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سيد مسعود همايونفر، رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران:

انجمن، حلقه واسط
 بين بنگاه ها و نهادهاي تصميم گيري است

رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
با اش��اره به گذش��ت چهار سال از شكل گيري 
و تاس��يس انجم��ن، تاكيد ك��رد: در اين مدت 
ما فعاليت  هاي خوبي داش��ته  و توانس��ته ايم در 
اس��تقرار، معرفي، عضوگيري و مطرح شدن در 
حوزه مديريت منابع انس��اني در ايران عملكرد 

مثبتي داشته باشيم.
»سيدمس��عود همايونف��ر« در گفت وگ��و با 
خبرنامه انجمن، در توضيح مهم ترين برنامه هاي 
اين انجمن در سال 87 با بيان اين كه برگزاري 
همايش ه��ا و س��مينارها، دوره هاي آموزش��ي 
و انتش��ار كت��اب هاي تخصصي، گوش��ه اي از 
فعاليت هاي چهار س��اله اين انجمن بوده است، 
يادآور شد: از ديگر فعاليت هاي انجمن مي توان 
ب��ه حضور در مراج��ع تصميم گيري و كمك به 
س��ازمان ها، شركت ها و بنگاه ها به منظور آشنا 
ش��دن آن ها با سيس��تم ها، نظام ها و ابزارهاي 

مديريت منابع انساني اشاره كرد. ه4
فح

 ص
در

ه 
دام

ا

مهندس »عباس غفاري«، نايب رييس اول انجمن:

خروجي كميته هاي تخصصي 
بايد فكر و ايده باشد

كميته توسعه منابع انساني:

توسعه كمي و كيفي 
مديريت منابع انساني

كميته تخصصي استراتژي و برنامه ريزي منابع انساني:

برنامه هاي عملياتي كردن 
مفاهيم برنامه ريزي و 
استراتژي منابع انساني

فعاليت ها  و برنامه هاي كميته هاي تخصصي انجمن مديريت منابع انساني ايران

كميته مديريت دانش و سرمايه فكري:

تمركز بر طراحي مدل 
كاربردي مديريت دانش
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جذب ، حقوق و دستمزد و 
ايجاد انگيزه در سازمان ها
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نتيجه پژوهش متخصصان انجمن
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 با توج�ه به برگزاري نخس�تين جايزه 
تعال�ي منابع انس�اني از س�وي انجمن 
مديري�ت منابع انس�اني ايران ش�ايد 
الزم باش�د قدري درباره پيشينه منابع 
انس�اني و اقدامات و نقش اين انجمن 

در برپايي جايزه توضيح دهيد؟
تا چند دهه پيش، به كاركنان مجموعه هاي 
صنعتي، خدماتي و غيره، همچون س��اير عوامل 
توليد از قبيل دس��تگاه و ابزار، س��رمايه يا زمين 
نگاه مي شد، به طوري كه صرف انرژي مكانيكي 
آن ها موردنظر بوده اما با پيشرفت چرخه صنعتي 
جهان، برداش��ت ها و حت��ي واژه هاي توصيف 
كننده انس��ان به عنوان ني��روي كار تغيير كرد؛ 
روزگاري عن��وان كارگر، س��پس ني��روي كار، 
كاركن��ان و در نهاي��ت در دو دهه اخير، عنوان 
منابع انس��اني به او داده شد. او را منبع دانستند 
چون زاينده اس��ت، داراي تفكر خالق اس��ت و 
مي  تواند ساير عوامل توليد را خلق كند و عامل 

اصلي تغيير در سازمان ها باشد.
در كنار برداش��ت هاي جديد از انس��ان، رشد 
س��ريع تكنول��وژي، تبادل س��ريع اطالعات در 
جه��ان و عرصه ه��اي كس��ب وكار، بنگاه هاي 
اقتصادي را به شدت حساس و آسيب پذير كرد. 

ل��ذا يكي از دغدغه ه��اي اصلي مديران، 
انتخاب اس��تراتژي مناس��ب ب��راي بقا و 

پايداري سازمان خود شد.
نيروي انساني توانمند به عنوان يكي از 
ابزارهاي اس��تراتژيك براي كسب مزيت 
رقابتي، واقعيتي انكارناپذير است. مديران 
بنگاه ه��اي اقتصادي به خوبي دريافته اند 
كه توجه به منابع انساني به عنوان سرمايه 
اصلي توس��عه س��ازمان، از وظايف مهم 

آن ها است.
برخ��ورداري از نيروي انس��اني كيفي داراي 
توانمندي ها و مهارت هاي متناس��ب با نيازهاي 
س��ازماني، مي تواند يك��ي از مزيت هاي رقابتي 
سازمان ها در بازار پرتالطم كنوني تلقي شود. لذا 
در اين راس��تا، برنامه توسعه و آموزش انسان ها 
جايگاه ويژه اي در سازمان ها به خود اختصاص 
داد. متفك��ران حوزه منابع انس��اني، مدل هاي 

متفاوت��ي را ب��راي تحقق اين ه��دف طراحي 
كرده ان��د. يكي از اين مدل ها، مدل تعالي منابع 
انس��اني با بهره گيري از مدل تعالي س��ازماني 
اس��ت. اين مدل به همت انجمن مديريت منابع 

انس��اني اي��ران ب��ا حمايت 
س��ازمان گسترش و نوسازي 
صنايع اي��ران و با همكاري 
جمعي از انديش��مندان اين 
حوزه در مدت حدودًا دو سال 
و ني��م تحقي��ق و كار مداوم، 
طراح��ي و آم��اده اجرا براي 
كمك و ياري به س��ازمان ها 

شد.
اي��ن مدل ي��ك مجموعه 
جام��ع مبتني بر دس��ته اي از 
ارزش هاي محوري، معيارها 
و ش��اخص ها در تم��ام ابعاد 

منابع انس��اني س��ازمان اس��ت كه به مديران 
منابع انس��اني كمك مي كند با ارزيابي مستمر 
فعاليت ها، فرايندها و نتايج انس��اني س��ازمان، 
نقاط قوت و فرصت ها را شناسايي كرده و براي 
بهبود آن ها و رس��يدن به س��ازمان يادگيرنده و 

توسعه يافته، برنامه ريزي كنند.

اه�داف جاي�زه تعال�ي منابع انس�اني 
چيست؟

اين مدل به منظور ايجاد فضايي رقابتي بين 
شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي طراحي شده و 
به تجارب موفق در حوزه منابع انساني پرداخته 
و ش��ركت هاي برت��ر در حوزه منابع انس��اني را 

معرفي مي كند.
 آي�ا كاربرده�اي خاصي براي اين مدل 

تعريف شده است؟
 اين مدل ابزار ويژه اي است كه در شركت ها، 
در زمينه ه��اي زي��ر به كار 

گرفته مي شود:
 1-  تش��خيص و تحليل 
آگاهانه و جامع منابع انساني 
2-  تدوي��ن ط��رح جام��ع 
مناب��ع انس��اني 3-  بهبود و 
ي��ا طراحي مجدد س��اختار 
و نق��ش و ارزش هاي منابع 
انس��اني 4-  ب��ه كارگيري 
برترين رويه ها براي تمامي 
حوزه ه��اي منابع انس��اني 
5-  هداي��ت متمركز منابع 
براي  انس��اني ش��ركت ها 
خل��ق ارزش در كس��ب وكار 6-  حرفه اي كردن 
منابع انساني و معرفي بهترين ها و فراهم آوردن 

زمينه تبادل تجارب موفق.

 اين مدل چه ويژگي هايي دارد؟
 اين مدل با قابليت اجرا در س��ازمان هايي با 
ابعاد مختل��ف، برخوردار از ويژگي هاي 

زير است:
 1-  عدم تحميل يك چارچوب اجرايي 
خاص به ش��ركت ها 2-  قابليت اجرا در 
س��ازمان هايي ب��ا فعاليت هاي مختلف 
تولي��دي، خدماتي، بازرگاني و غيره 3-  
توجه وي��ژه به اثربخش��ي فعاليت هاي 
توس��عه منابع انس��اني در س��ازمان ها 
4-  مرتب��ط كردن نتاي��ج عملكرد منابع 

انساني به نتايج عملكرد سازمان ها.

تاكنون چند بنگاه براي ش�ركت در اين 
جايزه اعالم آمادگي كرده اند؟

پ��س از اع��الن عمومي فراخ��وان جايزه از 
ارديبهشت سال جاري، تاكنون حدود 10 شركت 
اعالم آمادگي كرده اند كه تخمين مي زنيم تعداد 

آن ها به 30 بنگاه افزايش خواهد يافت.

»محسن صابري«مدير پروژه جايزه تعالي منابع انساني:

جايزه تعالي منابع انساني 
نتيجه پژوهش متخصصان انجمن

 مدل جايزه تعالي منابع انساني به منظور 
ايج�اد فضاي�ي رقابتي بين ش�ركت ها و 
بنگاه ه�اي اقتصادي طراحي ش�ده و به 
تج�ارب موف�ق در حوزه منابع انس�اني 
پرداخته و نيز شركت هاي برتر در حوزه 

منابع انساني را معرفي مي كند
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درب�اره فراين�د ارزياب�ي و اعطاي اين 
جايزه توضيح دهيد؟

اين جايزه طبق اين روال اعطا مي شود:
 1-  فراخ��وان عموم��ي 2-  تكمي��ل ف��رم 
درخواست جايزه و اظهارنامه تعالي منابع انساني 

توس��ط متقاضي 3-  تهيه و تنظيم گزارش 
بازخورد عملكرد و تخصيص امتياز نهايي و 
تعيين نوع جايزه و در نهايت، اعطاي جايزه 

به برندگان.

