برنامه دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
 12دی ماه 97
مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران

از ساعت  8:00تا 12:15

زمان

موضوع

عنوان

آغاز رسمی

تالوت قرآن ،پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و آغاز رسمی دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

سخنرانی

بیان ضرورت شناسایی و پرورش مدیران آینده
(مهندس سیدکاظم وزیری هامانه ،وزیر اسبق نفت و رئیس همایش)

سخنرانی

امکان شناسایی و پرورش مدیران آینده
(مهندس محمدرضا نعمتزاده ،وزیر اسبق صنعت ،معدن و تجارت)

سخنرانی

آشنایی با مفهوم ،ابعاد و سطوح شایستگی در مدل 34000
(دکتر آرین قلیپور ،استاد تمام دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاستگذاری همایش)

سخنرانی

ارزیابی مدیران ،ابزار یا هدف؟ نگاهی به کاربرد ارزیابی شایستگی در کشورهای پیشرو و در حال توسعه
(دکتر مجید سلیمی ،مدیر مرکز ارزیابی و توسعه کارکنان شرکت ملی نفت ایران)
پذیرایی و فرصت شبکهسازی و تعامل

سخنرانی

پنل تخصصی

طراحی و انتخاب مناسب کانونهای ارزیابی
(مهندس شیدا جعفری ،مشارکت معنا-آرنیک)
استانداردهای کانون ارزیابی
مدیر پنل :دکتر ندا محمد اسماعیلی ،دانشگاه تهران
)دکتر الهام ابراهیمی ،دکتر مهناز اکبری ،دکتر حمیدرضا یعقوبی،
دکتر شروین مشایخی(

از ساعت  13:15تا 18:00

 12:15تا 13:15

کاربرد روش «هنربنیاد» در کانون ارزیابی
(دکتر افشین دبیری ،گروه مپنا)

سخنرانی علمی و
پخش فیلم

ناهار ،نماز و فرصت شبکهسازی و تعامل
مهارتهای گزارشنویسی نتایج کانون
(دکتر بهارک سفیدگران ،بانک رفاه کارگران)

سخنرانی

توسعه شایستگیهای رهبری برای مدیران
(دکترمحمدعلی بابایی زکلیکی ،دانشگاه الزهرا)

کارگاه

سخنرانی

راهبردهای پرورش متوازن ابعاد وجودی مدیران فردا
(دکتر غالمرضا خاکی ،دکتری مدیریت دانشگاه تهران)

سخنرانی

بایدها و نبایدهای حرفه ارزیابی
(دکتر فاطمه امیرآبادی ،مشارکت معنا-آرنیک)

سخنرانی
بیان تجربه

داستان توسعه مدیران در بخش خصوصی
(مهندس محمدمهدی فنایی ،بنیانگذار الکتروکویر یزد و برنده
جایزه امینالضرب)

نقدی بر مدلهای شایستگی متداول در کانونهای ارزیابی و توسعه در
سازمانهای کشور
(دکتر قنبر محمدی الیاسی ،دانشگاه تهران(

پنل
تخصصی

فرصتها و چالشهای ارزیابی و پرورش مدیران در بخش دولتی
مدیر پنل :دکتر مهدی مرتضوی ،دانشگاه تربیت مدرس
(دکتر عمران رمضانی ،دکتر رحمتاله پاکدل ،دکتر سید احمد طباطبایی)

پذیرایی و فرصت شبکهسازی و تعامل
سخنرانی علمی
و بیان تجربه
بیان تجربه

پنل

تجربه ارزیابی در شهرداری تهران
(دکتر ابراهیم شیخ ،معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران)
تجربه توسعه مدیران در همراه اول
(دکتر محمد قربانی ،مدیر کل توسعه مدیریت شرکت ارتباطات
سیار)
فرصتها و چالشها در ارزیابی و پرورش مدیران ایرانی
مدیر پنل :مهندس سید حامد وزیری ،موسسه معنا
(دکتر محمد قربانی ،مهندس محمدمهدی فنایی ،مهندس سید
مرتضی میرپور ،مهندس سلبعلی کریمی)

سخنرانی
اختتامیه

سخنرانی

عدالت و اثربخشی ،رهآورد کانونهای اصیل ارزیابی و توسعه
(دکتر علیاصغر پورعزت ،رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران)

کارگاه

پرورش شایستگی تصمیمگیری مدیران در انتخابهای پرهزینه
(دکتر محمدتقی عیسایی ،رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه
صنعتی شریف /مهندس شاهین حقی ،دانشگاه صنعتی شریف)

نگاهی به فصل هشتم قانون خدمات کشوری (دکتر صدرالدین صدری ،معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)
سخنرانی دبیر همایش (دکتر علی منافی ،موسسه معنا)
سخنرانی اختتامیه :دکتر بابک سهرابی (رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

*امکان تغییرات جزئی در برنامه وجود دارد.

