
 

 

 

  

 رنامه سخنرانی های هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانیب

 82/11/1911( سه شنبهروز اول )

 54/8الی  03/8افتتاحیه کنفرانس )قرآن و سرود(  

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

 00/9الی  54/8 خیرمقدم و خوش آمدگویی

 00/9الی  00/9 سخنران ویژه کنفرانس )وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(دکتر منصور غالمی 

)معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس  دکتر محمدتقی نظرپور

 کنفرانس(
 آموزش و توسعه منابع انساتی در عصر کرونا راهبردهای

 00/00الی 00/9

 03/03الی  33/03استراحت 

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

)مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم، دکتر اباصلت خراسانی 

 کنفرانس( تحقیقات و فناوری و دبیر
 00/00الی  00/00 چالش ها و استراتژی های توسعه منابع انسانی در عصر کرونا

 Post-Corona Higher Education: Implications for هلند( واگنینگن دانشگاه )عضو هیئت علمی دکتر امید نوروزی 

Institutions, Teachers, and Students 
 00/00الی  00/00

)عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه  فراستخواهدکتر مقصود 

 ریزی آموزش عالی(

  حال درهمان و مسأله یک  پارادیمی آموزش؛ جهش و تکنولوژیک چرخش

 حل راه یک

 00/01الی  00/00 

 و مدیریت سازمان سابق عالی )مشاوردکتر سید احمد طباطبایی 

 کنفرانس(کشور و رئیس شورای سیاست گذاری  ریزی برنامه

چرا مدرسه، دانشگاه و سازمان از کارکرد اصیل آموزش و توانمندسازی 

 خارج شده اند؟

 00/01الی  00/01

 03/00الی  03/01 استراحت

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

مدیرکل برنامه ریزی و آموزش شهرداری ) دکتر سید مرتضی میرپور

 (تهران
 های خدماتی در عصر کروناتجارب توسعه منابع انسانی در سازمان 

 00/05الی  00/00

 00/05الی  00/05 تغییرات اساسی در توسعه شایستگی های مدیران ) مدرس دانشگاه و مشاور منابع انسانی(دکتر سید احمد بزاز جزایری 

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های عمرانی )اسماعیلی جمشید دکتر 

 ، تحقیقات و فناوری(وزارت علوم
  و توسعه نیروی انسانی در طرح های عمرانی آموزش عالی کشورآموزش 

 00/04الی  00/05

انسانی: فقدان توجه به  سرمایهبر آموزش و توسعه  09کووئید تاثیر پاندمی  (مدرس دانشگاه شهید بهشتی)دکتر نسرین اصغرزاده 

 سبکهای یادگیری

 00/04الی  00/04

 00/01الی  00/04 تغییر ترکیب منابع انسانی در سازمان ها و تاثیر کرونا بر آن  (شرکت سایپا یدک رئیس آموزش کارکنان) ییدکتر پخشان مال

 دوران و کرونا عصر در مدیران و رهبران توسعه و آموزش در پارادایم تغییر )مدرس و مشاور آموزش و بهسازی( دکتر برزو رشتیانی

 ایرانی های سازمان در کرونا پسا

 00/01الی  00/01

 پایان روز اول
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 رنامه سخنرانی های هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانیب

 81/11/1911( شنبه چهار) دومروز 

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

سیاستگذاری آموزشی در مسیر تاب آوری اداری در شرایط کرونا )تجربه  )رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی(دکتر زهرا احمدی پور

 (آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی

 00/9الی  00/8

 00/9الی 00/9 مجدد یضرورت ارتقاء مهارت و مهارت آموزکرونا، دنیای ووکا و  (شرکت ملی نفت ایران مرکزی مدیر آموزشدکتر مجید سلیمی)

 00/00الی  00/9 گذر از آموزش سنتی در عصر کرونا )مدیرعامل مجتمع فنی تهران(دکتر سعید سعادت 

 03/03الی  33/03استراحت 

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

 00/00الی  00/00 کانون های ارزیابی برخط هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی( )عضودکتر ابراهیم شیخ 

)مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی  دکتر سعید صفایی موحد

 شرکت ملی نفت ایران(

توسعه و توانمندسازی منابع انسانی در عصر پساکرونا: درس هایی که 

 آموختیم

 00/00الی  00/00

علمی و رئیس مرکز آموزش  ئتعضو هی) دکتر علی بزرگی امیری

 (های ضمن خدمت دانشگاه تهران
 برآورد نیروی انسانی مبتنی بر فرآیندهای سازمانی

 00/01الی  00/00

 کرونا از قبل حالت به کرونا، از بعد انسانی منابع توسعه و آموزش آیا )عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی( دکتر مرتضی رضایی زاده

 ؟گشت برخواهد

 00/01الی  00/01

 03/00الی  03/01 استراحت

 زمان عنوان سخنرانی سخنران

 00/05الی  00/00 یری دوره های الکترونیکی در صنعتارزیابی یادگ )عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی( دکتر غالمرضا شمس

معاون برنامه ریزی اداره کل برنامه ) یاسر سعیدیمحمد مهندس  

 آموزش شهرداری تهران(ریزی و 
 پیاده سازی کوچینگ سازمانی

 00/05الی  00/05

ملی تعالی آموزش و توسعه منابع  )دبیر جایزه دکتر اعظم مالمحمدی

 انسانی(

 آموزش نظام به بخشی کیفیت در نوین عالی؛رویکردی اموزش در تعالی

 عالی

 00/04الی  00/05

 00/04الی  00/04 برنامه توسعه شخصی: مقدمه شادی در یادگیری مدیریت صنعتی()عضو هیئت علمی سازمان دکتر اکبر عیدی  

)بنیان گذار مدل بازگشت سرمایه در آموزش دکتر جک فیلیپس 

ROI) 
Measuring ROI and Impact of Virtual Learning and 

Development Programs 

 00/01الی  00/04

 33/01الی  33/01اختتامیه -یادگیری کشورمراسم تقدیر از برترین های آموزش و 
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