آي�ا در اين جايزه س�طوح مختلفي 
چ�ون تقدير و اعطاي جايزه تعريف 
ش�ده يا همه برندگان با يك سطح 

ثابت معرفي مي شوند؟
 با توجه به اينكه كل مدل، 1000 امتياز را 
پيش بيني كرده است، ما توانسته ايم سه سطح 
مختلف را در جايزه در نظر بگيريم. سطح اول 

اعطاي گواهينامه به بنگاه هايي است كه در راه 
تعالي منابع انساني، گام برداشته اند و هم اكنون 

در آغاز راه هستند. 
سطح دوم، اعطاي تقديرنامه به شركت هايي 
اس��ت كه در حال توس��عه منابع انساني خودند 
و س��ومين س��طح نيز اعطاي نش��ان هاي برنز، 
نقره و طال به ش��ركت هايي است كه در اجراي 
طرح هاي تعالي منابع انساني پيشرفت داشته و 

به موفقيت هايي دست يافته اند.

اركان طرح جايزه تعالي منابع انس�اني 
شامل چه مواردي است؟

اي��ن جاي��زه از ش��ش رك��ن ش��امل: 1-  
ش��وراي سياس��ت گذاري 2-  كميت��ه راهبري

 3-  كميت��ه علمي 4-  كميت��ه داوري 5-  مدير 
جاي��زه  6-  دبيرخانه جايزه مس��تقر در انجمن 
مديريت منابع انس��اني ايران تش��كيل ش��ده 

است.

موض�وع تعال�ي مناب�ع انس�اني، كه از 
س�وي انجمن مديريت منابع انس�اني 
مطرح و پيگيري ش�ده اس�ت، توانسته 

نظر موسسه ها و سازمان هاي توليدي 
و خدمات�ي را ب�ه خود جلب كند، در كنار 
فعالي�ت انجمن م�ي بينيم كه به تازگي 
موسس�ه اي ني�ز ب�ه م�وازات انجم�ن 
مديري�ت منابع انس�اني ايران در حال 
فعاليت در اين مقوله است، در اين مورد 

توضيحي ارايه كنيد؟
اين مدل براي نخستين بار در ايران 
در قالب طرح جايزه تعالي منابع انساني 
اجرا مي ش��ود و مجري آن نيز انجمن 
مديريت منابع انس��اني ايران است.  دو 
س��ال و نيم كار پيوس��ته براي طراحي 
اين مدل از س��وي كارشناسان انجمن 
مديريت منابع انساني ايران انجام شده 
و انجمن تمام تالش خود را با پشتوانه 
نيروهاي متخص��ص و كارآزموده خود 
به منظور اج��راي صحيح و علمي اين 

جايزه به كار خواهد گرفت.
در چهارمين كنفرانس توسعه منابع انساني نيز 
مدل جايزه تعالي منابع انساني معرفي مي شود. 
همچنين اميدواري��م در اين كنفرانس، بتوانيم 
ب��ا ارايه مقاله، برپاي��ي كلينيك هاي تخصصي 
و كارگاه هاي آموزش��ي، گامي مثبت در راستاي 
تحق��ق اهداف انجمن مديريت منابع انس��اني 

ايران برداريم.

 م�دل جايزه تعالي منابع انس�اني براي 
نخس�تين بار از س�وي انجمن مديريت 
منابع انس�اني ايران اجرا مي ش�ود. دو 
س�ال و نيم كار پيوسته براي طراحي 
اي�ن م�دل انجام ش�ده و انجمن تمام 
تالش خ�ود را ب�ا پش�توانه نيروهاي 
متخص�ص و كارآزم�وده خ�ود ب�راي 
اج�راي صحيح و علمي اي�ن جايزه به 

كار خواهد گرفت
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رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
گفت: چهارمين كنفرانس توس��عه منابع انساني 
امسال با تالش و حضور مستقيم انجمن مديريت 
منابع انساني ايران برگزار مي شود. اين كنفرانس 
طي س��ال هاي گذشته به برنامه مهمي در حوزه 
مديريت منابع انساني تبديل شده و توانسته جايگاه 
خود را به عنوان يك رخداد مهم تخصصي و علمي 
در كشور پيدا كند. از سوي ديگر اين كنفرانس، 
امروز تبديل به نهادي براي عرضه انديش��ه ها، 
برنامه ها، تجربيات مديران و متخصصان منابع 
انس��اني در كش��ور و نيز ارايه آخرين تجربيات 
و پيش��رفت ها در اين حوزه توس��ط اس��تادان و 

مدعوين خارج از كشور شده است.
مهن��دس همايونفر، ديگر اقدام مهم انجمن 
مديري��ت منابع انس��اني ايران را در س��ال 87، 
مربوط به برگزاري نخس��تين جايزه تعالي منابع 
انس��اني دانس��ت و افزود: طي دو سال گذشته 
تالش ش��د با انجام مطالعه گس��ترده و عميق و 
نيز استفاده از تجربيات ساير كشورها و بررسي 
دقيق و تخصصي آن ها، مدلي براي تعالي منابع 
انس��اني با توجه به نيازهاي بومي كشورمان در 
حوزه مديريت منابع انس��اني، طراحي و معرفي 
ش��ود. اين مدل از ابتداي سال جاري با اعالن 
عمومي به همه ش��ركت ها و بنگاه هاي كش��ور 
معرفي ش��د. هم اكنون انجم��ن مديريت منابع 
انس��اني اي��ران آمادگي ارزيابي س��ازمان ها را 
دارد. بنابراي��ن م��ا ه��م در چهارمين كنفرانس 
توسعه منابع انساني به طور مشروح، برنامه هاي 
پيش بيني شده براي اين جايزه را ارايه خواهيم 
كرد و هم در س��ميناري بدي��ن منظور، رويه ها 
و ش��رايط ش��ركت متقاضي��ان را در اين جايزه 

مشخص مي كنيم.
مهن��دس همايونفر درب��اره هدف از طراحي 
جاي��زه تعال��ي منابع انس��اني اظهار داش��ت: 
نخس��تين ه��دف از اين طرح، اراي��ه مدلي به 
مديران به منظور به كارگيري سيستم هاي الزم 
براي مديريت بر منابع انساني است. ويژگي اين 
مدل ها عمومًا نگاهي جامع و شامل همه زواياي 

منابع انساني در سازمان ها است.
وي ادام��ه داد: همچنين در كنار اس��تفاده از 

اي��ن مدل ب��ه عنوان يك چارچوب، در دس��ت 
داش��تن چنين مدلي براي تعالي منابع انساني، 
امكان مقايس��ه بنگاه ه��اي مختلف را در حوزه 

مديريت منابع انس��اني فراهم 
مي آورد. چراكه اين سيس��تم، 
برخ��وردار از يك مكانيس��م 
امتيازدهي اس��ت كه مقايسه 
اين امتيازها بين س��ازمان ها، 
سيس��تم تش��ويقي را ب��راي 
در  موفق ت��ر  س��ازمان هاي 
حوزه مديريت منابع انساني با 
معرفي آن ها در س��طح جامعه 

ايجاد مي كند.
ريي��س انجم��ن مديريت 
منابع انس��اني ايران افزود: ما 
طي 2/5 سال پژوهش پيوسته، 
موفق به طراحي مدلي بومي و 

ملي به منظور تعالي منابع انساني كشور شديم. 
اين مدل از آغاز سال جاري معرفي شده و ما هم 
 اكنون مي توانيم با تربيت ارزيابان، اين حركت 
ذي قيم��ت، موث��ر و مفيد تش��ويقي را كه قطعًا 
نتايج مثبتي در توس��عه اس��تفاده بهينه از منابع 

انساني در كشور خواهد داشت، آغاز كنيم.
همايونفر گفت: براي آش��نايي سازمان ها با 
اين مدل، سمينارهاي خاص برنامه ريزي شده و 
در روز كنفرانس توسعه منابع انساني كشور نيز، 
سمينار ويژه اي براي جايزه تعالي منابع انساني 
برگزار خواهيم كرد. همچنين خود مدل، رويه ها 
و فرايندهاي آن در سايت اينترنتي انجمن قرار 
گرفته كه عالقه مندان با مراجعه به آن مي توانند 

با چند و چون جايزه بيشتر آشنا شوند.
رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
همچني��ن درباره عملكرد كميته هاي تخصصي 
انجم��ن اظه��ار داش��ت: تش��كيل كميته هاي 
تخصصي به منظور سازماندهي وسيع تر اعضاي 
انجمن و برقراري ارتباط موثر آن ها با مديريت 
صورت گرفته است. بنابراين حوزه هاي تخصصي 
مختل��ف تعري��ف ش��ده و هر كميت��ه از طريق 
هيات هاي اجراي��ي، برنامه هاي خاص خود را 
دنبال مي كند. ما برآنيم كه برنامه هاي پيش روي 

انجمن را از طريق كميته هاي تخصصي دنبال 
ك��رده و بدين ترتيب طيف وس��يع تري از اعضا 
را فع��ال كرده و در حوزه فعاليت هاي انجمن از 
توانمندي آن ها بهره مند 

