
 
 
 

                                                                                                                         
  

      
  

  

 

  
  

  

 مهمترين رويداد علمي كشور در حوزه منابع انساني

  كنفرانس توسعه منابع انساني دهمينچهار
  ي)ي)(با تاكيد برتجارب بين الملل(با تاكيد برتجارب بين الملل

  ))  HHRRMM  44..00((  تالتالييججييتحول دتحول دو و   ييانسانانسان  ههييسرماسرما
  تهرانتهران    --۱۳۹۱۳۹۷۷ماه ماه     ديدي  ۲۶۲۶و و   ۲۵۲۵

سازمان مديريت صنعتي با حمايت  ،ي كشور را به خود جلب كردمديريتكنفرانس توسعه منابع انساني در سال هاي گذشته كه توجه جامعه علمي و  سيزدهبرگزاري  با      
برگزار خواهد  1397ماه  دي 26 و25 را در "كنفرانس توسعه منابع انساني  دهمينچهار "انجمن مديريت منابع انساني ايران همكاري  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و

اهداف زير با اين  كه در چارچوبكرد. از عموم صاحبنظران، استادان، فرهيختگان، مديران، مشاوران، كارشناسان، دانشجويان و عالقمندان گستره منابع انساني دعوت مي شود 
  . كنفرانس همكاري فرمايند

  توانمند سازي منابع انساني از طريق آموزش ، تبادل تجربه و معرفي ابزارهاي نوين     سازمان ها ران منابع انساني يان مديتوسعه شبكه ارتباطي م 
  و منابع انسانيتالش در جهت همسويي دولت، صنعت     معرفي خبرگان ملي و بين المللي در حوزه هاي مرتبط 
  ايجاد زمينه هاي الزم براي شناسايي و معرفي سازمان ها و چهره هاي برتر حوزه منابع انساني 

 محورهاي کنفرانس 
 حرفه ايي گرايي و  مديريت منابع انساني

 نقش مديريت منابع انساني در فرهنگ سازي وحمايت ازتوليد ملي با كيفيت  

 ) و سازمان ها و نهادهاCSRينه كردن اخالق حرفه اي، مسئوليت اجتماعي شركت (نقش مديريت منابع انساني در نهاد 

 نقش مديريت منابع انساني در راهبري باور، اميد و اعتماد در سازمان ها 

 راهكارهاي ارتقاي برند و حرفه ايي گرايي مديريت منابع انساني 

 مديريت منابع انساني و تحوالت پيش رو

 ه با موج چهارم توسعه صنعتي هنساني در مواجنقش مديريت منابع ا 

 مديريت منابع انساني در ساختارهاي دانش بنيان و استارت آپ ها 

 مديريت منابع انساني در توسعه خالقيت، نوآوري، تفكر انتقادي، حفظ و توسعه استعدادها 

 نقش مديريت منابع انساني درتوسعه و مشاركت بانوان، جوانان و جانشين پروري  

 مديريت منابع انساني در شرايط پيچيده و عدم قطعيت محيطي و سازماني

 مدل هاي منابع انساني در شرايط دشوار اقتصادي 
 ها) در شرايط عدم قطعيت محيطي SMEابتكارات مديريت منابع انساني براي افزايش اثربخشي كسب و كارهاي كوچك و متوسط(

 اب آوري سازمان ها و كسب و كارها در شرايط دشوار اقتصادينقش مديريت منابع انساني در افزايش ت

 کنفرانس هايبرنامه 
  هاي ويژه مديران هاي تخصصي و مقاالت مديريتي در نشستدر جلسات عمومي ، نشستداخلي وبين الملليو سخنراني هاي صاحبنظران برجستهارايه مقاله 
  برپايي كلينيك توسعه منابع انساني   (Case Study)ينه توسعه منابع انساني به صورت موردكاويدر زمداخلي وبين المللي هاطرح تجارب بنگاه 
  جايزه ملي تعالي منابع انساني اعطاي دهمين دوره  هاي اقتصاديپوستر سازمان ها و بنگاهارايه مقاله به صورت 
  انديشي متخصصان و مديران ارشد برگزاري ميزگردهاي هم  انيافزايي در زمينه توسعه منابع انسهاي آموزشي و توانبرگزاري كارگاه 
 درحوزه وپژوهش اي و معرفي موسسات خدمات مشاوره اي، آموزشكتب و نشريات علمي، منابع آموزشي چندرسانه،دستاوردهاي شركت ها(  جانبيبرپايي نمايشگاه 
 HR( 

  بررسي و اعالم نتايج مقاالتجدول زمانبندي دريافت ،
  01/09/97 ارسال اصل مقاالتمهلتآخرين

  10/09/97 اعالم پذيرش مقاالت
    26/10/97و25 تاريخ ارائه مقاالت در كنفرانس
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