برنامــه زمــان بندی "هشتمین دوره آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی"
چهارشنبه  - 1397/04/27 -دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – ساختمان الغدیر  -سالن شماره 2
تهران-بزرگراه شهید چمران(جنوب به شمال)-بزرگراه جالل آل احمد-زیر پل گیشا-دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-ساختمان الغدیر

مدت (دقیقه)

شروع

پایان

عنوان برنامه
پذیرش شرکت کنندگان -توزیع کارت های ورودی طبق کد پیگیری ثبت نام

25

08:00

08:25

تالوت آیاتی از کالم اله مجید  -خوش آمدگویی و مرور برنامه زمان بندی

10

08:25

08:35

**آقای مهندس ابراهیم کاظمی:

70

08:35

09:45

E.kazemi@msc.ir

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

مدیر تحقیقات نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
ارائه :مدیریت عملکرد با رویکرد مربی گری (مطالعه موردی شرکت فوالد مبارکه اصفهان )

پذیرایــــی صبــــح

25

09:45

10:10

**آقای پروفسور سیدصدرالدین نجاتی گیالنی:

120

10:10

12:10

sadrigilani@gmail.com

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

دارای دکترای مدیریت کسب و کار  DBAاز دانشگاه  Paris Business Schoolفرانسه
دارای درجه پروفسور تمام از دانشگاه  Teessideانگلستان
یکی از مؤسسین و رئیس سابق دانشگاه  Soharعمان
ارائه :بررسی نقش حیاتی سرمایه انسانی در توسعه و رفتار سازمان

اقامــــه نمــــاز – پذیرایــــی ظهــــر

50

**آقای دکتر خدایار ابیلی:

120

Abili@ut.ac.ir
Abilihr@yahoo.com
Abili_hrm@yahoo.com

12:10

13:00

13:00

15:00

(مدیریت پرسش و پاسخ
با سخنران می باشد)

دارای فوق دکترای مدیریت آموزش عالی در دانشگاه کالیفرنیا آمریکا
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
پژوهشگر و صاحب نظر حوزه مدیریت منابع انسانی
ارائه :مدیریت هوش ،استعداد و شایستگی در سازمان ها

*سالن پذیرایی صبح و پذیرایی ظهر ،طبقه زیرین همکف می باشد.
*جهت اقامه نماز ،می توانید به ساختمان امام رضا (پایین پله های ورودی ساختمان الغدیر  100متر به سمت چپ) مراجعه نمائید.
*در صورت سوال از سخنران در سالن ،می توانید سواالت خود را در برگه تعبیه شده در پک اهدایی یادداشت نموده تحویل نمایندگان دبیرخانه دهید.
همچنین در صورت عدم پاسخ سوال شما در زمان ارائه سخنران به دلیل اتمام وقت ،می توانید پس از پایان ارائه ،به سخنران مراجعه یا با ایمیلی که در
برنامه زمان بندی اعالم شده ،در تماس باشید.
*جهت دریافت آخرین نسخه مقاالت همچنین فایل صوتی دوره ،عدد  1را به شماره همراه  09121759599ارسال نمائید تا لینک مربوط به کانال
اطالع رسانی مرکز برایتان ارسال گردد)@AZMAPARSIAN( .
*پک های اهدایی یک شکل هستند .لطفاً از گذاشتن لوازم شخصی در آن خودداری نمائید.
*لطفاً پیش از ترک سالن ،زیر کارت ورودی و همچنین فرم ارزیابی خود را تکمیل نموده ،به امضا رسانده و به دبیرخانه مستقر در محل برگزاری تحویل
دهید.

تلفن 88779238-39 :و 88674412-13
برگزار کننده :مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارسیان

www.azmaparsian.com