شويم.
مهندس همايونفر ديگر 
مح��ور مه��م برنامه هاي 
انجم��ن را در س��ال 87، 
انتش��ار كتب و نش��ريات 
تخصص��ي متناس��ب ب��ا 
مديريتي  جامعه  نيازهاي 
كشور دانست و درباره نقاط 
ضع��ف و قوت انجمن نيز 
يادآور شد: تاكنون انجمن 
در فعاليت هاي خود نسبتًا 
موفق بوده اس��ت و حتي 
مي توان گفت كه در حوزه 
نرم اف��زاري و مديريت، از موفق ترين انجمن ها 
در س��طح كشور به ش��مار مي آيد. اما اگر سطح 
توق��ع را باالتر ببريم، باي��د اذعان كنيم كه جا 
داش��ت انجمن فعاليت هاي بيشتري انجام دهد 
و در دوره جدي��د، در عرص��ه مديريت پررنگ تر 

ظاهر شود.
وي اضاف��ه كرد: انجمن ه��ا متكي بر اعضا 
هس��تند و هرگون��ه پيش��رفت بيش��تر منوط به 
حض��ور فعال تر اعض��ا، به خص��وص اعضاي 
حقوق��ي انجم��ن اس��ت. اي��ن اعض��ا بايد به 
وي��ژه در تامين منابع مالي ب��راي فعاليت هاي 
انجمن، نقش پررنگ تري داش��ته باشند. براي 
مثال ش��ركت هاي عضو مي توانند در برگزاري 
همايش ها و حماي��ت مالي و هدايت محتوايي 
آن ها و نيز در برگزاري كنفرانس توس��عه منابع 
انس��اني، كه بس��يار هزينه بر است، و نيز انتشار 

كتب به طور موثر حضور داشته باشند.
مهن��دس همايونفر ادام��ه داد: هيات مديره 
انجمن، به نوعي هماهنگ كننده پتانسيل هاي 
انجمن اس��ت. هيات مدي��ره انجمن با فعاليت 
و حضور خوب در جلس��ات، برنامه ريزي بس��يار 
مناس��بي براي انجمن داش��ته اس��ت كه اين 
برنامه ه��ا، همگ��ي قابليت اجراي��ي دارند. در 
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صورت اجرايي ش��دن اين برنامه ها با كمك و 
همكاري اعضا، پيش بيني ها در دو عرصه حضور 
حرفه اي انجمن در حوزه مديريت منابع انساني 
كشور و توسعه فرهنگي و علمي مديران محقق 

خواهند شد.
وي خاطرنش��ان كرد: از اي��ن فرصت براي 
دعوت از همه اعضا براي حضور موثر در عملياتي 
كردن برنامه هايي كه در انجمن مديريت منابع 
انساني ايران، توسط هيات مديره و كميته هاي 
تخصص��ي تدوي��ن و تصويب ش��ده، اس��تفاده 
مي كن��م. قطعًا اي��ن هم��كاري، موفقيت هاي 

انجمن را بيشتر خواهد كرد.
رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
درباره چهارمين كنفرانس توس��عه منابع انساني 
كش��ور گفت: برنامه ريزي ها براي برگزاري اين 
كنفرانس كه امسال چهارمين دوره خود را طي 

مي كند، از سال 82 در موسسه مطالعات 
به��ره وري و منابع انس��اني و س��ازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران آغاز شد. 
اين س��ازمان جزو حاميان و بنيانگذاران 
اوليه كنفرانس اس��ت. انجمن مديريت 
منابع انساني ايران نيز يكي از نتايج اين 

كنفرانس است.
مهندس همايونفر در توضيح بيش��تر 
اضاف��ه ك��رد: در قطعنام��ه نخس��تين 
كنفرانس توس��عه منابع انس��اني، چنين 

تصويب ش��د كه يك انجمن حرفه اي به منظور 
مديريت منابع انس��اني كش��ور تشكيل شود كه 
خوش��بختانه اين آرزو محقق ش��د و هم اكنون 
ني��ز انجم��ن از هم��كاري اعض��اي فع��ال و 
كوشايي برخوردار است. بدين ترتيب، چهارمين 
كنفرانس توس��عه منابع انس��اني كشور، جايگاه 
مناس��بي در حوزه هاي تخصصي خود در سطح 
كشور يافته است و ما از فراخوان عمومي خود، 
با دريافت مقاله هاي پر بار و پر ش��مار، پاس��خ 

خوبي گرفته ايم.
وي تاكي��د ك��رد: هم��ه اركان كنفرانس از 
ش��وراي سياس��ت گذاري تا كميت��ه راهبري و 
كميت��ه علمي و نيز ش��ركت هاي دولتي، حضور 

بسيار پررنگي در جلسات داشته اند.
رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
ادام��ه داد: برگ��زاري كنفرانس توس��عه منابع 
انس��اني كشور، تحركي بسيار خوب را در سطح 
مديريت منابع انساني كشور ايجاد كرده است، به 
طوري كه بسياري از همفكري ها درباره مسايل 
مبتالبه حوزه منابع انس��اني كشور، قانون كار و 
مسايل مرتبط با اشتغال، با حضور متخصصان و 

كارشناسان در حاشيه جلسات كنفرانس صورت 
مي گيرد.

همايونفر درباره ويژگي هاي كنفرانس چهارم 
نيز خاطرنش��ان كرد: همان گونه كه اين اقدام 
تا امروز حركتي بس��يار اثربخش و پرثمر بوده، 
امس��ال ني��ز در روزه��اي دوم و س��وم تير ماه، 
موضوعات مختلف مرتبط با مسايل حوزه منابع 
انساني كشور در قالب مقاالت متفاوت از سوي 
س��خنرانان مدعو داخلي و خارجي در كنفرانس 
مط��رح و به بحث گذاش��ته خواهند ش��د. بيان 
تجربه هاي سخنرانان مدعو خارج از كشور قطعًا 
براي متخصصان و مديران حوزه منابع انس��اني 

كشور، نتايج مثبتي در بر خواهد داشت.
وي يكي از مهم ترين فعاليت هاي كميته هاي 
تخصصي انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
را در چهارمين كنفرانس توس��عه منابع انساني، 

برپايي كلينيك هاي مشاوره دانست و يادآور شد: 
در اين كلينيك  ها، كميته هاي تخصصي انجمن 
ه��ر ي��ك در حوزه تخصصي خ��ود با همكاري 
اس��تادان مجرب دانشگاه هاي كشور و مديران 
باتجربه حوزه منابع انس��اني، به پرس��ش هاي 
مراجعه كنندگان در خصوص مشكالت مديريتي 
منابع انساني خود در سرفصل هاي عمده اي كه 
هم اكنون مشخص ش��ده، پاسخ خواهند گفت. 
بنابراي��ن مراجعان مي توانن��د با حضور در اين 
كلينيك ه��ا براي حل مش��كالت خود در حوزه 

مديريت منابع انساني، راهنمايي بخواهند.
رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
تصري��ح كرد: البته م��ا در اين كلينيك ها نوعي 
مشاوره س��رپايي ارايه مي دهيم و قطعًا فرصت 
دقي��ق ش��دن و مطالعه كام��ل و ارايه راه حل 
نهايي مش��كالت مراجعان را نخواهيم داشت. 
ول��ي خط��وط كلي ح��ل مش��كالت را به ويژه 
براي سازمان ها و بنگاه هاي كوچك و متوسط، 
مش��خص و اراي��ه مي كني��م. مدي��ران پس از 
برگ��زاري كنفرانس، مي توانن��د براي دريافت 
راه حل نهايي و مشاوره كامل به انجمن مديريت 

منابع انساني ايران مراجعه كنند. 
وي افزود: برپايي اين كلينيك ها از ابتكارات 
انجمن مديريت منابع انساني است و اميدواريم 
چنانچ��ه تاكن��ون نتايج مثبتي در بر داش��ته، از 
اين پس نيز بتواند گام هايي در برطرف ساختن 
معضالت پيش روي حوزه منابع انس��اني كشور 

بردارد.
وي ب��ا بيان اين كه انجم��ن مديريت منابع 
انساني ايران، نهادي غيردولتي است و به همين 
دليل مي تواند اثربخشي خاصي در سطح كشور 
داشته باشد، گفت: نهادهاي غيردولتي مي توانند 
به عنوان حلقه واس��ط بين بنگاه ها و نهادهاي 

ملي تصميم گير، نقش موثري ايفا كنند.
رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
خاطرنشان كرد: ما از سويي با بنگاه ها )اعضاي 
انجمن( در ارتباط هستيم و از سوي ديگر، روابط 
مناسب و س��ازنده اي با مراجع تصميم گير 
در س��طح ملي داريم. به همين دليل است 
ك��ه مي توانيم حضور و نق��ش پررنگي در 
انتقال خواس��ت هاي بنگاه ها به نهادهاي 
تصميم گير داش��ته باشيم و از اين طريق در 
انتخاب رويكردهاي ملي مرتبط با حوزه هاي 
تخصص��ي فعاليت خ��ود، اثربخش عمل 

كنيم.
مهن��دس همايونفر يادآور ش��د: اگر از 
چني��ن زاويه اي ب��ه فعاليت هاي انجمن 
بنگريم، مي توانيم اين انتظار را نيز مطرح كنيم 
ك��ه بنگاه ها هم به ط��ور متقابل، ارتباط خود را 
با انجمن توس��عه دهند كه اين ارتباط، مي تواند 
خود را در شكل عضويت در انجمن نشان دهد. 
هرچه تعداد اعضاي انجمن بيشتر باشد، انجمن 
با قدرت بيشتري در عرصه مديريت منابع انساني 
كشور حضور پيدا خواهد كرد و در نتيجه در عمل 

به وظايف خود، موفق تر خواهد بود.
وي ادام��ه داد: همچنين اين انتظار را داريم 
ك��ه نهادهاي ملي تصميم گير، انجمن مديريت 
منابع انساني ايران را در برنامه هاي خود لحاظ 
كنند ك��ه در اين صورت، قطعًا انجمن مي تواند 
در اتخاذ تصميم ها و رويكردهاي ملي تاثيرگذار 
ب��وده و نقش مثبتي ايفا كند. بي ش��ك چنانچه 
بتواني��م در برقراري اي��ن ارتباط ها موفق عمل 
كنيم، شاهد توسعه اي محسوس در ابعاد مختلف 
اقتصادي و اجتماعي در س��طح كشور خواهيم 
ب��ود كه اين امر، به ارتقاي توانمندي هاي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي در عرصه هاي مختلف 

منجر خواهد شد. 

