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به امید دیدار 
حمیدرضا جعفری

به نام خداوند مهر 
دوستان و همراهان ارجمند و گرامی  

امــروزه اهمیــت انســان بــه عنــوان یــک ســرمایه بــرای ســازمان هــا و شــرکت ها بــر هیچ کــس 
ــه  ــرای رســیدن ب ــزاری ب ــه نیــروی انســانی از نگاهــی صرفــا اب ــگاه ب ــوع ن پوشــیده نیســت. ن
اهــداف، بــه یــک ســرمایه نیازمنــد بــه برنامــه ریــزی و توجــه ویــژه تغییــر کــرده اســت. اینکــه 
در کشــور مــا، ایــن پارادایــم شــیفت تــا کجــا و چــه عمقــی رخ داده یــا اصــا رخ نــداده اســت 
ــت آن  ــم ، اهمی ــه اصــل موضــوع برگردی ــر ب ــا اگ ــم . ام ــذار می کن ــه قضــاوت شــما واگ را ب
ــزرگ کســب و کار ، شــاهد  ــر واحدهــای ب ــه در اکث ــدری مشــخص و روشــن اســت ک ــه ق ب
ــت  ــوان »مدیری ــا عن ــدی ب ــردی کلی ــع انســانی« و ف ــوان »مناب تشــکیل دپارتمانــی تحــت عن
منابــع انســانی« هســتیم و ایــن اهمیــت ، تــا بــه آنجــا پیــش رفتــه کــه حتــى نــام ایــن واحــد 

بــه ســرمایه انســانی تغییــر یافتــه اســت 
خــود ایــن تغییــرات را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت امــا بــرای اینکــه ایــن ایــده بــه ســرانجامی 
ــاد  ــای بســیار زی ــد فعالیت ه ــد شــویم ، همانن ــد و بهره من ــوش آی ــگان را خ ــه هم برســد ک
دیگــر، نیازمنــد کاری تیمــی هســتیم و صرفــا اینکــه چنیــن واحــدی در ســازمان تعریف شــود، 
الزم اســت امــا کافــی نیســت . نــه تنهــا بــه تغییــر در نگــرش مدیریتــی در ســطوح ارشــد در 
ســازمان نیــاز اســت بلکــه احتیــاج بــه تغییــر نگــرش ســایر ذینفعــان  نیــز وجــود دارد و افــراد 
مســئول در ایــن بخــش ، بــدون همراهــی و همدلــی ســایر اعضــا در یــک ســازمان و تشــکیات 

قــادر بــه ایجــاد تاثیــر و هــم افزایــی نخواهنــد بــود.
 بــه همیــن منظــور و بــه دنبــال گام هایــی کــه بــا شــما و در کنــار شــما آغــاز کرده ایــم ، بنــا 
داریــم بــه صــورت سلســله وار و بــا برنامــه ریــزی مــدون و بهــره منــدی از اســاتید و نخبــگان 
فعــال در حــوزه منابــع انســانی و نیــز متخصصیــن فــن در صنعــت ســامت، بــه صــورت دقیــق 
بــه مقــوالت مرتبــط بپردازیــم تــا بتوانیــم ضمــن ارائــه تعریفــی علمــی و جامــع و درخــور و 
شایســته از جایــگاه منابــع انســانی ، هرچــه بیشــتر و عمیق تــر بــه ضــرورت و اهمیــت توجــه 

بــه مدیریــت آن بپردازیــم.
در ســال گذشــته گام اول رابــا اســتقبال و همراهــی شــما بســیار محکــم برداشــتیم و امیــدوار 
بودیــم آن را ادامــه دهیــم امــا بــا ظهــور پدیــده کرونــا و بیمــاری کویــد ۱۹ و بحران هــای 
انســانی و مدیریتــی بــر آن شــدیم تــا در دومیــن دوره ایــن موضــوع مهــم را از ابعــاد مختلــف 
بــه بحــث و هــم اندیشــی بگذاریــم. افتخــار داریــم در دومیــن گام همراهــی انجمــن منابــع 
انســانی صنعــت دارو را داشــته باشــیم و امیدواریــم بــا حمایــت و حضــور شــما نتایجی ارزنده 
و عملیاتــی حاصــل نماییــم. امیــد داریــم در ایــن مســیر نیــز همچــون ســایر حرکت هایــی کــه 
آغــاز کرده ایــم شــاهد همراهــی شــما عزیــزان باشــیم. بــه امیــد روزهــای بهتــر بــرای همــه مــا 

و علــی الخصــوص بــرای نســل آینــده



مروری بر گذشته



مروری بر گذشته



HR 
Summit

HR 
Summit

باکس اول : )8:30-10:30( 

استراحت و پذیرایی

باکس دوم : )11:00-13:00( 

عصر کرونا

 رهبری در شرایط بحران

عصر کرونا و پیچیدگی های انسانی

رهبری و کفایت
آیا اگر نگـاه متــفاوتی به انتـخاب مدیـران و 
رهبران می داشتیم، امروز تجربه متفاوتی را 

