت قرآن  8:40الی   8:30

 ویی اردکانسخنرانی رئیس کنفرانس                                                                                             دکتر محمد اب 9:00الی   8:40

 دکتر آرین قلی پور                                             سخنرانی دبیر علمی کنفرانس                                              9:20الی   9:00

 پخش کلیپ  9:30الی   9:20

 اصغر پورعزت ی دکتر عل      هاتفکر استراتژیک سیاستگذاري ملی الزمه توسعه منابع انسانی در سطح شرکت 10:00  الی  9:30

 وله و مجري  10:5الی  10:00

 دکتر علینقی مشایخی                                                          استراتژي توسعه منابع انسانی در آموزش عالی کشور    10:35الی  10:05

                            به کارگیري موثر شبکه هاي اجتماعی توسط مدیران منابع انسانی در ساخت و ارتقاء فرهنگ سازمانی  11:00الی   10:35

 یدکتر طاهر روشندل اربطان

 11:00الي  9:30ساعت           1399  مرداد ماه 29چهار شنبه 

 سخنرانی عنوان  زمان سخنرانی  سالن 

جنبی  سالن 

 1 الغدیر 

 کارگاه آموزشی : چهارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک بخش اول  10:40الی   9:30

 ياردکان، سرکار خانم نغمه عباد ییدکتر محمد ابو

سالن جنبی  

 2الغدیر 

 دکتر طیبه عباسی                                                     ها و الزامات آن در ایران توسعه منابع انسانی ملی؛ چالش 10:00  الی  9:30 11:00الی   9:30

 طبرسا ی دکتر غالمعل                         هاي هزاره سوم )رویکردي آینده پژوهانه(مدیریت مسیر شغلی در سازمان 10:30الی  10:00

 دگرانیدکتر بهارک سف                                                          ارزیابی استراتژي توسعه فردي در صنعت بانکداري     11:00الی  10:30

 

 



 13:00الي  11:00ساعت           1399  مرداد ماه 29چهار شنبه 

 شرح برنامه  زمان محل برگزاري 

 الغدیر سالن 
 الی11:00

13:00 

 فرد  ییدکتر حسن دانا                            هاي مدیریتی در بخش دولتی  مدیریت منابع انسانی در نگاه نهضت 11:30الی   11:00

 پوری اهلل قلدکتر رحمت         هاي منابع انسانی رویکردهاي نوین ارزیابی عملکرد در راستاي تحقق استراتژي 12:00الی   11:30

 ی زنجانی شام  يمهد دکتر                                       تحول و تجربه کارکنان در عصر دیجیتال؛ بایدها و نبایدها   12:30الی  12:00

 دکتر هاشم آقازاده                                      (   Core Competency Canvasبوم شایستگی محوري ) 13:00الی  12:30

 

 13:00الي  11:00ساعت           1399  مرداد ماه 29چهار شنبه 

 سخنرانی عنوان  زمان سخنرانی  سالن 

جنبی  سالن 

 13:00الی11:00 1 الغدیر 

 آموزشی : چهارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک کارگاه بخش دوم 

 ياردکان، سرکار خانم نغمه عباد ییدکتر محمد ابو

جنبی  سالن 

 13:00الی 11:00 2الغدیر 

 رانی در مد   کیتفکر استراتژ  ی ستگیشا تیموضوع پانل: تقو

 رزادیدکتر منصور ش يجناب آقا ، يزاده، سرکار خانم ندا سلطان محمد رامیاعضا پانل: سرکار خانم دکتر سونا با

 

 

 

 

 

 

 



 16:30الي  13:30ساعت           1399  مرداد ماه 29چهار شنبه 

 شرح برنامه  زمان محل برگزاري 

 الغدیر سالن 
13:30 

16:30 

 هاي خصوصیانسانی در سطح ملی و شرکتپانل : آینده پژوهی و تحلیل روند تکنولوژي منابع  15:00الی  13:30

 یلیدکتر ندا محمد اسماع ان،یمحمد  وبیمختار زاده، دکتر ا مایذوالفقار زاده، دکتر ن  يدکتر محمدمهد

 خ ی ش میدکتر ابراه                               ها در عمل  سازي استراتژي منابع انسانی در شرکتهاي جاريچالش 15:30الی  15:00

       هانحوه مدیریت استراتژیک منابع انسانی جهت رشد نوآوري مبتنی بر تفکر طراحی در شرکت 16:00الی   15:30

 مختارزادهی گروس ماین دکتر

                    هاي دانش بنیانهاي تدوین استراتژي منابع انسانی براي کارکنان دانشی در شرکتچالش 16:30الی   16:00

 انیدکتر عباس منور

 

 17:00الي  13:30ساعت           1399  مرداد ماه 29چهار شنبه 

 سخنرانی عنوان   زمان سخنرانی  سالن 

جنبی  سالن 

 الغدیر 

13:30 

17:00 

                   ها با الزامات بحران ویروس کروناهاي منابع انسانی شرکتمتناسب سازي استراتژي 14:00الی  13:30

 یاسیال ي دکتر قنبر محمد

                                    هاي ایرانی ریزي استراتژیک منابع انسانی در شرکتموانع موفقیت در برنامه 14:30الی  14:00

 دکتر اکبر حسن پور

 ي ریام ی دکتر مجتب                                                       ها  سیاست و استراتژي منابع انسانی در عصر سازمان 15:00الی  14:30

  زادهی دکتر محمدرضا تق             سازيها با رویکرد شبیهانسانی شرکتریزي منابع انتخاب استراتژي برتر در برنامه 15:30الی  15:00

 ي زدی

 یملک  نیرحسیدکتر ام                  استراتژي تبدیل ساختار درس حضوري به آنالین در شرایط کرونا                   16:00الی   15:30

 ررفخایم  هیدکتر عط            هاي سازمان                                      مدیریت عملکرد موثر در راستاي استراتژي 16:30الی   16:00

                    مشاغل استراتژیک )حیاتی و کلیدي( راز پیوند ماندگار منابع انسانی با استراتژیک شرکت   17:00الی   16:30

 پور ی قل نیدکتر آر

 