انجمن ها متكي بر اعضا هستند و هرگونه 
پيش�رفت بيشتر منوط به حضور فعال تر 
اعضا، به خصوص اعضاي حقوقي انجمن 
اس�ت. آن�ان معم�واًل به وي�ژه در تامين 
مناب�ع مالي ب�راي فعاليت ه�اي انجمن، 

نقش پررنگ تري دارند



» انجم��ن ب��ا اين اي��ده به وجود آم��د كه حوزه 
مديريت منابع انساني كشور فاقد ابزارهاي حرفه اي 
الزم براي حرفه اي ش��دن بود. با تاس��يس انجمن 
مديريت منابع انس��اني ايران، اي��ن انجمن تبديل 
ب��ه يكي از اين ابزارها ش��د. تاس��يس اين انجمن 
هم نتيجه تصميم و پي گيري س��ازمان گس��ترش و 

نوسازي صنايع ايران بوده است.«
مهندس عباس غفاري، عضو هيات مديره انجمن 
مديريت منابع انساني ايران با اعالم اين مطلب، درباره 
عملكرد اين انجمن از آغاز تا امروز گفت: در چهار سال 
دوره نخس��ت فعاليت انجمن، حركت آن رو به  رش��د و 
بلوغ بوده است و نسبت افزايش تعداد اعضاي حقيقي 
و حقوقي آن، نش��انه اين رش��د اس��ت. انجمن در اين 
مدت توانس��ت با گردهمايي هاي فصلي، چاپ كتاب 
و برقراري ارتباط بين مديران منابع انساني، خود را به 
عنوان مرجعي در حوزه منابع انساني كشور معرفي كرده 
و به اهداف اوليه خود دس��ت پيدا كند. ولي ما هنوز 

با ايده آل هاي انجمن فاصله داريم.
مهن��دس غفاري با بي��ان اين كه انجمن متناظر 
ب��ا انجمن مديريت منابع انس��اني ايران در امريكا، 
200 ه��زار نفر عضو دارد، يادآور ش��د: اين در حالي 
است كه انجمن ما تاكنون موفق به جذب 600 نفر 
عضو حقيقي و 60 عضو حقوقي ش��ده است. ولي در 
مجموع، حركت انجمن، حركت موفقي بوده است.

وي درباره برنامه هاي آينده اين انجمن خاطرنشان 
كرد: مدل تعالي منابع انساني در سال گذشته قطعي 
شد و بنابراين انجمن در نظر دارد جايزه تعالي منابع 
انس��اني را برگزار كند كه هم اكنون، كميته علمي و 
كميته راهبردي اين جايزه مشغول كارند. ما توانايي 
داري��م كه 30 ش��ركت را در قال��ب اين جايزه مورد 

ارزيابي قرار دهيم.
مهن��دس غف��اري ب��ه وارد ش��دن انجم��ن در 
كانون هاي ارزيابي مديران كشور اشاره كرد و ادامه 
داد: اين كانون ها چند س��الي است كه در كشور فعال 
هستند و انجمن در سال جاري، براي نخستين بار به اين 
پروژه وارد مي شود. همچنين ما اميدواريم با متدولوژي 
واحدي، اقدام به رضايت س��نجي ش��غلي كاركنان در 
تعدادي از ش��ركت ها كنيم كه خوشبختانه، آمادگي 

اين كار نيز در انجمن وجود دارد.
وي به برقراري ارتباط انجمن با ديگر انجمن هاي 
منطقه اي اش��اره كرد و افزود: تاكنون چهار انجمن 
مديريت منابع انساني كشورهاي سنگاپور، فيليپين، 
هن��د و امارات شناس��ايي ش��ده اند كه م��ا در صدد 

برقراري ارتباط با آن ها هستيم.
عضو هيات مديره انجمن مديريت منابع انس��اني 
ايران با اش��اره به چهارمين كنفرانس توسعه منابع 

انس��اني ايران، اظهار داشت: انجمن به همراه كليه 
اعضاي حقيقي و حقوقي خود مشغول برگزاري هرچه 
بهتر اين كنفرانس در روزهاي دوم و س��وم تير ماه 
است. به گمان من، اين كنفرانس بزرگ ترين رخداد 

در حوزه منابع انس��اني كش��ور است كه چالش ها و 
مباحث نوين، علمي و بين المللي منابع انساني در آن 
مطرح مي شوند. تعدادي از استادان بزرگ اين حوزه 
در داخل كشور و سه تن از بهترين استادان در سطح 
بين الملل��ي در اين كنفرانس ب��ه ارايه مقاالت خود 
مي پردازند. همچنين در نظر داريم در اين كنفرانس 
از تعدادي از كارشناسان برتر داخلي در حوزه توسعه 

منابع انساني قدرداني كنيم.
غفاري شناس��ايي، چاپ و نش��ر آثار مكتوب را از 
ديگ��ر فعاليت هاي انجمن در س��ال جاري خواند و 
اضاف��ه كرد: اگر حوزه مديريت منابع انس��اني را به 
چند بخش تقسيم كنيم، به تعداد فرايندهاي مرتبط، 
كميته ه��اي علمي _ تخصصي در انجمن تش��كيل 
ش��ده اند. خوشبختانه ش��اهد بوديم كه رقابت بسيار 
چشمگير و صميمانه اي نيز براي عضويت در هيات 
رييسه ها و عضويت در هر كميته بين اعضاي انجمن 
وجود داشته است. از اين ميان، برخي كميته ها چون 
كميته جذب و اس��تخدام، كميت��ه مديريت دانش و 

كميته استراتژي بسيار فعال عمل كرده اند.
وي ادامه داد: انتظار ما از كميته ها اين است كه 
بتوانند مباحث اصلي و مهم حوزه منابع انس��اني را 
در دو س��طح خرد)بنگاه ها( و كالن)كشوري( دنبال 
كنند. بي ش��ك انجم��ن مي تواند در مس��ايل مهم 
كشوري ايده دهد و طرف مشورت باشد. از جمله اين 
مس��ايل مي توان به مساله تركيب نيروي كار اشاره 
ك��رد. انجمن مي تواند با آين��ده پژوهي، تحصيالت 
دانش��گاهي را به س��مت تركيب بازار كار در آينده 

جهت ده��ي كند و عملك��رد كميته ها در اين فرايند، 
بسيار مهم است.

عضو هيات مديره انجمن مديريت منابع انس��اني 
همچني��ن ادام��ه داد: براي مثال امروز 58 درصد از 
دانشجويان دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند. 
در حالي كه تنها 5 درصد تركيب مديريتي كش��ور از 
آنان تشكيل مي شود و اين تركيب بايد به سمت بانوان 

تغيير كند. همچنين جامعه مديريتي كشور با سابقه اي 
در حدود 28 سال در آستانه بازنشستگي است و يكي از 
فعاليت هاي انجمن، بايد ارايه تحليل، سرمايه گذاري و 

ارايه طريق براي مديران آينده باشد.
غفاري خاطرنش��ان كرد: از سوي ديگر، انجمن 
مي توان��د در بحث توس��عه كاركنان ايده هاي خوبي 
مطرح كند. امروز سازمان فني و حرفه اي و وزارت كار 
بسيار فعال شده اند و انجمن مي تواند از اين پتانسيل 
استفاده كند. به نظر من، يكي از كميته هاي ما بايد به 
طور تخصصي در حوزه بهره وري منابع انس��اني فعال 
باش��د، چراكه اگرچه بهره وري منابع انساني كشور در 
حال حاضر به نسبت بهره وري ماشين آالت وضعيت 
بهتري دارد، ولي ما هنوز با اس��تانداردهاي جهاني 

بهره وري منابع انساني فاصله زيادي داريم.
وي، ديگ��ر انتظار انجم��ن از كميته ها را فعاليت 
درباره چند وظيفه اي بودن كاركنان بنگاه ها دانست 
و يادآور شد: امروز ثابت شده كه به منظور سودآوري 
و بهره وري بهتر سازمان ها، الزم است كاركنان بنگاه 
چند وظيفه اي باش��ند. ولي ما هنوز شاهد رشدي در 
اين مقوله نيستيم و نياز است كه معماري سازمان ها 
را در حوزه منابع انس��اني تغيير دهيم. چنين تغييري 
احتياج به برنامه ريزي هايي دارد كه در توان انجمن 

و كميته هاي تخصصي آن هست.
مهندس غفاري در پايان تصريح كرد: انتظار ما از 
كميته هاي تخصصي انجمن مديريت منابع انساني 
ايران، اين اس��ت كه نقش قوه متفكر انجمن را ايفا 
كنن��د. ما انتظار داريم خروجي اين كميته ها، فكر و 

ايده باشد.

