
  

 المللی رایزن هاي بینمرکز همایش

 1400بهمن  18

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدى بودن در کــار، آرام نداشــتن بــراى کــار، احســاس مســئولیت بــراى 

در  ، (شــده اســت)  کــه بــر عهــده گرفتهاى    اصل اقــدام و کــار و وظیفــه

هــاى کشــور بســیار مهــم اســت. بــه همــین جهــت هــم   بخشى از بخش

ــ ا هست که اگر کسى واقعا کنــد کــه کفایــت الزم بــراى ایــن ی حســاس م

کار را ندارد، معلــوم نیســت کــه پــذیرش آن کــار، مشــروع باشــد. چــون 

ــ  ن کــار قبول این کار به معناى این است که ّ تعهــد کنــد و بپــذیرد کــه ای

 .را بــه انجــام برســاند. ایــن، بــدون کفایــت و لیاقــت، امکانپــذیر نیســت

)05/12/72( 

    مدظله العالی  ايآیت اهللا العظمی خامنه



 

  

 

 

 جشنواره فجر مدیریت ایران

بــا آغــاز ســده جدیــد هجــري خورشــیدي و بــا هــدف ایجــاد قرصــتی مناســب بــراي شناســایی نخبگــان و فرهیختگــان  همزمــان  
گیــري از تجربیــات ارزشــمند  کــارآفرینی کشــور و بــا بهــرههــاي مانــدگار و خوشــنام کســب و کــار و  مدیریت ایران و معرفــی چهــره

هــاي برتــر اقتصــاد ایــران در نظــر اســت بــا همکــاري وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت و  هشــت گردهمــایی بــزرگ دولــت و بنگــاه
هــاي مــدیریت  تشــکلهاي علمــی و دانشــکده  ایــران و  ســایر –کمیســیون ملــی یونســکو  و همراهــی دانشگاه صنایع و معادن ایــران

ســال جــاري در    بهمــن  18تــاریخ  بــا رویکــرد تجلیــل از مــدیران شایســته ملــی در  اولین جشنواره فجر مــدیریت ایــرانکشور 

 برگزار گردد.  المللی رایزنهاي بینمرکز همایش

اقتصــادي  هــاي برتــر  این رویداد ملی در نظــر دارد فرصــتی فــراهم آورد تــا اندیشــمندان علــم مــدیریت در کنــار ســکانداران بنگــاه
کشور در دو بخش خصوصــی و عمــومی بتواننــد آخــرین دســتاوردهاي جهــان در توســعه و مــدیریت را بــا تجــارب بــه روز مختصــات  

 هاي آینده کسب و کار کشور پدید آورند.اي درخور براي آگاهی نسلاقتصادي ایران به اشتراك گذارند و آمیزه

هــاي نــوین  ده بــراي فعــاالن اقتصــادي کشــور  اســت کــه تــالش نماینــد بــا شــیوهاز مهمترین اهداف این جشنواره ایجاد محرکی ارزن 
خــود قــرار دهنــد    خلــفانــد در اختیــار و معــرض  سازي آشنا شده و تجربیاتی را کــه در طــی ســالیان اندوختــهگیري و تصمیمتصمیم

 دستاوردهاي سازمان اهتمام ورزند.مستندسازي علمی نسبت به و  مانوس شده  پروريهاي جانشینو با شیوه

 

 



 مقدمه 

 شایسـته مـدیران بـودن کـه بـود بـاور ایـن بـه رسـیدن امـر ایـن دلیـل. گرفـت قـرار سـازمانها توجـه مـورد آن، توسـعه و مـدیران بـراى نیـاز مورد شایستگی گذشته، قرن هشتاد دهه اواسط از
 .شد دنبال مدیریت  و سازمان  محققان سوى  از مدیران کلیدي  شایستگی یافتن ترتیب این به و  داشت خواهد  دنبال به سازمانها  براي را  بسیاري منافع ایشان، توسعه و

 همـه بـراى قبـول قابـل و یکسـان معیارهـاى بـودن انتظـار کـه کـرد فرامـوش نبایـد امـا اسـت، مهـم بسـیار مـدیران ارزیـابی بـراي هـم و توسـعه بـراي هـم نیـاز، مـورد شایسـتگى شـناخت
 کارامـدى و اثربخشـى و کامیـابى و توفیـق رمـز کـه اي گونـه بـه اسـت شـده نهادینـه شایسـته و الیـق مـدیران یـافتن بـراى رقابـت سـازمانها، عرصـه در امروزه. نیست عقالیى کارى سازمانها،
 زمینـه اینکـه بـر مشـروط پرداخـت خواهنـد متبـوع  سـازمان در شایسـتگى توسـعه بـه خـود شایسـته، مـدیران بهبـود، حلقـه در و دیگـر سـوى از. داننـد مـى مـدیران شایستگى در را سازمان

