
  
  
  
  

 

 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 بيانيه پاياني يازدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني

  1394آبان ماه  27و  26تهران 
  

مديران . را براي ذينفعان خود بيافرينند گيري بهينه از منابعي كه در اختيار دارند بيشترين ارزش كنند تا با بهره ها تالش مي سازمان
كوشند  منابع انساني كه شركاي استراتژيك سازمان ها هستند با طراحي و اجراي مناسب ترين نظام هاي مديريت منابع انساني، مي

رينند و مزيت رقابتي ها، منابع انساني را با اهداف استراتژيك سازمان همسو كنند، تا ارزش بيشتري بياف تا با يكپارچه سازي برنامه
هاي كسب و كار در كنار مديران ارشد سازمان باشند و در همه  مديران منابع انساني بايد در اجراي استراتژي. سازمان را ارتقاء دهند

مراحلي كه برنامه ها، سازماندهي شده و به اجرا در مي آيند، براي اطمينان از كاهش هزينه ها و ارتقاء كيفيت محصوالت و 
اين ايفاي نقش، محدود . هاي بيشتر به مشتريان، نقش خود را بطور كامل ايفا كنند مات، در انجام وظايف خود براي ارائه ارزشخد

  .به مرزهاي سنتي سازمان نبوده و سراسر زنجيره توليد ارزش را در بر مي گيرد
  

. يافتگي و بلوغ مديران و كاركنان سازمان است  ها، تابع كيفيت و سطح توسعه آفريني و جريان ارزش در سازمان زنجيره ارزش
شكوفايي . خيزد هاي انجام درست آنها، از نهاد انسان هاي آراسته به دانش برمي آفرين و روش تشخيص كارهاي درست ارزش

ر و مشاركت ها در يك سازمان، حاصل حضو هاي برتر و نگاه هوشمندانه به مجموعه فعاليت اذهان، خالقيت و نوآوري، طرح انديشه
  .يافته از منظر ارزش، نگرش، انگيزش، دانش و تخصص است هاي توسعه انسان

  
با توجه به اهميت نقش ارزش آفريني مديريت منابع انساني و لزوم توجه به آن در سراسر زنجيره ارزش، يازدهمين كنفرانس توسعه 

اختصاص داده  "ها آفريني سازمان انساني و زنجيره ارزش مديريت منابع"منابع انساني، موضوع اصلي و محور تمركز خود را به 
هاي  با ارائه مقاالت و سخنراني ها و برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پنل 1394آبان ماه  27و  26اين كنفرانس طي روزهاي . است

  . ررسي گذاشته استتخصصي، مهم ترين موضوعات مورد عالقه متخصصان و مديران حوزه منابع انساني كشور را به بحث و ب
  

كنندگان، سخنرانان و ارائه دهندگان مقاالت، بر نكاتي كه در پي مي آيد، تاكيد داشته و از  در پايان اين كنفرانس، شركت
سياستگزاران و مديراني كه در سطح ملي، و در حوزه سرمايه هاي انساني فعاليت مي كنند، و بر سياست ها و خط مشي هاي 

گذار هستند، و نيز از مديران منابع انساني كه در زنجيره ارزش آفريني سازمان هاي خود حضور فعال و اثربخش مرتبط با آن تاثير
. دارند، درخواست كردند كه به اين موضوعات توجه داشته و براي تحقق آنها، برنامه هاي الزم را تهيه كرده و به اجرا بگذارند

كارگروه هاي تخصصي در دولت تدبير و اميد براي تدوين برنامه ششم توسعه  زماني برگزاري كنفرانس يازدهم با تشكيل هم
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، فرصت مناسبي را براي طرح برخي پيشنهادها در ارتباط با اين برنامه نيز 

  .فراهم كرده است
  

  :بع انساني به اين شرح مي باشدمهم ترين موضوعات مورد عالقه در يازدهمين كنفرانس توسعه منا
  



  
  
  
  

 

 

 

 

گري دولت و بهره  هاي تصدي توجه به رويكردهاي نوين در مشاركت دولت و بخش خصوصي به منظور كاهش فعاليت .1
انداز بيست  هاي مردمي و سرمايه هاي انساني و باز طراحي نظام اداري كشور با توجه به چشم گيري از تمامي ظرفيت

گيري از شايستگان، ارتقاء بهره وري و اتخاذ تدابير  ابالغي مقام معظم رهبري با تمركز بر بهرههاي  ساله و سياست
 مناسب براي ارتقاء سطح اعتماد عمومي؛

انداز و حفظ انسجام و  هاي بلند مدت در راستاي تحقق اهداف سند چشم ها به اجراي برنامه انديشي براي الزام دولت چاره .2
  هاي كارآمد براي نظارت موثر بر اجراي آنها؛ ها و طراحي مكانيزم هپيوستگي بين اين برنام