مهندس »عباس غفاري«، نايب رييس اول انجمن:

خروجي كميته هاي تخصصي بايد فكر و ايده باشد

انجم�ن در 4 س�ال اخي�ر توانس�ت ب�ا 
برگ�زاري گردهمايي ه�اي فصلي، چاپ 
كت�اب و برق�راري ارتباط بي�ن مديران 
منابع انس�اني، خود را به عنوان مرجعي 
در ح�وزه منابع انس�اني كش�ور معرفي 
كرده و به اهداف اوليه خود دس�ت پيدا 

كند
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اعضاي هيات رييسه كميته توسعه منابع انساني، 
ش��امل دكتر محمدعلي مهدوي)رييس(، مصطفي 
اس��المبولچي)نايب ريي��س( و ناهي��د كالنتر)دبير 
كميت��ه(، در گفت و گو با خبرنامه انجمن، ماموريت 
اين كميت��ه را تحقق اهداف انجمن مديريت منابع 
انساني ايران به منظور توسعه كمي و كيفي مديريت 

منابع انساني در كشور دانستند.
به گفته هيات رييسه اين كميته، اهداف زير مورد 

توجه بوده است:
1- توسعه و اشاعه تجارب، مهارت ها، سيستم ها 

و دانش توسعه منابع انساني در راستاي بهبود آن
2- توس��عه دانش و اقدامات پژوهش��ي در حوزه 

منابع انساني
3- تالش در جهت القاي نقش بارز توسعه منابع 

انساني در تدوين برنامه هاي بلندمدت
4- برق��راري ارتباط دوس��ويه با س��ازمان ها به 
منظور هم افزايي هرچه بيشتر در حوزه توسعه منابع 

انساني از طريق تبادل تجربيات و اطالعات

5- تالش براي ارتقاي سطح دانش كارشناسان 
و مدي��ران ح��وزه منابع انس��اني از طريق برگزاري 

آموزش هاي مرتبط و سخنراني علمي
 اعضاي هيات رييسه كميته توسعه منابع انساني 
همچني��ن عملكرد اي��ن كميته را از بدو تاس��يس 

تاكنون بدين شرح برشمردند:
1- تدوين پيش نوي��س آيين نامه اجرايي كميته 

توسعه منابع انساني در سال 84
2- تش��كيل جلس��ات هيات رييس��ه به صورت 

ماهانه
3- تشكيل جلسات فصلي با تمام اعضا

4- برگزاري همايش با عنوان مديريت ارتباط با 
)CRM(مشتري

5- برگ��زاري هماي��ش مديري��ت دانش مبناي 
توسعه منابع انساني

6- برگزاري همايش اس��تراتژي توس��عه منابع 
انساني مشاغل استاندارد

7- برگزاري كارگاه آموزش چش��م  انداز توس��عه 

علمي ايران
8- برگ��زاري كارگاه آموزش��ي اخالق در اديان 

و مكاتب
9- برگزاري كارگاه آموزش��ي توس��عه مديريت 

براي استادان و مديران شركت ها
10- حضور فعال در نمايشگاه هفته پژوهش

11- حض��ور فعال در غرفه انجمن در س��ومين 
كنفرانس توسعه منابع انساني

12- هم��كاري با نش��ريه ميثاق مديران در ارايه 
مقاالت

13- معرف��ي كميت��ه توس��عه منابع انس��اني و 
درخواس��ت و ترغي��ب ب��ه عضويت و هم��كاري با 

كميته
برنام��ه فعاليت ه��اي اين كميته در س��ال 87 به 

قرار زير است:
1- برگزاري جلس��ات عمومي با اعضا به صورت 

ماهانه
2- برگزاري جلسات هيات رييسه دو بار در ماه

كميته توسعه منابع انساني:

توسعه كمي و كيفي مديريت منابع انساني

دبير انجمن مديريت منابع انساني ايران در جلسه 
هيات رئيس��ه كميته هاي  تخصصي انجمن گفت: 
كميته هاي تخصصي، بازوان اجرايي انجمن هستند 
و انجمن با پش��توانه آنها با متقاضيان ارجاع پروژه 

وارد مذاكره مي شود.
ب��ه گ��زارش خبرنامه انجم��ن، »عليرضا لعلي« 
افزود: اخذ پروژه زماني امكان پذير است كه همكاري 
خوبي مابين انجمن و كميته هاي تخصصي برقرار باشد، 
چراكه بهره مندي دو جانبه عبارت است از باور و پذيرش 
اينكه مي توان هم منافع انجمن و هم منافع كميته هاي 

تخصصي را در يك زمان فراهم و تأمين كرد.
وي ادامه داد: اين نگرش، تس��اوي گراس��ت. از 
طرف انجمن پروژه هاي پيش��نهادي سازمان ها به 
كميت��ه ه��ا ارائه مي ش��ود تا نظر خ��ود را در زمينه 
اجرايي بودن پيش��نهاد متقاضي��ان و ميزان هزينه 
و م��دت زم��ان اجرا اعالم نمايند ت��ا انجمن بتواند 
پيگي��ري الزم را به منظ��ور عقد قرارداد بعمل آورد. 
از س��وي ديگر بايد تالش شود جوي مناسب فراهم 
آي��د تا در آن فضا بتوان روابط��ي مؤثر و هماهنگ 

را از طري��ق مش��اركت بين انجم��ن و كميته هاي 
تخصصي برقرار و حفظ كرد. در اين صورت فرهنگ 
كارگروهي ايجاد و توسعه داده خواهد شد و مي تواند 

به عن��وان الگو به اعضاء حقيقي و 
حقوقي ارائه شود.

لعل��ي ك��ه در جلس��ه هي��ات 
رئيس��ه كميته ه��اي  تخصصي 
انجمن )24 بهمن 1386( س��خن 
م��ي گفت، در بخ��ش ديگري از 
س��خنان خود افزود: انجمن بايد 
برنام��ه هايي را ب��راي ارتقاء توان 
علمي اعض��اء خود و بطور عام تر، 
ارتقاء ت��وان علمي تمامي مديران 
منابع انس��اني بنگاه ها و سازمان 
هاي كش��ور به اجرا بگذارد. براي 
رس��يدن به اين هدف، پيش��نهاد 

مي ش��ود هر دو ماه يكب��ار گردهمايي تخصصي با 
حضور مديران منابع انساني همه سازمان ها برگزار 
ش��ود و مجري اين نشست كميته هاي تخصصي با 

همكاري دبيرخانه انجمن باشند. 
وي همچني��ن اف��زود: انتش��ار نش��ريات و كتب 
تخصصي، يكي ديگر از راهكارهايي است كه مي تواند 
ب��ه هدف ايجاد و تقويت توان 
علم��ي اعضاء كم��ك مؤثري 

كند.
لعلي ادامه داد: حضور اعضاء 
كميته هاي تخصصي، كه از 
متخصصين  و  كارشناس��ان 
اجراي��ي ممتاز ح��وزه منابع 
انساني هستند، در چهارمين 
كنفران��س توس��عه مناب��ع 
انس��اني و برپاي��ي كلينيك 
ه��ا و كارگاه هاي تخصصي 
و ني��ز حض��ور در غرفه هاي 
تخصصي نمايش��گاه، كمك 
موثري براي آموزش و توس��عه فرآيندهاي مديريت 
منابع انساني و نيز دريافت پروژه هاي مرتبط با منابع 

انساني خواهد بود.

»عليرضا لعلي« دبير انجمن مديريت منابع انساني ايران:

كميته هاي تخصصي با پاسخگويي به موقع و شفاف 
كارآفرين خواهند شد

ادامه در صفحه 12
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>كميته تخصصي اس��تراتژي و برنامه ريزي منابع انس��اني با هدف ترويج و گس��ترش مفاهيم نوين 
توس��عه منابع انس��اني با محوريت برنامه ريزي اس��تراتژيك منابع انساني و با عنايت به اين كه مفهوم 
اس��تراتژي منابع انس��اني در كش��ور با وجود تالش هاي صورت گرفته هنوز بحثي به ش��دت انتزاعي و 
تاحدودي غيركاربردي است، تمركز خود را بر عملياتي و كاربردي كردن مفاهيم مرتبط با برنامه ريزي و 
استراتژي منابع انساني قرار داده است.<

سيدعمادالدين شجاعي، رييس كميته 
تخصصي استراتژي و برنامه ريزي منابع 
انس��اني با اعالم اين مطلب و در توضيح 
چشم اندازها و برنامه هاي اين كميته در 
سال جاري گفت: استراتژي هاي بنيادين 
اي��ن كميت��ه تخصص��ي، در دو مح��ور 
ترويج و گس��ترش مفاهيم نوين توس��عه 
منابع انس��اني با محوري��ت برنامه ريزي 
اس��تراتژيك منابع انس��اني و نيز تبيين 
مفاهيم، هدايت و مشاوره به سازمان ها، 
بنگاه ها و شركت هاي خصوصي پيرامون 
مفاهي��م مرتبط با مديريت اس��تراتژيك 

منابع انساني جهت دهي شده است.
به گفته وي، بر اين اس��اس مهم ترين 

برنامه هاي اين كميته در سال 87 بدين شرح اند: 
1-  همكاري موثر در برگزاري كنفرانس و همايش هاي مرتبط با حوزه منابع انساني، به ويژه چهارمين 

كنفرانس توسعه منابع انساني و كنفرانس هاي عرصه يادگيري
2-  تش��كيل كلينيك اس��تراتژي منابع انساني در حاشيه چهارمين كنفرانس منابع انساني با استفاده 

از مشاوران و استادان باتجربه
3-  تاليف يا ترجمه يك جلد كتاب در زمينه اس��تراتژي منابع انس��اني تا پايان سال 1387 با حمايت 