از سر می گذراندیم؟

رهبری در شرایط بحران
در بحران فعلی، نقش مدیریت منابع انسانی در 

رهبری سازمان چیست؟

مغز ما در بحران
 و نقش رهبران در سازمان

پنل:
بحران اقتصادی کشور و مدیریت منابع انسانی

 )ارتقا روحیه و انگیزش پرسنل،تعدیل نیرو(
- چالش انگیزش و نگهداشت نیروهای انسانی

- چالش تعدیل نیرو و عواقب درون و برون سازمانی
- ابزارهای مدیریت نیروها و دورکاری

دکتر حمیدرضا نمازی
)عضو هیات علمی دانشکده پزشکی تهران و دانش آموخته فلسفه(

دکتر فاطمه امیرآبادی
)روانشناس، ارزیاب و کوچ شایستگی های رفتاری و از مترجمین کتاب: چرا این 

همه مردان بی کفایت رهبر می شوند؟(

آقای امیرعلی نوربخش
موسس و  مدیر عامل نیارود

دکتر رامین سمیع زاده 
)مدیرکل برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار هولدینگ ایران مال 

و مدرس دانشگاه(

خانم الهام ولی میرزا
)روان درمانگر و روانشناس حوزه سامت(

گرداننده: 
)HCT Linked ( آقای یوسف درویشوند

اعضا:
خانـم آتنا گوهرزاده 

آقای محسن مکرمی )دیجیکاال(
آقای بهنـام نجــاری )ایرانسـل(

گرداننده: 
دکتر حمیدرضا صمدی )کوبل دارو(

اعضا:
دکتر نازنین دادگر  )یونیلیور(

آقای امیر نفریه  )زرین(
دکتر حسن فرضی  )دکتر عبیدی(
مهندس هادی بقایی  )سامسونگ(

روانشناسی مقابله با ابهام

پنل:
آخرین هماهنگی های متخصصین 

منابع انسانی در مدیریت عصر 
کرونایی سازمان

20
دقیقه

20
دقیقه

۱۵
دقیقه

20
دقیقه

20
دقیقه

70
دقیقه

70
دقیقه

برنامه علمی دومین اچ آر سامیت

تاریخ همایش: پنج شنبه 1399/6/13
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استراحت و پذیرایی

باکس سوم : )14:00-16:00( 

 چند راهکار پیشنهادی در بحران عدم قطعیت

ذهن آگاهی : آیا تعریف آن را درست 
فهمیده ایم؟

آیا ذهن آگاهی این روزها به کمک 
می آید؟

واحد منابع انسانی، پررنگ ترین نقش در 
جایگاه سازی فرهنگ ذهن آگاهی

ارائه ویژه:
موردکاوی پیاده سازی کوچینگ سازمانی

تجربه ای فراتر از صنعت

پنل:
Resilience و تاب آوری و نقش

 مدیریت منابع انسانی

مهندس کتایون خدایی
)متخصص و مدرس حوزه ذهن آگاهی و کوچ زندگی(

دکتر عماد قائنی
)مربی، مشاور و مدرس رهبری سازمانی(

خانم آزاده نوری )ایرانسل(
دکتر اباذر کمالی )دکتر عبیدی(

گرداننده: 
مهندس فلورا فرصادی )صافوال- بهشهر(

اعضا:
آقای علی محسنیان ) آدورا طب(
آقای پیمان دیانی ) کاله سولیکو(

دکتر فرشاد نادری ) رادمان - ماموت(
دکتر محمد جواد فیض )هولدینگ دارویی نوفیکو(

20
دقیقه

20
دقیقه

20
دقیقه

70
دقیقه

برنامه علمی دومین اچ آر سامیت

با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی



عصر کرونا 
سخنرانان

جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی تهران

و دانش آموخته فلسفه
دانش آموخته فلسفه از دانشگاه تهران

دانش آموخته اخاق پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضو هیات علمی گروه اخاق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دپارتمان علوم انسانی سامت دانشگاه مجازی
عضو کمیته فنی و کمیته علمی المپیاد علمی علوم پزشکی کشور

همکار گروه اخاق حرفه ای دانشگاه تهران
مدیر دفتر تاریخ و میراث دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دپارتمان علوم انسانی سامت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
عضو حلقه بین رشته ای تهران

رییس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران 
عضو حلقه علمی كرسی اخاق دبيرخانه کرسی های نظریه پردازی و نقد

سرکار خانم الهام ولی میرزا
روان درمانگر و روانشناس حوزه سالمت

او دانش آموخته رتبه اول کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های شهید بهشتی 
و تریبیت مدرس تهران است. در حوزه درمان سابقه19 ساله روان درمانگری شناختی-

رفتاری در کلینیک دانشگاه تریبیت مدرس و مراکز خصوصی را دارد.
در حوزه روانشناسی سامت 24 سال فعالیت مستمر در زمینه روان درمانی و بهداشت 

روان بیماران مزمن به ویژه کودکان مبتا به سرطان را دارد.
او موسس بخش روان شناسی موسسه کودکان مبتا به سرطان ) محک ( در سال 

1375 است و همچنین دو دوره عضو هیات مدیره آن بوده است.
همچنین مدرس دوره های آموزشی ویژه متخصصان کادر درمان در حوزه سامت روان 

بوده است.
از دیگر فعالیتهای وی، مجری-کارشناس برنامه های صدا وسیما در حوزه ارتباطات 

میان گروهی و سامت روان و نیز  عضویت کمیته های علمی و اجرایی کنگره های 
متعدد مرتبط با حوزه روانشناسی و سرطان می باشد.

