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خدمت جناب آقاي دكتر ربيعي، وزير محترم تعاون،  و كنم عرض ميخدمت همه حضارمحترم سالم بسم اهللا الرحمن الرحيم، 
كنم كه با حضور خود در يازدهمين كنفرانس، افتخار بزرگي را نصيب شركت  كار و رفاه اجتماعي خير مقدم عرض مي

م وزير طور تشكر فراوان از جناب آقاي دكتر نوروز زاده، معاون محتر و همين. اند كنندگان و برگزاركنندگان اين كنفرانس كرده
صنعت، معدن و تجارت و رئيس محترم هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  و ساير مقامات، مديران عامل 

ها، كارشناسان حوزه منابع انساني و همه اعضاء محترم  ها، مديران منابع  انساني، اساتيد محترم دانشگاه ها و سازمان شركت
  .انجمن مديريت منابع انساني ايران

و مايه افتخار بنده است كه در يازده كنفرانس توسعه منابع انساني در اين  ،در جمع شما حضور دارمامروز بسيار خوشنودم كه 
  .خداوند بزرگ را بسيار شاكرماز اين بابت و  ؛طور در هفت دوره جايزه تعالي منابع انساني ام و همين جمع حضور داشته

  
   :شمارند الزام را برمي پنجبراي حرفه . ابع انساني يك حرفه استبر اين باور هستيم كه مديريت من

نه اينكه در  به طور تمام وقت به آن بپردازند و كنند، اين كار، شغل اصلي آنها باشد كار مي رفهحنخست اين كه افرادي كه در 
ديگر محل تامين هزينه هاي زندگي به عبارتي . كنار كارهاي ديگري كه دارند بخشي از وقت خود را نيز به آن اختصاص دهند

  . آنها باشد
ه دانشي وجود داشته باشد و افراد آن حرفه، تالش داشته باشند تا آن دانش را فرا بگيرند و ندوم اين كه براي آن حرفه يك بد

 .سيع وجودداردطور و در مورد مديريت منابع انساني اين دانش به. ها و وظايف حوزه خود را بهتر ايفا كنند به كمك آن نقش
ها و مراكز  اند و در بسياري از دانشگاه هاي فراواني تدوين و طراحي شده ابزارها و تكنيك ها، ها، مقاالت، استانداردها، رويه كتاب

شود و امروزه حوزه منابع انساني، دانش آموختگان  تدريس ميمديريت منابع انساني آموزش عالي و مراكز آموزش حرفه اي 
  .دفراواني دار

 شوند و جود داشته باشد و براساس معيارها و ضوابطي سوم اين كه يك نظام تاييد صالحيت براي افرادي كه وارد اين حرفه مي
  .را مورد ارزيابي قرار دهدآن پرداختن به ورود افراد جديد به حرفه و هاي الزم براي  ، حداقلكه از قبل تدوين شده اند

حرفه باشد، و اين افراد خود را  ها، اخالقيات و رفتارهاي افراد فه اي، حاكم بر باورها، ارزشچهارم اين كه يك منشور اخالق حر
  .زم بدانندملبه اجراي مفاد آن 

هاي  خواسته ،انجمن به صورت نهاد غير دولتي و مستقل داشته باشند كه سخنگوي آنها باشديك افراد حرفه، پنجم اين كه 
هاي ارتقاء حرفه   زمينه ،در رشد و ارتقاء دانش و مهارت اعضاء بكوشد ،دهي حرفه بپردازد به سازمان ،اي آنها را دنبال كند حرفه

د و موثر داشته باشبر روند تدوين، تصويب و اجراي مقرراتي كه به حرفه مرتبط است، حضور  ،را در سطح ملي دنبال كند
  .تعامالت سازنده و فعالي را با نهادهاي ملي برقرار سازد

طي . بنيان نهادندانجمن مديريت منابع انساني ايران را  83ديران منابع انساني دوازده سال پيش گرد هم آمدند و در سال م
و تالش داشته است تا به ابعاد مختلف حرفه مديريت منابع انساني اين سالها انجمن مسير رشد و توسعه خود را طي كرده 

  : بپردازد
  .ع معتبر برگزيده و دوره هاي آموزشي فراواني را به اجرا گذاشته استبدنه دانشي را براساس مناب -
مدل تعالي منابع انساني را كه در برگيرنده تمامي نظام هاي مديريت منابع انساني است براساس يك مطالعه وسيع، طراحي  -

  .به سازمان هاي ايراني معرفي كرده است 85و تدوين كرده و از سال 



و شناسائي و معرفي  مديريت منابع انسانيهاي  ها به استقرار نظام ، براي تشويق سازمانمنابع انساني تعالي براساس مدل -
سازمان هاي ، جايزه تعالي منابع انساني را طراحي و به اجرا گذاشته كه با استقبال سازمان هاي برتر و تجربه هاي موفق

  .است درآمده اجراه آن با موفقيت بمين دوره هفتمواجه شده و امسال كشورمان 
مدل شايستگي مديريت منابع انساني را طراحي كرده و براساس آن طرح صدور گواهينامه حرفه اي منابع انساني را طراحي  -