و پشتيباني انجمن
4-  برگزاري همايش تخصصي»اس��تراتژي منابع انساني؛ چالش ها، تجربيات و راهكارها« در پاييز 

87
5-  برپايي دو كارگاه تخصصي يك روزه با موضوع »مديريت اس��تراتژيك منابع انس��اني، از تئوري 

تا عمل« در تابستان و زمستان 87
6-  هدايت پژوهشي مراجعان و متقاضيان دريافت خدمات در زمينه هاي مرتبط

سياوش بيژني و سيداسماعيل معموري، نايب رييس و دبير كميته تخصصي استراتژي و برنامه ريزي 
منابع انس��اني نيز در اين گفت و گو، اهم فعاليت هاي اين كميته را در دوره هاي پيش��ين به اين ش��رح 

برشمردند:
)LENS( 1-  برگزاري كارگاهي آموزشي با عنوان معرفي مدل لنز

2-  ارايه مقاله و مطالب تخصصي براي درج در خبرنامه انجمن
3-  مش��اركت در برگزاري س��ومين كنفرانس توسعه منابع انساني و حضور فعال در كلينيك مشاوره 

تخصصي در حوزه استراتژي و برنامه ريزي منابع انساني
بيژني در توضيح بيش��تر فعاليت ها و عملكرد گذش��ته اين كميته تخصصي يادآور ش��د: كار شاخص 
ما در دوره پيش��ين، برگزاري همايش مدل اس��تراتژي LENS بود. اين، مدلي ژاپني اس��ت كه براي 
نخستين بار در ايران توسط دكتر ابوالعاليي مطرح شد و در واقع كارگاهي بود كه در سازمان گسترش 

و نوسازي صنايع ايران در سال 86 برگزار شد.

كميته تخصصي استراتژي و برنامه ريزي منابع انساني:

برنامه هاي عملياتي كردن مفاهيم 
برنامه ريزي و استراتژي منابع انساني

برپايي دو كارگاه 
تخصصي يك روزه 

با موضوع »مديريت 
استراتژيك منابع 

انساني، از تئوري تا 
عمل« در تابستان 

و زمستان 87 از 
جمله برنامه هاي 

پيشنهادي كميته 
تخصصي استراتژي 
و برنامه ريزي منابع 

انساني است
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كميت��ه مديريت دانش و س��رمايه فكري در 
س��ال  1384ش��كل گرفت. هيات رييس��ه اين 
كميته، شامل اصغر يوسف پور)رييس(، مصطفي 
پرخوان)نايب رييس( و حبيب اهلل پزشك)دبير( 
در گف��ت و گ��و با خبرنام��ه انجمن ضمن ارايه 
توضيحات��ي درباره فعاليت ه��اي اين كميته در 
طول اين مدت، به شرح نكاتي درباره برنامه هاي 

سال جاري اين كميته پرداختند.
مصطفي پرخوان و حبيب اهلل پزش��ك، اهم 
فعاليت ه��اي اين كميت��ه را در اين مدت بدين 

شرح برشمردند:
1- تهي��ه و تدوين دس��تورالعمل 

اجرايي كميته
2- تهيه و تدوي��ن ماموريت ها و 
اه��داف كميته كه بر اين اس��اس، 
مهم تري��ن ماموري��ت اي��ن كميته 
تبيي��ن و نهادينه س��ازي مديري��ت 
دانش و س��رمايه فك��ري به منظور 
خلق و تس��هيم دانش در راس��تاي 
توسعه پايدار و مزيت هاي رقابتي در 
سازمان ها و بنگاه هاي كشور است. 
همچني��ن اه��داف اي��ن كميته، 
اش��اعه فرهنگ مديري��ت دانش و 
س��رمايه فكري، ايج��اد پايگاه هاي 
دانايي به منظ��ور برقراري ارتباط و 

تعالي س��ازماني در راستاي هم افزايي پايدار در 
حوزه مديريت دانش و س��رمايه فكري، توسعه 
دان��ش و پژوه��ش مديريت دانش و س��رمايه 
فكري و در نهايت بسترس��ازي به منظور انتقال 
تجارب و نهادينه س��ازي يادگيري و شناس��ايي 

افراد دانشگر است.
3- برگ��زاري جلس��ات كميت��ه تخصصي با 
حضور كليه اعضاي كميته و جلس��ه مش��ترك 
با اعضاي هي��ات مديره انجمن مديريت منابع 

انساني ايران
4- اراي��ه فراخ��وان براي اعض��اي انجمن 
مديري��ت منابع انس��اني به منظور اس��تفاده و 
بهره مندي از تحقيقات و تجارب مديريتي و نيز 
توانمندي هاي آنان به منظور پيش��برد و ترويج 

مديريت دانش
5- تهيه شاخص هاي ويژه به منظور انتخاب 
پيشكس��وتان منابع انساني، مديران و محققان 

علم مديريت
6- برگزاري س��مينارهاي داخلي در جلسات 

ادواري كميته
7- تهيه و تدوين طرح پيشنهادي راه اندازي 
وب س��ايت مديريت دانش و س��رمايه فكري و 

انجمن مديريت منابع انساني ايران
8- برگ��زاري و اج��راي كارگاه آموزش��ي و 
كليني��ك تخصصي مديريت دانش و س��رمايه 
فك��ري در س��ومين كنفران��س توس��عه منابع 

انساني
9- برگ��زاري هماي��ش مديري��ت دانش و 

سرمايه فكري
به گفته هيات رييس��ه اي��ن كميته، برنامه ها 
و اقدامات پيش��نهادي اين كميته براي اجرا در 

سال جاري به شرح زير است:
1- مش��اركت در چهارمين كنفرانس توسعه 
منابع انس��اني ب��ا برگزاري كارگاه آموزش��ي و 

كلينيك مشاوره
2- جلب عضويت اشخاص حقيقي در انجمن 

تا 12 نفر
3- جل��ب عضوي��ت اش��خاص حقوق��ي در 

انجمن تا 2 شركت
4- جل��ب عضويت اش��خاص در اين كميته 

تخصصي تا 10 نفر
5- گردآوي و معرفي كتب در زمينه تخصصي 
كميت��ه ب��راي درج در وب س��ايت انجمن )10 

كتاب(
6- ترجمه يا تاليف كتاب يا خالصه كتاب در 

حوزه تخصصي مربوط )يك كتاب(
7- تهيه و ارايه مقاله تخصصي براي نشريه 

انجمن )2 مقاله(
8- شناس��ايي و بررس��ي پاي��ان نامه ه��اي 

تخصصي در حوزه مربوط )2 پايان نامه(
9- برگزاري جلسات داخلي كميته )10 جلسه(

10-مطالعه تطبيقي و طراحي و تدوين مدل 
كاربردي مديريت دانش

در همين حال اصغر يوسف پور، رييس كميته 
مديريت دانش و سرمايه فكري در توضيح بيشتر 
گفت: فعاليت هاي اين كميته در سال 87 عمدتًا 
روي طراح��ي مدل كاربردي 
مديري��ت دان��ش متمرك��ز 

خواهد شد. 
وي دلي��ل اي��ن ام��ر را 
تئوري هاي جديد ارايه شده 
در ح��وزه مديري��ت دانش 
مربوط دانس��ت و افزود: اين 
تئوري ها به شكل ماهوي با 
نظريات پيش��ين اين حوزه 
متفاوتن��د. در اين تئوري ها، 
مقول��ه انس��ان ب��ه عنوان 
مهم ترين عامل و سرمايه در 
مديريت دانش معرفي شده 

است.
يوس��ف پور ادام��ه داد: اخي��رًا در ارزياب��ي 
دارايي هاي يك س��ازمان، دارايي هاي انساني 
تا 85 درصد از كل مالك ها را تشكيل مي دهند. 
پيتر دراكر در تعريف س��ازمان هاي هزاره سوم، 
اين س��ازمان ها را س��ازمان هايي دانايي محور 
قلم��داد كرده اس��ت و الوين تافل��ر نيز با پيش 
كشيدن بحث موج سوم، معتقد است حد و مرزي 
كه به شكلي سنتي در ساختار سازماني بنگاه ها 
وجود داشته، جوابگوي عصر اطالعات نيست.

وي خاطرنشان كرد: سرفصل هاي گسترش 
فعاليت در تعريف جديد س��ازماني، ش��امل سه 
محور شناس��ايي و كس��ب دانش، سازماندهي 
دانش و انتقال آن است. در دوره گذشته، كميته 
تخصص��ي مديريت دانش و س��رمايه فكري به 
دو سرفصل نخست پرداخت و در اين دوره نيز، 
بررس��ي و اجرايي كردن س��رفصل س��وم را در 

دستور كار دارد.

كميته مديريت دانش و سرمايه فكري:

تمركز بر طراحي مدل كاربردي مديريت دانش



اعضاي هيات رييسه كميته تخصصي جذب، 
اس��تخدام، جبران خدمت و مزايا ش��امل علي 
خداي��ار محمدي راد)نايب  نوراللهي)ريي��س(، 
ريي��س( و فاطم��ه خدابخش��ي)دبير كميته( در 
توضيح فعاليت هاي گذش��ته و برنامه هاي سال 
ج��اري اين كميته ب��ه خبرنامه انجمن مديريت 
و منابع انس��اني چنين گفتند: چشم انداز كميته 
تخصصي جذب، استخدام، جبران خدمت و مزايا، 

فض��اي  ايج��اد 
مناس��ب ب��راي 
اطالعات  تبادل 
تجربي��ات،  و 
توس��عه دانش و 
ارتق��اي س��طح 
پژوهش به منظور 
به  پاس��خگويي 
نياز س��ازمان ها، 
زمين��ه  ايج��اد 
ج��ذب  جه��ت 
افراد  هم��كاري 
براي  متخصص 
تهيه الگوي ملي 
نظام هاي جذب، 

حقوق و دستمزد و ايجاد انگيزش در سازمان ها 
و بنگاه هاي اقتصادي كشور است.