 همچنین تدریس دروه های مهارت های زندگی، مدیریت استرس و ارتقا توانمندی های 
فردی و راه اندازی و مدیریت پروژه خانه های بهداشت روان پتروشیمی در جنوب 

کشور از دیگکر فعالیت های وی است.
او می گوید:

»پس از قریب به دو دهه فعلیت عملی در حوزه های گوناگون سامت روان، یک 
یافته مهم دارد و آن اینکه:

من روانشناس نیستم 
امروز می دانم که:
من روا، نشناسم...«



عصر کرونا 
پنل

جناب آقای یوسف درویشوند
HCT Linked مدیرعامل شرکت

HCT Linked مدیرعامل شرکت
فعال حوزه منابع انسانی و مشاور حوزه جذب و استخدام

جناب آقای محسن مکرمی
معاونت منابع انسانی دیجیکاال

معاونت منابع انسانی گروه دیجیکاال
معاونت سابق منابع انسانی شرکت های زرین سلولز و دنون، 

مدیر واحد منابع انسانی زیمنس و رنو 

سرکار خانم آتنا گوهر زاده
عضو انجمن مدیران منابع انسانی

آتنــا از ســال 1388 بــه طــور رســمی فعالیــت خــودش را در زمینــه مدیریــت منابــع انســانی در 
گــروه کانســپت کــه یــک شــرکت وارد کننــده برنــد هــای معــروف ایتالیــا و آلمــان در زمینــه 
لــوازم خانگــی بــود آغــاز کــرد .عاقــه او بــه حــوزه منابــع انســانی باعث شــد در جهت  توســعه 
فــردی خــود  قــدم بــردارد. در ســال هــای بعــد بــا ورود بــه ســازمان هــای بزرگــی همچــون گروه 
صنعتــی مکــرر) برتریــن شــرکت هــای تولیــدی و صــادر کننــده مــواد شــیمیایی( تجربیــات 
جدیــدی آموخــت و پــس از آن بــا ورود بــه صنعــت دارو و فعالیــت در نانوالونــد تجربیــات 
بســیار ارزنــده ای در خصــوص انگیــزه بخشــی ، فرهنــگ ســازمانی و جــذب نیروهای مســتعد 
در ایــن ســازمان و.... کســب کــرد و اکنــون بــا گذشــت 12 ســال از ســابقه مدیریــت منابــع 
انســانی در ســازمان های مختلــف وارد شــرکت بــزرگ ســیناژن شــده تــا همچنــان مصمــم و 

بــا انگیــزه بــه یادگیــری و توســعه خــود و ســازمانش ادامــه دهــد.

جناب آقای بهنام نجاری
معاونت منابع انسانی شرکت ایرانسل



رهبری در بحران
سخنرانان

سرکار خانم دکتر فاطمه امیرآبادی
روانشناس، ارزیاب و کوچ شایستگی های رفتاری

رییس هیات مدیره موسسه آرنیک
دانــش آموختــه دکتــرای روان شناســی اســت امــا بــا ورود بــه حــوزه روان شناســی 
صنعـتـی، دوره هــای مرتبــط بــا منابــع انســانی را گذرانــد تــا در ایــن مســیر بتوانــد از 
روانشناســی در ارزیابــی و توســعه انســانها بهــره ببرد.بیــش از یــک دهــه اســت در حــوزه 
رهبــری و رفتــار ســازمانی فعالیــت دارد و ایــن مســیر منتــج بــه تاســیس موسســه مشــاوره 
مدیریــت آرنیــک شــد کــه در دو ســال گذشــته بــه گــروه معنــا پیوســت. در حــال حاضــر 
در نقــش مدیــر، مصاحبــه گــر و مــدرس کانــون هــای ارزیابــی شایســتگی هــای رفتــاری و 

ــران و مدیرعامــان ســازمان ها اســت کــوچ رهب

جناب آقای دکتر رامین سمیع زاده
مدیرکل برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار هلدینگ ایران مال

و مدرس دانشگاه
مدیر مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال

مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار هلدینگ ایران مال
عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مبلمان و دکوراسیون

رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی دکوراسیون نیروانا
سردبیر مجله دکومان )فصلنامه هنر و فناوری دکوراسیون و مبلمان(