هايي  ترويج و حمايت از برنامه هاي توسعه مديريت در تمامي بخش ها اعم از دولتي و خصوصي، طراحي و اجراي برنامه .3
بر تباهي، و مبارزه  ها، درستي و اصول اخالقي، و اصالح رفتارهاي مبتني براي ترويج قانون گرايي، پاي بندي به ارزش
  با فساد اداري و مالي در تمامي شئون اجتماع؛

هاي  ها و ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در فرايند احياء مجدد آن، با توجه به رويكرد باز طراحي ماموريت .4
  فعاليت اين سازمان؛هاي بيش از پنجاه سال  گيري از درس آموخته ريزي توسعه، و بهره نوين در نظام ملي برنامه

هاي مبتني بر خلق ارزش و افزايش سطح توليد ناخالص ملي و  هاي اشتغال با محوريت توليد و برنامه ايجاد ظرفيت .5
  جلوگيري از واردت بي رويه به منظور تقويت پايه هاي توليد ملي و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال پايدار؛

ان در كالس جهاني به منظور گسترش تعامالت اقتصادي و فرهنگي در سطوح ترويج و توسعه برنامه هاي تربيت مدير .6
اي و بين المللي و توجه به چالش ها و بهره گيري از فرصت هاي ايجاد شده در فضاي پساتحريم و توجه ويژه به  منطقه

  ها در فضاي رقابتي؛ ها، براي گسترش فعاليت مديريت استعدادها و توسعه شايستگي
هاي  از تجارب كسب شده در اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و استفاده از ديدگاهگيري  بهره  .7

نظران و متخصصين در بازنگري آن و تنظيم قانون مديريت منابع انساني، و اصالح قانون كار متناسب با شرايط  صاحب
  جديد محيط كسب و كار؛ 

ي، كه توسط انجمن مديريت منابع انساني ايران به اجرا در آمده است، اي منابع انسان توسعه برنامه صدور گواهينامه حرفه .8
هاي الزم براي تاييد صالحيت مديران منابع  تر آن در سطح كشور و فراهم آوردن زيرساخت به منظور پوشش وسيع

  انساني و تدوين استانداردهاي مربوطه با همكاري وزارت تعاون، كار و تامين اجتماعي؛
ها و تشويق و ترويج اين نظام در  ها و سازمان نظام جامع مديريت عملكرد مديران در كليه دستگاهطراحي و اجراي  .9

ها و نهادهايي كه توسط نخبگان و كارآفرينان جوان  بخش خصوصي و ترويج نظام هاي مديريت منابع انساني در بنگاه
  ا در بلند مدت؛ايجاد ميشود به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي و تداوم فعاليت آنه

هاي مسئوليت اجتماعي سازمانها و تمركز مديران منابع انساني بر ابعاد مرتبط با حوزه فعاليت  ترويج و حمايت از برنامه .10
  آنها و ترويج مديريت خوشنامي؛

در  هاي رهبري ها و توسعه مهارت ها و شركت ريزي براي پرورش نسل جوان براي مديريت و رهبري آينده سازمان برنامه .11
  هاي تجربه اندوزي؛ آنها و فراهم ساختن فرصت

هاي توسعه مهارت هاي شغلي با  تدوين سند ملي منابع انساني و هم سو سازي آموزش هاي عالي و تخصصي و برنامه .12
  نياز بازار كار؛

منظور تعريف و  هاي مختلف اعم از توليدي و خدماتي، به ها در بخش بين دانشگاهها، سازمانها و شركت  توسعه همكاري .13
  ها در حوزه منابع انساني؛  رفت از چالش هاي مبتني بر نياز، براي يافتن راهكارهاي موثر در جهت برون اجراي پژوهش



  
  
  
  

 

 

 

 

ها و عملكرد  ع انساني به نظام جبران خدمات با توجه به شايستگيتوجه جدي سياستگزاران، مسئوالن و مديران مناب .14
كاركنان و در نظر داشتن معيارهاي مرتبط با سالمت و معيشت آنها و تالش براي ايجاد تعادل بين كار و زندگي و 

  ها؛ استحكام خانواده
مهارت هاي ارتباطي و اثرگذاري  ارتقاء سطح توانمندي مديران منابع انساني براي ايفاي نقش هاي استراتژيك و كسب .15

  .بر كاركنان و اتخاذ راهكارهاي مناسب براي افزايش مشاركت زنان در نقش هاي مديريتي
 
  

شركت كنندگان و برگزاركنندگان يازدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني، اميد وافر دارند كه سياستگزاران، مسئوالن و مديران در 
را براي طراحي و اجراي برنامه هائي كه تسهيل كننده و زمينه ساز توسعه سرمايه هاي انساني  سطوح مختلف، حداكثر تالش خود

كشور است، بكار گرفته و با بهره گيري بهينه از تمامي منابع، زيرساخت هاي الزم را براي رشد و شكوفائي سازمان هاي كشورمان 
با لطف و خواست خداوند متعال، در سال آينده برگزار خواهد شد، شاهد  فراهم آورند، و دوازدهمين كنفرانس توسعه منابع انساني كه
  .  دستاوردهاي درخشان حاصل از اجراي اين برنامه ها باشد
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