هيات رييس��ه اين كميته خاطر نشان كردند 
كه بر اين اس��اس، ماموريت هاي اين كميته به 

شرح زير تعيين شده  است:
1- مطالع��ه و تالش براي تدوين جديدترين 
روش ه��اي جذب، اس��تخدام، جبران خدمت و 

مزايا
2- مطالعه و تدوين خط مشي ها و سياست هاي 
مرتبط ب��ا برنامه ريزي نيروي انس��اني، جذب، 

استخدام، جبران خدمت و مزايا
3- برقراري ارتباط با مراجع ذيصالح قانوني 
در زمينه ه��اي مرتبط با فعاليت كميته و تالش 
براي تصويب پيش��نهادهاي ارايه ش��ده توسط 

هيات مديره انجمن
منظ��ور  ب��ه  الزم  مطالع��ات  انج��ام   -4
استانداردس��ازي و بوم��ي ك��ردن آزمون ه��ا، 

مصاحبه ها و فرايند مرتبط با جذب، اس��تخدام، 
جبران خدمت و مزايا

5- تدوي��ن و اج��راي آزمون ه��اي ادواري 
اس��تخدامي و ايج��اد بانك اطالعات��ي منابع 

انساني
6- مطالعه، بررس��ي و تدوين سيس��تم هاي 

ارزيابي و تطبيق شغل و شاغل
7- تدوين نظام نامه جذب، استخدام، جبران 

خدمت و مزايا براي كليه سازمان ها
8- تدوي��ن روش هاي اجراي��ي درجه بندي 
ش��ركت هاي مش��اوره اي و تامين كننده نيروي 

انساني
9- هم��كاري با انجمن در مورد تدوين نظام 

تعالي منابع انساني
اعضاي هيات رييسه كميته جذب، استخدام، 
جب��ران خدمت و مزاي��ا همچني��ن مهم ترين 
عملكرد اين كميته را در سال 1385بدين شرح 

اعالم كردند:
1- اراي��ه مقال��ه براي چ��اپ در خبرنامه با 
عنوان »مروري بر مصاحبه اي شغلي« و »شيوه 
جديد اس��تخدام در دو شركت موفق« )ويژه نامه 

سومين كنفرانس توسعه منابع انساني(
2- برگزاري همايش مراكز ارزيابي رويكردي 
نوين در جذب توسط دكتر غالمزاده و با حضور 
بيش از 45 تن از كارشناس��ان و مديران منابع 

انساني در شهريور 85
3- برگ��زاري كارگاه علم��ي مراكز ارزيابي 
توسط آقاي مزامرز در سومين كنفرانس توسعه 

منابع انساني
4- ارايه پيش نويس بروشور براي كميته هاي 

تخصصي
5- ارايه س��رفصل هاي س��ايت الكترونيك 

كميته هاي تخصصي
س��ه  تش��كيل   -6
تحقيقات��ي  زيركميت��ه 
ش��امل تيم ج��ذب، تيم 
انگي��زش و تيم حقوق و 

دستمزد
7- معرف��ي بي��ش از 
45 ش��خصيت حقيقي و 
حقوقي براي عضويت در 

انجمن
برگ��زاري   -8
نخستين جلسه مشترك 
در  كميته ها  هم انديشي 

بهمن 85
9- مطالع��ه، تحقيق 
و پژوه��ش مرتب��ط ب��ا 
موض��وع فعاليت هاي كميته در ش��ركت هاي 

خودروساز
در همين حال، مهم ترين عملكرد اين كميته 

در سال 86 نيز چنين اعالم شد:
1- همكاري مس��تمر با ش��وراي راهبردي 
در تهي��ه برنامه هاي آموزش��ي و اعالم آمادگي 
ب��راي برگ��زاري دوره هاي آموزش��ي مرتبط با 

فعاليت هاي تخصصي كميته
2-  اجراي آزمايشي مدل هاي سيستم حقوق 
و دس��تمزد در شركت مپنا از ابتداي سال 86 به 
مدت 6 ماه، كه در حال حاضر، نواقص اين مدل 

در دست بررسي و رفع است.
3-  اج��راي آزمايش��ي مدل ه��اي سيس��تم 
انگيزشي در شركت سايپا ديزل از ابتداي سال 

86 به مدت 6 ماه
4-  اراي��ه مقال��ه براي خبرنام��ه، همكاري 
در برگ��زاري چهارمين كنفرانس توس��عه منابع 

كميته تخصصي جذب، استخدام، جبران خدمت و مزايا:

تدوين الگوي ملي نظام  جذب
حقوق و دستمزد و ايجاد انگيزه در سازمان ها
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انساني و معرفي اعضاي حقيقي و حقوقي براي 
عضويت در انجمن

5-  برگ��زاري نشس��ت هاي ماهانه اعضاي 
كميته به منظور هماهنگي و تش��ريك مساعي 

در پيشبرد موثر ماموريت هاي تعريف شده
6-  ارايه اطالعات و مقاالت از طريق سايت 

الكترونيك انجمن
7-  برگزاري الگوي جذب

8-  سخنراني در مورد هوش هيجاني
هيات رييس��ه كميته جذب، استخدام، جبران 
خدم��ت و مزايا همچنين مهم ترين برنامه هاي 
اين كميته را  در س��ال جاري )87( به شرح زير 

برشمردند: 
1- تحقيق و پژوهش در مورد مراكز كاريابي 

و آسيب شناسي اين مراكز
2- آمادگ��ي برپاي��ي كارگاه آموزش��ي در 
چهارمين كنفران��س )كارگاه ارتقاي بهره وري 

نيروي كار با همكاري وزارت كار(
3- آمادگي برگزاري دوره هاي آموزش��ي در 

تير 87، با دو محور نخس��ت، فرهنگ سازماني 
و تاثير آن بر رضايت ش��غلي در قالب نخس��تين 
همايش س��ال87 و مردم، انگي��زش كاركنان، 
كارمندياب��ي و گزين��ش كارمند و حس��ابداري 

منابع انساني
4- گ��ردآوري و ارايه اطالعات و مقاالت از 

طريق سايت الكترونيك انجمن 
5- آمادگي تهيه اخبار و مقاالت براي انتشار 
يك ش��ماره خبرنامه در نيمه اول سال 87 )هم 

اكنون مقاالت جمع آوري شده است(.
6- برقراري ارتباط با استادان دانشگاه ها و ترغيب 

ايشان براي همكاري با فعاليت هاي كميته
7- مشاركت در عضوگيري براي انجمن

8- مشاركت در برگزاري كلينيك تخصصي 
انجمن در چهارمين كنفرانس

9- برگ��زاري ت��ور تعالي به دعوت ش��ركت 
كمباي��ن س��ازي اراك ب��ا برنامه هاي��ي چون 
سخنراني با موضوع هوش هيجاني و ارتباط، و 
تش��كيل پانل جذب براي مديران منابع انساني 

استان مركزي
10- ارايه مدل جايزه ملي منابع انس��اني در 

ارديبهشت 87
در همين حال فاطمه خدابخشي، دبير كميته 
تخصصي جذب، استخدام، جبران خدمت و مزايا 
در توضيح اين بند گفت: تاكنون در اين راس��تا 
چهار جلسه با كارشناسان وزارت كار، يك جلسه 
با رييس انجمن مراكز كاريابي اس��تان تهران و 
يك جلس��ه نيز با رييس انجم��ن كاريابي هاي 

كشور برگزار شده است.
وي ادام��ه داد: تيم تحقيقاتي به سرپرس��تي 
اينجانب با همكاري دكتر رضا دولت يارباستاني 
و بابك س��پاس مقدم و س��ه پژوهش��گر ديگر 
تش��كيل ش��ده كه انجام اين پروژه را در دست 
دارند و قرار اس��ت پس از اتمام كار تحقيقاتي، 
كارگاهي آموزش براي مسووالن مراكز كاريابي 
ب��ه منظور برنامه ري��زي فرايند كاري با نگرش 

جديد برگزار شود.