پست دکتری دانشگاه Grenoble Alpes و دکترای مدیریت کسب و کار دانشگاه Lyon 3 فرانسه
فوق لیسانس مهندسی صنایع و سیستم ها از دانشگاه آزاد تهران 

لیسانس مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها از دانشگاه صنعتی شریف
فارغ التحصیل دبیرستان البرز

مترجم کتابهای: راز موفقیت ایکیا، برترین تصمیمها در مشهورترین برندها ، حلقه های طایی 
برندهای موفق جهان

جناب آقای امیرعلی نوربخش
موسس و  مدیرعامل نیالرود

امیرعلــی نوربخــش مــدت بیــش از بیســت ســال اســت کــه در حــوزه کســب و کار مشــاوره و توســعه 
ــه  ــران اســت ک ــری( در ته ــارود )توســعه رهب ــل شــرکت نی ــد. او مدیرعام ــی نمای ــت م ــری فعالی رهب
ــا گــروه بزرگــی از شــرکت هــای چنــد ملیتــی و نیــز شــرکت هــای موفــق ایرانــی کار کــرده اســت. او  ب
همچنیــن در دو ســال گذشــته عــاوه بــر تدریــس در موسســه دیــل کارنگــی، مدیرعامــل شــرکت مــون3 
کانــادا بــوده اســت. همچنیــن در ده ســال گذشــته بــر اســتفاده از علــوم اعصــاب در حــوزه فــروش و 

رهبــری بــه صــورت کاربــردی تمرکــز کــرده اســت.
او همچنیــن دارای تاییدیــه رســمی مربــی گــری بــوده، هــم زمــان در ایــن حــوزه نیــز در کنــار مدیــران 

و رهبــران مــی باشــد. 
وی هــم اکنــون در تورنتــو زندگــی و فعالیــت مــی نمایــد و رهبــری شــرکت نیــارود را از راه دور انجــام 
می دهــد. تمرکــز امیرعلــی نوربخــش در حــال حاضــر بــر توســعه مهــارت هــای رهبــری، مربی گــری 
)کوچینــگ(، فرهنــگ ســازمانی، مدیریــت تغییــر و بهبــود عملکــرد افــراد در ســازمان هــا بــا بــه کارگیــری 

دانــش کاربــردی علــوم اعصــاب مــی باشــد.



رهبری در بحران 
 پنل

جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی
مدیر ارشد منابع انسانی و ارتباطات کوبل دارو

فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی و مدیریت منابع انسانی در مقطع 
کارشناسی ارشد و دارای مدارک DBA از دانشکاه عامه طباطبائی و PHRi Certified هستند .

سال 1380 به مدت 5 سال به عنوان مسئول امور مالی و اداری در کنسولگری بریتانیا
سال 1385 به مدت 6 سال به عنوان مدیر جبران خدمات و مزایا در شرکت آتیه روشن

 سال 1392 به مدت 1 سال به عنوان مدیر توسعه منابع انسانی در شرکت کوبل دارو
 سال 1393 به مدت 1 سال به عنوان مدیر توسعه سازمان در شرکت سولیکو 

 سال 1394 تا کنون به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی و ارتباطات در شرکت کوبل دارو

جناب آقای دکتر حسن فرضی
معاونت منابع انسانی داروسازی دکتر عبیدی

طــی نــه ســال اخیــر بعنــوان مدیــر ارشــد منابــع انســانی و ارتباطــات دارو ســازی دکتر عبیــدی در راســتای اهداف اســتراتژیک 
ایــن شــرکت خوشــنام دارویــی کشــور توانســته بــا نــوآوری در حــوزه هــای ســازمانی، منابــع انســانی و اســتقرار سیســتم هــای 
مربوطــه نقشــی اثرگــذار در پیشــرفت داروســازی دکتــر عبیــدی در صنعــت دارویــی کشــور داشــته باشــد. اســتقرار سیســتم 
ــه  ــن مــدت از نمون ــروری در ای مدیریــت عملکــرد، سیســتم هــای کوچینــگ ســازمانی، مدیریــت اســتعداد و جانشــین پ
فعالیــت هــای ایشــان در داروســازی دکتــر عبیــدی بــوده کــه جایــگاه منابــع انســانی ایــن شــرکت برتــر داروســازی کشــور را در 

صنعــت دارو و حتــی بیــن ســایر صنایــع بــه موقعیتــی قابــل توجــه تبدیــل نمــوده اســت.
وی دارای بیــش از 18 ســال تجربــه در صنایــع غذایــی، مخابراتــی و دارویــی در حوزه هــای مدیریــت منابــع انســانی، کوچینــگ 
ســازمانی، مدیریــت پــروژه و تحقیقــات بــازار در صنایــع دارویــی، غذایــی و مخابراتــی کشــور مــی باشــد. ایشــان رئیس هیئت 
مدیــره انجمــن منابــع انســانی صنعــت دارویــی کشــور، رئیــس انجمــن کوچینــگ ایــران و عضــو هیئــت مدیــره فدراســیون 