 75و تاكنون  دهد منابع انساني را تشكيل مي و متخصصين كه پايه اصلي نظام تاييد صالحيت مديراناست و به اجرا گذاشته 
  .ه اين گواهي نامه را در سه سطح مختلف آن دريافت كننداند ك نفر موفق شده

  .زمان با هشتمين كنفرانس تدوين و معرفي كرده است اي متخصصان منابع انساني را هم منشور اخالق حرفه -
  .ها نموده است هاي خود در سطح كشور ، اقدام به تاسيس نمايندگي در استان براي توسعه فعاليت -

طي سالهاي پس  ، كههاي مرتبط با منابع انساني هزمينترويج، آموزش و نشر در ديگر در حوزه هاي  و بسياري فعاليتاين موارد 
از تاسيس انجمن به اجرا گذاشته شده است، بر تقويت ابعاد حرفه مديريت منابع انساني در كشور متمركز بوده و نتايج مثبت و 

  .موثري را به همراه  داشته است
اي منابع انساني است كه  اهينامه حرفهكنم، طرح صدور گو بر آن تاكيدطور خاص  عي را كه امروز قصد دارم بهاما موضو

انجمن مديريت منابع انساني ايران، آمادگي دارد . تواند به عنوان يك استاندارد براي مشاغل مرتبط با اين حوزه مطرح باشد مي
، كه مسئوليت اي از قبيل سازمان آموزش فني و حرفههاي وابسته  اعي و سازمانتا با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتم

بي شك اجراي اين . نسبت به توسعه و تعميم اين طرح در سطح كشور اقدام نمايد استانداردسازي مشاغل را به عهده دارند، 
ها بپردازد و خالء  نساني در شركتل مرتبط با منابع اتواند به تربيت نيروهاي متخصص و ماهر براي تصدي مشاغ طرح مي

اين طرح از دو جنبه  .مهارتي كه امروزه شركت هاي ما با آن مواجه هستند را مرتفع سازد و آينده شغلي آنها را تضمين نمايد
 توانمند سازي و ارتقاء حرفه اي متخصصان منابع انساني تعريف ميتوسعه، حائز اهميت است، اول آنكه مسير روشني را براي 

در انتخاب و استخدام مديران منابع كند كه مي تواند آينده شغلي رو به رشدي را براي آنها به ارمغان بياورد، و دوم آنكه 
انساني توانمند به مديران عامل شركت هائي كه در جستجوي يك مدير شايسته هستند، كمك مي كند تا از بين دارندگان اين 

در جهت ساماندهي بازار كار متخصصان نقش مهمي را  ،و اين هر دو ؛ود را انتخاب كنندگواهي نامه فرد مناسب و مورد نظر خ
  . دند ايفا نماينمنابع انساني مي توان

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  با تشكيل كارگروه هاي تدوين برنامه ششم توسعهاست برگزاري اين كنفرانس همزمان 
توسعه برنامه هاي مشاركت دولت و بخش خصوصي بايد لي اين برنامه قاعدتاً و يكي از محورهاي اص جمهوري اسالمي ايران؛

(Public- Private Partnership) براي كوچك سازي  ،باشد و بر استفاده از مدل هاي نويني كه امروزه در تمامي كشورها
  . استوار گردددولت ها و بهره برداري بيشتر از مشاركت آحاد مردم و نهادهاي غير دولتي بكار گرفته مي شود، 

 اي رود كه بسياري از فعاليت هايي كه برعهده دولت و سازمان هاي دولتي است به نهادهاي حرفه در همين چارچوب انتظار مي
طراحي و طي آن، با تكيه بر سابقه دوازده ساله خود كه  مديريت منابع انساني ايران، انجمن؛ تخصصي غير دولتي واگذار شود و

و نهادهاي  مديريتي كشور آحاد جامعهقه واسط بين لح ايفاگر نقشبه عنوان كرده است، اجراي برنامه هاي موفقي را تجربه 
، به ويژه در حوزه مديريت منابع در سطح ملي برنامه هاي توسعه مديريتهاي جديد و اجراي  آماده پذيرش مسئوليت دولتي،
اي منابع  نامه حرفه گواهيمشاركت و همكاري در صدور ها و جود دارد كه  اني براي اين همكاريزمينه هاي فراو. است انساني
  .برنامه هاي مشترك باشداين گر اجراي تواند آغاز مي ،انساني

هاي فراواني را براي همه ما  دستاوردها و درس آموخته توسعه منابع انساني، اميدوارم كه برگزاري يازدهمين كنفرانس ،در پايان
برنامه هاي توسعه مديريت در سالهاي طراحي و اجراي براي را  و توشه هائي و بتوانيم از آنها دستمايه ها به همراه داشته باشد

  .يمردارآينده ب
  متشكرم .كنم د تشكر ميناز همه حضار محترم كه به عرايض بنده توجه فرمود

  