كميت��ه مديريت عملكرد در راس��تاي تحقق 
اهداف انجمن مديريت منابع انساني و نيز اهداف 
خاص كميته، با جذب مش��اور و كارشناس��اني 
خب��ره و انجام مطالع��ات بهينه كاوي در فرايند 

مديريت عملكرد، فعاليت خود را شروع 
كرده و در راس��تاي پيش��برد و اجراي 
برنامه  هاي خود با تش��كيل جلس��ات 
هم انديش��ي مداوم بين اعضاي كميته 

تالش مي كند.
دكتر "داري��وش غالمزاده" و "امين 
پارس��ا" دو تن از اعضاي هيات رييسه 
كميت��ه مديريت عملكرد در گفت و گو 
با خبرنامه انجمن با اعالم اين مطلب، 
تاكي��د كردند كه اي��ن كميته در اولين 

برنامه ارتقا دانش س��ازمان ها و به تبع آن تغيير 
نگرش ها از رويكرد س��نتي ارزيابي عملكرد به 
مديريت عملكرد، اقدام به انتش��ار كتاب در اين 
زمين��ه كرده و اولين كت��اب تخصصي مديريت 
عملكرد را از طريق مؤسسه مطالعات بهره وري 

و منابع انساني به چاپ رساند.
به گفته آن��ان، اين كميته همچنين مقدمات 

الزم را براي ترويج و نهادينه س��ازي بيشتر اين 
فراين��د فراه��م آورده و در حال حاضر آمادگي 
دارد ك��ه ب��ا ارايه س��مينارهاي تخصصي در 
حوزه هاي مختلف طراحي و استقرار مديريت 

عملك��رد از جمل��ه فرايند مديري��ت عملكرد، 
اس��تخراج وظايف كليدي، ش��اخص گذاري و 

... فعاليت كند. 
كميته مديريت عملكرد همچنين آمادگي دارد 
كه به صورت رايگان نس��بت به آسيب شناس��ي 
فراين��د مديري��ت عملكرد ش��ركت هاي عضو 
انجمن اقدام كند. در صورت اجرايي ش��دن اين 

برنامه، كارشناس��ان اين كميته آمادگي دارند تا 
از طريق site visit و با رويكرد پرسشنامه اي، 
اقدام به آسيب شناسي كرده و بازخورهاي مفيد 

به مديران ارايه دهند. 
هيات رييس��ه اي��ن كميت��ه همچنين ديگر 
فعاليت ه��اي اين كميته ر ا ش��امل شناس��ايي 
تعدادي از افراد توانمند و مجرب در زمينه ترجمه 
متون تخصصي مديريت منابع انس��اني دانستند 
و تصريح كردند: كميته مديريت عملكرد با اين 
اقدام قص��د دارد به يكي ديگ��ر از برنامه هاي 
خ��ود ك��ه ترجمه همزمان و انتش��ار يك مجله 
تخصصي مديريت منابع انس��اني اس��ت، جامه 

عمل بپوشاند.
اين اعض��ا همچنين يادآور ش��دند، از ديگر 
برنامه هاي كميته مديريت عملكرد مي توان به 
طراحي الگ��وي ملي فرايند مديريت عملكرد و 
ارايه مشاوره مكاتبه اي، الكترونيكي و حضوري 
از طري��ق انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
اش��اره كرد كه با فراهم آمدن زمينه مس��اعد از 
س��وي انجمن،اقدامات بعدي نيز از سوي اين 

كميته به عمل خواهد آمد.

كميته مديريت عملكرد:

طراحي الگوي ملي فرايند مديريت عملكرد و ارايه مشاوره
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كميته توسعه مشاركت با چشم انداز 
تبديل ش��دن به مهم ترين مرجع ملي 
متولي توس��عه مش��اركت براي ارايه 
خدمات فني به س��ازمان هاي ايراني 
تشكيل شده اس��ت. ماموريت تعريف 
ش��ده براي اي��ن كميت��ه تخصصي، 
ايجاد بهبود مس��تمر در سازمان ها با 
مش��اركت كليه طرف ه��اي ذينفع به 
منظور ارتقاي قدرت رقابت در س��طح 

ملي و بين المللي است.
هيات رييس��ه اين كميته ش��امل 
)ريي��س(،  نورمفي��دي  س��يداحمد 
ش��هرام جعفري)نايب رييس( و علي 
قاس��مي پناه )دبير كميت��ه( با تاكيد بر 
اي��ن موارد در گفت و گ��و با خبرنامه 
انجمن مديريت منابع انس��اني ايران، 
خط مشي هاي 12گانه اين كميته را به 

شرح زير اعالم كردند:
1- تامين بخ��ش اصلي بودجه از 
منابع درآم��دي فعاليت هاي كميته و 

كسب سود براي اعضا
2- توسعه عضوگيري در انجمن

3- حاكميت تفكر برنده_  برنده در 
انجمن

4- تاليف و ترجمه و انتش��ار كتاب 
در زمينه توسعه مشاركت

5- ايجاد بانك اطالعاتي، س��ايت 
تخصصي و انتشار اطالعات مرتبط با 

توسعه مشاركت
6- ايج��اد انگيزه براي عضويت و 

تداوم همكاري اعضا
7- ايجاد فرهنگ مشاركت

8- توانمندس��ازي س��ازمان ها در 

مشاركت درون و برون سازماني
9- افزايش و توس��عه مشاركت به 

وسيله ايجاد ارتباط با سازمان ها
10- تب��ادل اطالعات و تجربيات 
با استادان، محققان و صاحب نظران 

ذيربط

11- انج��ام تحقيق��ات علم��ي و 
فني در دو س��طح مل��ي و بين المللي 
ب��ا برقراري ارتباط ب��ا متخصصان و 

كارشناسان ذيربط
اعضاي هيات رييس��ه اين كميته 
همچني��ن توانايي ها و خدمات كميته 
توس��عه مش��اركت را بدي��ن ش��رح 

برشمردند:
1- اراي��ه خدمات آموزش��ي براي 
برگ��زاري س��مينارها و دوره ه��اي 

آموزشي
2- ارزيابي و عارضه يابي سازمان ها 
در خص��وص ش��رايط كاركن��ان ب��ا 

مشاركت آن ها
3- اجراي پروژه اس��تقرار سيستم 
پيش��نهادها )كاركن��ان، مش��تريان، 
خان��واده كاركنان، تامي��ن كنندگان 

و...(
4- اجراي مديريت مش��اركتي از 
طريق گروه هاي همياري و گروه هاي 

حل مساله 
5- اجراي پروژه هاي فرهنگ سازي 

در سازمان

6- عارضه ياب��ي در س��ازمان ها 
ب��راي شناس��ايي موانع مش��اركت 
و  اقدام��ات  تعيي��ن  و  كاركن��ان 
راه كارهاي اجراي��ي موثر به منظور 

توسعه مشاركت
7- تش��كيل گروه هاي حل مساله 
در س��ازمان براي شناسايي مسايل و 
مشكالت و سپس كار گروهي تا تعيين 

راه كارهاي موثر و اجراي آن ها
8- توس��عه كار تيم��ي در زمين��ه 
تخصصي در س��ازمان ها با تشكيل و 
آموزش تيم هاي ويژه در س��ازمان ها 

)ss(
9- طرح ري��زي و اس��تقرار و ني��ز 

ارتقاي عملكرد سيستم پيشنهادها
در همي��ن حال ش��هرام جعفري، 
ناي��ب رييس اين كميت��ه به خبرنامه 
انجمن مديريت منابع انس��اني گفت: 
در س��ومين كنفرانس فع��ال بوديم و 
بنده نيز مقاله اي در نش��ريه كنفرانس 
اراي��ه دادم. همچنين در كلينيكي كه 

در حاش��يه كنفرانس برگزار ش��د، به 
ارايه خدمات مش��اوره اي درباره نظام 
توسعه مشاركت و سيستم هاي مربوط 

پرداختيم.
وي افزود: طي سال هاي 85 و 86، 
اعضاي اين كميته 12 جلسه داشته اند 
كه در آن ها، چشم اندازها و خط مشي 

كميته تعيين شده است.
ب��ه گفته جعف��ري، ش��كل گيري 
كميته ه��اي تخصص��ي در انجم��ن 
مديريت منابع انس��اني ايران، ايده اي 
بوده اس��ت كه از طريق وي و آقايان 
نورمفيدي و ذاكر مطرح ش��ده و اينان 
همچنين در تدوين و اصالح آيين نامه 
كميته ه��اي تخصصي نقش اصلي را 

ايفا كردند.
جعف��ري يادآور ش��د: اعضاي اين 
كميت��ه تخصصي تاكن��ون موفق به 
ج��ذب 18 عضو جديد ب��راي انجمن 

شده اند.
ناي��ب ريي��س كميت��ه تخصصي 
توسعه مش��اركت خاطرنشان كرد: ما 
توانمندي هاي خ��ود را بيش از همه، 
در برگزاري س��مينارهاي آموزشي و 
كلينيك توس��عه مش��اركت ديده ايم 
كه اين هر دو، در س��ومين كنفرانس 
توس��عه منابع انساني در سال گذشته 

انجام شد.
سيداحمد نور مفيدي، رييس كميته 
توسعه مش��اركت نيز از آمادگي ارايه 
كتاب »500 عنوان نظام آموزش��ي« 
ب��ه انجم��ن مديريت منابع انس��اني 
اي��ران خبر داد و افزود: اين كتاب كه 
آماده انتش��ار است، در برگيرنده 500 
نظام توسعه مشاركتي است كه عمده 
سرفصل هاي آموزشي را در اين حوزه 

در بر مي گيرد.

 كميته توسعه مشاركت:

گام هايي براي تحقق مرجع ملي توسعه مشاركت

3- برگ��زاري س��خنراني علمي با 
عنوان تغذيه س��الم ب��راي مديران در 

ارديبهشت 87
4- برگ��زاري س��خنراني علم��ي 
ب��ا عنوان اخ��الق و دموكراس��ي در 

ارديبهشت 87
5- برگزاري س��خنراني علمي در 
روزهاي دوشنبه به صورت دوماهانه 
و راي��گان ب��ا موضوع��ات مرتبط با 

حوزه توسعه منابع انساني

6- برگزاري س��خنراني علمي در 
روزهاي سه ش��نبه به صورت ماهانه و 
رايگان ب��ا موضوعات مرتبط با حوزه 

توسعه منابع انساني
7- برگزاري همايش در موسس��ه 
مطالع��ات بهره وري و منابع انس��اني 

حداقل يك مورد
8- هم��كاري در كلينيك آموزش 
چهارمي��ن كنفران��س توس��عه منابع 

انساني

كميته توسعه منابع انساني:
توسعه كمي و كيفي مديريت منابع انساني