بیــن المللــی کوچینــگ )ICF (International Coach Federation چپتــر ایــران مــی باشــد.
ــوده و تحصیــات مقاطــع لیســانس و  او دارای دکتــرای حرفــه ای کســب و کار )DBA( از دانشــگاه عامــه طباطبایــی ب
ــات  ــوم تحقیق ــوق لیســانس خــود را در رشــته مدیریــت صنعتــی در دانشــگاه عامــه طباطبایــی و دانشــگاه آزاد عل ف

گذرانــده اســت. 
در زمینــه کوچینــگ، ایشــان بــه عنــوان کــوچ حرفــه ای دارای مدرک )PCC (Profession Certified Coach  از فدراســیون 

بیــن المللــی کوچینــگ می باشــد.

جناب آقای امیر نفریه
مدیرکل منابع انسانی گروه زرین

مدیر کل منابع انسانی گروه زرین
مدیر کل سابق منابع انسانی گروه سولیکو کاله

دارای مدرک PHRI از  HRCI آمریکا
ICF از ACC مدرک کوچینگ سطح

سطح 5 واقعیت درمانی و تئوری انتخاب از موسسه ویلیام گلسر



رهبری در بحران
پنل

جناب آقای مهندس هادی بقایی 
رییس گروه منابع انسانی سامسونگ

هادی در حال حاضر »رئیس گروه منابع انسانی« در شعبه ایران سامسونگ الکترونیکس است.
ــا رشــته  ــر ب ــد و در ســال 2001 از دانشــگاه باهن ــران متول ــان ، ای ــر 1978 در کرم ــادی در 15 نوامب ه
ــع و ســرمایه انســانی را بســیار جالــب  مهندســی مکانیــک فــارغ التحصیــل شــد. او کــه حــوزه مناب
و چالــش برانگیــز یافــت، بــا اشــتیاق دو چنــدان بــه کار خــود در ایــن زمینــه ادامــه داد. او معتقــد 
اســت مدیرعامــل ، CFO  وCHRO   ســه محــور اصلــی هــر شــرکت هســتند و بــاور دارد کــه یــک رهبــر 
منابــع انســانی مــی توانــد تأثیرگذارتریــن و مؤثرتریــن فــرد در هــر ســازمان باشــد زیــرا متخصصــان 
منابــع انســانی بــا روح یــک ســازمان و روحیــه تــک تــک افــراد ســازمان خــود ســر و کار دارنــد ، افــرادی 
بــا اســتعدادهای متنــوع را جــذب مــی کننــد ، مهــارت هــای آنهــا را متمایــز مــی کننــد ، توســعه و 
بهبــود شایســتگی هــای آنــان ونیــز مهارتهایشــان را در دســتور کار قــرار مــی دهنــد و ده هــا عملکــرد 
موثــر دیگــر دارنــد کــه مــی توانــد یــک ســازمان را بــه ســمت موفقیــت ســوق دهــد. هــادی در اکتبــر 
ــت  ــت و گاز فرانســه و یکــی از هف ــه نف ــد ملیتــی یکپارچ ــه شــرکت TOTAL ، شــرکت چن 2002 ب
شــرکت نفــت ســوپرماژور جهــان در ابتــدا بــه عنــوان کارشــناس منابــع انســانی و ســپس بــه عنــوان 
مدیــر منابــع انســانی و سرپرســت عملیــات اجرایــی در پــروژه دورود 3 پیوســت. وی تــا ژوئــن ســال 
2009 کــه بــه دلیــل تحریــم هــای جهانــی علیــه ایــران توتــال کشــور را تــرک کــرد، در آنجــا مشــغول 

بــه فعالیــت بــود.
   JV  ــا  شــرکت کیســون در گــروه بیــن المللــی وی ســپس فعالیــت خــود را در حــوزه نفــت و گاز ب

بــه عنــوان مدیــر منابــع انســانی تــا ســپتامبر 2011 ادامــه داد.
او ســپس بــه شــرکت سامســونگ الکترونیکــس، غــول بیــن المللــی برندهــا بــه عنــوان رییــس گــروه 

منابــع انســانی  پیوســته اســت کــه واحدهــای HR  و  IT را مدیریــت مــی کنــد.

سرکار خانم دکتر نازنین دادگر
معاونت منابع انسانی یونیلیور ایران و آسیای مرکزی

نازنین به لحاظ آکادمیک فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و دکترای حرفه ای کسب و کار دارد.
ــد و پــس از  ــه مدیریــت بازرگانــی گردی ــازار کاردرزمین پــس از اتمــام تحصیــات دررشــته مدیریــت ، وارد ب
ــه  ــا ورود ب ــا Eni.B.V شــد. ســپس ب ــت ایتالی ــع انســانی درشــرکت نف مــدت هشــت ســال، وارد حــوزه مناب
ــا ســمت  ــع انســانی گســترش داد و ب ــه مناب شــرکتهای  FMCG ماننــدBAT نقــش حرفــه ای خــود را در زمین
ــه فعالیــت خــود ادامــه داد ودر نهایــت مســئولیت  ــع انســانی در شــرکت Danone Dairy  ب ــر کل مناب مدی

مدیریــت کل منابــع انســانی Danone Waters را نیزعهــده دار گردیــد.
 طــی ایــن ســالها بــا هــدف اثــر گــذاری در زمینــه توســعه فرهنــگ ســازمانی، مدیریــت و توســعه نیروهــای 
انســانی و آمــوزش در زمینــه رهبــری در کنــار ســازمان ها بــه همــکاری پرداخــت. در شــانزدهمین ســال 
فعالیــت در حوزه هــای مختلــف منابــع انســانی وارد شــرکت Unilever بــا مســئولیت جغرافیایــی گســترده ترتــا 

کشــورهای آســیای مرکــزی  گردیــد. 
 Coaching،  در مراحــل مختلــف و در ســالهای  گذشــته نســبت بــه ارتقــاء مهــارت هــای خــود در زمینــه هــای
Standards of leadership، Project Management  و ســایر مهارت هــای مدیریتــی پرداخــت و بــه عنــوان

Internal Coach در ایــن ســازمان ها فعالیــت نمــود.



سه راهکار پیشنهادی
سخنرانان

جناب آقای دکتر عماد قائنی
مربی،مدرس و مشاور رهبری سازمانی

سوابق تحصیلی:
- دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

- کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطاعات، دانشکده مدیریت 
دانشگاه عامه طباطبایی

سوابق حرفه ای:
- مربی، مشاور و مدرس رهبری سازمانی

- بنیانگذار پلفترم شبکه یادگیری »وب یاد«
- مدرس دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران

سرکار خانم مهندس کتایون خدایی
متخصص و مدرس حوزه ذهن آگاهی و کوچ زندگی

 سوابق تحصیلی:
- فوق لیسانس رشته مهندسی نرم افزار از استرالیا

- دانش آموخته دوره تربیت مربی دوره هوش هیجانی و ذهن آگاهی از      
  شرکت گوگل در آمریکا

- کوچ حرفه ای دوره بین المللی آکادمی کوچینگ فارسی زبانان انگلستان
سوابق حرفه ای:

- ده سال سابقه کاری در حوزه نرم افزار
- سه سال تدریس دوره هوش هیجانی بر پایه ذهن آگاهی 

- مترجم کتاب درونت را جستجو کن) کتاب مرتبط با دوره هوش هیجانی بر  
  پایه  ذهن آگاهی (

- یک سال کوچینگ حرفه ای



سه راهکار پیشنهادی
پنل

سرکار خانم مهندس فلورا فرصادی
مدير ارشد منابع انساني ) تلنت و توسعه( شركت صافوال بهشهر

دانــش اموختــه ی مهندســی نســاجی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان اســت امــا بــا ورود بــه حــوزه ی 
ــع انســانی پیشــرفته را در ســازمان  ــع انســانی در شــرکت میتسوبیشــی ژاپــن ، دوره ی مناب مناب
ــا دوران حرفــه ای  مدیریــت صنعتــی و MBA را دانشــگاه تهــران ســپری کــرده اســت. همزمــان ب
خــود در شـــــرکت هایی نظیــر میتوبیشــی، یونیلیــور، زریــن رویــا و صنعتــی بهشــهر، دوره هـــــای 

ــده اســت.  CIPD –level 7 و Coaching را نیــز گذران
ــوزش داشــته و  ــری و آم ــه ی یادگی ــواره دغدغ ــع انســانی، هم ــه یــی مناب ــت حرف ــار فعالی در کن
ــد و ســابقه ی  تدریــس  ــا در مســیر یادگیــری و توســعه ی فــردی مــی دان همیشــه خــود را نوپ

ــه ای خــود دارد.  ــه ی حرف ــر را در کارنام دوره هــای آموزشــی زی
- مهارت های مصاحبه شغلی 

Resilience تاب آوری -
-چگونه تاب اوری را به عنوان یک لیدر ارتقا دهیم

جناب آقای پیمان دیانی
معاونت منابع انسانی شرکت کاله سولیکو

ــط صنعتــی از  ــران، رواب ــل از دانشــگاه ته ــن المل ــوق بی ــای حق ــه رشــته ه ــش آموخت دان
دانشــگاه کورنــل ایــاالت متحــده، مدیریــت از دانشــگاه لیورپــول انگلســتان و نیــز دانشــگاه 

فیچبــرگ ایــاالت متحــده 
ســابقه فعالیــت در شــرکت های کالــه ســولیکو، شــرکت مخابــرات ایــران، انــرژی دانــا، 

ــان ــروه صنعتــی بوت ــا، شــل و گ وکی
عضــو انجمــن مدیریــت منابــع انســانی و نیــز عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــی مدیــران 

منابــع انســانی ایــران

جناب آقای دکتر فرشاد نادری
متخصص حوزه منابع انسانی و رئیس هیئت مدیره رادمان

دکتــر فرشــاد نــادری، كارآفرينــی اســت کــه بــا ســابقه چندیــن ســاله در ســمت های مديريتــی، 
ایفــاء نقــش نمــوده اســت. او مــدرس و دوره  هــاي در مهارت هــای بیــن فــردی و مشــاور 
تخصصــی منابــع انســانی، و کارشــناس برنامــه زنــده از شــبکه ســوم رســانه ملــی می باشــد. در 
ــر مجموعــه مامــوت در  ــا کــه یکــی از شــرکت های زی حــال حاضــر وی مدیرعامــل شــرکت ویان
حــوزه ی منابــع انســانی اســت می باشــد. وی مؤســس و مدیــر عامــل شــركت مشــاوره رادمــان 
اســت كــه بــه عنــوان مشــاور و مــدرس نیــز ايفــاء نقــش مي نمايــد. او بــا تكيــه بــر بيــش از 
10 ســال ســابقه مفيــد خــود در آمــوزش، هدايــت و رهبــري، و توســعه ســازمانی بــه ايــن مهــم 

ــود. فائــق مي ش
ايشــان در ســال 1393 )معــادل 2014 میــادی(  موفــق بــه اخــذ مــدرک دکتــری خــود در زمینــه 
مدیریــت از دانشــگاه بــوردو فرانســه گردیــد. همچنیــن وي در ســال 1387 )معــادل 2007 
ميــادی( مــدرک کارشناســی ارشــد مدیریــت MBA را از دانشــكده مديريــت و اقتصــاد دانشــگاه 
صنعتــی شــريف و رويــال رودز کانــادا دریافــت نمــود.   در ســال 1380 نیــز موفــق بــه دريافــت 
مــدرك كارشناســی مهندســی صنايــع خــود گرديــد. ایشــان دارای گواهينامه هــای معتبــر 
بين المللــي CPBA, CPVA شــناخت رفتارهــا و ارزش هــا از مؤسســه  TTI واقــع در ایالــت 

ــکا می باشــند. ــع انســانی آمری ــن مناب ــکا و عضــو انجم ــای آمری آریزون



سه راهکار پیشنهادی
پنل

جناب آقای دکتر سید محمد جواد فیض 
کوچ حرفه ای، دکترای حرفه ای کارآفرینی، متخصص داده و اطالعات، مدیریت اجرائی، 

مهندسی نرم افزار
ICF و متخصــص حــوزه منابــع انســانی  از  المللــی  بــه عنــوان یــک کــوچ حرفــه ای بیــن 
)HR Development(  و بــا دانــش گســترده در حــوزه فــن آوری اطاعــات )ICT( و بــا مهــارت هــای 
تخصصــی در حــوزه سیســتم هــای اطاعاتــی )Data Scientist( و نزدیــک بــه دو دهــه تجربــه عملــی 
ــو در  ــگ داروئــی نوفیک ــره هلدین در صنعــت دارو، در حــال حاضــر در کســوت عضــو هیئــت مدی
بخــش خصوصــی و نایــب رئیــس انجمــن منابــع انســانی صنعــت دارو مشــغول بــه کار بــوده و خــود 
ــوژی، فــن آوری اطاعــات و اخــاق حرفــه ای بــه  را فــردی مــی دانــد کــه در چهــار راه علــم، تکنول
افــراد و ســازمان هــا کمــک مــی کنــد تــا هرچــه پویاتــر و موثرتــر گام هایــی پایــدار را طــرح ریــزی و 

اجرایــی کننــد.
وی تحصیــات دانشــگاهی خــود را از مهندســی نــرم افــزار شــروع کــرده و در ادامــه بــا تحصیــات 
تکمیلــی در رشــته مدیریــت اجرائــی Executive  و دکتــرای حرفــه ای مدیریت با گرایش کارآفرینی 
Entrepreneurship ، مســیر تحصیــات رســمی خــود را ادامــه داده اســت.  بــا توجــه بــه عاقــه و 
تخصــص در حــوزه فــن آوری اطاعــات،  دوره  POST MBA  بــا گرایــش Business Intelligence  را 
گذرانــده اســت. همچنیــن دوره مدیریــت و رهبــری بــا موسســه ILM  انگلســتان در Level 5  را در 
کارنامــه خــود داشــته و در جدیدتریــن ســطح از مســیر آموزشــی خــود دوره حرفــه ای کوچینــگ بــا 

مدرســه فرانســوی Coaching Ways  را بــه اتمــام رســانده اســت. 

جناب آقای علی محسنیان
مدیر ارشد منابع انسانی شرکت آدوراطب

ــت کســب و کار خــود را از  ــدرک مدیری ــت صنعتــی اســت و م ــه رشــته مدیری ــش آموخت دان
دانشــگاه شــهید بهشــتی کســب نموده اســت. فعالیت ایشــان نزدیک به دو دهه در شــرکت های 

بیــن المللــی نفــت و گاز، FMCG  و دارویــی در زمینــه مدیریــت نیــروی انســانی اســت. 
ایشــان در شــرکت بیــن المللــی SGS، مســئول نیــرو هــای انســانی پــروژه هــای  Total فرانســه 
فــاز 2 وEni  ،3 ایتالیــا فــاز 4 و 5 و  Repsol اســپانیا بــوده انــد.  همچنیــن در شــرکت 
ـی و آزادگان  بین المللــی نفــت چیــن ) CNPC International( در پــروژه هــای پــارس جنوـب

ــد. ــه عهــده داشــته ان ــروی انســانی را ب ــت نی جنوبــی مدیری
از دیگــر تجربیــات ایشــان در زمینــه FMCG، مدیــر ارشــد جــذب و اســتخدام و مدیــر منابــع 
انســانی ســازمان فــروش در گــروه ســولیکو بــوده و هــم اکنــون نیــز مدیــر ارشــد منابــع انســانی 
ــع دارو در سراســر  ــه پخــش و توزی شــرکت پخــش دارویــی آدوراطــب می باشــد، کــه در زمین

ایــران فعــال اســت.  
آقــای محســنیان ممیــز بیــن المللــی  NGO از SGS  ســوئیس و عمــده تجــارب ایشــان در 

ــی باشــد.  ــگ ســازمانی م ــروی انســانی و کوچین ــا و نی توســعه ســازمان ه



ارائه ویژه

سرکار خانم آزاده نوری
شریک راهبردی منابع انسانی ایرانسل

سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه عامه طباطبایی

سوابق حرفه ای
شریک راهبردی منابع انسانی شرکت ایرانسل

بیش از یک دهه فعالیت درحوزه های مختلف منابع انسانی
مدرس دوره های تعلق خاطر سازمانی و رهبری

کوچ سازمانی و فردی
عضو اصلی تیم طراحی و پیاده سازی کوچنگ سازمانی درشرکت 

ایرانسل

جناب آقای دکتر اباذر کمالی
مدیر آموزش و توسعه داروسازی دکتر عبیدی

سوابق تحصیلی
دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

MBA با گرایش مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
کارشناسی ریاضی، دانشگاه خلیج فارس

سوابق حرفه ای
مدیر آموزش و توسعه شرکت داروسازی دکتر عبیدی

مربی و مشاور حوزه منابع انسانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان
رییس دایره توسعه نیروی انسانی شرکت پرداخت الکترونیک سامان

عضو کمیته ارزیابی و انتخاب نیروی انسانی بانک ملی ایران 
مشاور حوزه بازار سرمایه بانک صادرات ایران 



کمیته اجرایی همایش

سرکار خانم دکتر نغمه غفوری
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران و کارشناسان صنعت دارو

دارای ۷ سال سابقه در حوزه منابع انسانی در صنعت داروی کشور
دکترای مدیریت منابع انسانی و دارای سوابق پژوهشی در زمینه 

مسائل حوزه منابع انسانی
PCC کوچ بین المللی

سرکار خانم فائزه طباطبایی
مدیر رویدادهای گروه روما 

سابقه فعالیت چند ساله در حوزه های بازاریابی و تبلیغات 
در شرکت های تپسل و فورمایند 

 MBA کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد تهران و
دانشگاه شهید بهشتی



 آدرس : تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره ی ۲۱۰

مرکز همایش های بین المللی رایزن

محل برگزاری همایش 



حامیان

حامیان
دارویی

fightio 
fightio 
fightio.com  

pourateb
PouraTeb Pharmaceutical Group
https://pourateb.com/

dr_abidipharma
Dr.Abidi Pharmaceuticals
https://abidipharma.com/

شماره تماس:  ۰۲۱۴۱۵۰۱

coachingwaysiran
coachingways iran 
www.coachingways.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۲۷۵۳۴

hire.camp
hirecamp
https://hire.camp

شماره تماس: 88514467-8 021

nilaroad
Nillaroad Consulting
www.nillaroad.com

شماره تماس:22256472 021

7sang team
7sangteam
http://7sangteam.ir

شماره تماس:09359550435

 شماره تماس:021-82711

 شماره تماس:۰۲۱-۴۴۵۲۲۴۵۱



اینجا چراغی روشن است…

آدرس: خیابان ولیعصر پایین تر از میدان ونـک روبــه روی کوچه دوازدهم 
ساختمان خورشـید طبقه دوم واحد۲

آدرس :میدان هروی، خ موسوی جنب
هروی سنتـر پاک 63 واحـد 509

کد پستی : ۱۴۳۵۶۷۴۳۱۶تلفن: 25917444
تلفن و فکس :۸ - ۸۸۸۶۵۴۲۴۷

همراه : ۰۹۲۰۳۵۱۱۰۲۵

 www.roma.co.ir
info.romaco@gmail.com

 ROMA CO

info.romaco