 اندیشـه حاکمیـت سـایه در بـالقوه توانـایى شـدن بالفعـل بـراى زمینـه بـودن و آنهـا شایسـتگى گـرو در مـدیران اقـدامات اثربخشـى واقـع در. شـود فـراهم آنـان مـؤثر اقـدامات ایـن براى الزم
ــود خواهــد ســاالر شایســته ــراى ســازمانها درصــد 75 کــه شــد مشــخص مکنــزي مــدیریت مشــاوره مؤسســه تحقیقــات در. ب ــافتن ب ــدیران ی ــه شایســته م ــدیره هیــأت تصــدى منظــور ب  م

 ناپـذیر، اجتنـاب ضـرورتی عنـوان بـه وري بهـره و کیفیـت از بـاالتري سـطوح بـه دسـتیابی ترتیـب ایـن بـه).  1386 ابـوالعالیى، و غفاریـان( هسـتند رو روبـه جـدّي مشـکل بـا سازمانهایشـان
 .گیرند  برعهده شایسته اي گونه به  را  متبوع  سازمان هدایت طریق، این از تا  کنند اقدام خویش  مدیران  سطح در بویژه ساالر  شایسته نظام ایجاد به تا کند  مى وادار  را سازمانها

 
 شایستگى تعریف

 انگلیـسى  زبان در ـشایـستگى .نیـست حوزه این در  معینی و  مـشخص  ـشناـسی اـصطالح و  واحد  تعریف که ـشد  خواهیم متوجه  ـشایـستگى، مفهوم  از  ـشده  ارائه متعدد  تعاریف  و تحقیق  ادبیات بررـسی با
 توانمندى، قابلیت، لیاقت، قبیل از هایى واژه قالب در فارسى زبان  در و Capabilities, skills, Abilities, Dimension, Truits, Competency, Criteriaچون هایى واژه  قالب در

 .است شده کارگیري به شایستگى معادل مهارت،  و صالحیت توانایى،
ر  و  کلند  مک پنـس تگى ،)  1994(   اـس ایـس فات،  انگیزش،  از ترکیبى را  مدیریتى  ـش ناختى رفتار مهارت یا  دانش  محتواى ارزش، یا  نگرش  خودپنداره، ـص   ممکن  که  دانند می فردى ویژگى  هرگونه  و  ـش

ت نجش،  اي  گونه به  اـس ط  کارکنان  بین و  ـس ود قائل تمایز برتر و  متوـس تگى از)   2002(   او  همکاران و فیلیوت.  ـش ایـس   وظیفه   دادن انجام  براى  نیاز مورد نگرش دانش، مهارت،  از ترکیبى  عنوان به  ـش
 اـصطالح که  گفت  توان می ترتیب این به.  ـشود مى  منجر عالى خدمت  به  رفتار  طریق از که اـست نموده معرفی  ـشخـصى کیفیت یا توانایى  مهارت، دانش، را  ـشایـستگى).   2003،2  بوندر(  اند نموده یاد

 .  است مرتبط  سازمانی نقش در  عملکرد با و کرده منعکس را  انگیزه و توانایی  مهارت، دانش، از واحدي ترکیب که شده کارگیرى به رفتارها  از اي  مجموعه توصیف  براي  شایستگی
  چیزي   آن دوم تعریف و است بخش اثر  اي گونه به شغل به مربوط هاي کار  براي  فرد هر نیاز مورد توانایی نشانگر اولی: شود  می  ارائه شایستگی  زمینه در  مرتبط  تعریف  دو معموالً  که کرد اشاره باید

 در  اسـت الزم شـغل  هر در موفقیت  براي که اسـت  چیزي آن بردارندة در  دوم  تعریف.  اسـت متفاوت  اما  نزدیک، هم به  خیلی  تعریف  دو این.  دارد نیاز  آن به  بخش اثر عملکرد  براي فرد هر  که  اسـت
 .است  شایستگی واقعی معناي  دوم، معناي که افزود باید. دارد  ارتباط دهد، می  انجام  خود شغل در کارمهم  عنوان به فرد  آنچه با اول تعریف که حالی

  



 ردیف طراح الگو  تعداد ابعاد  نام ابعاد 
کلند مک 3 محوري یا کلیدي و  متمایزکننده پایه، توان  1 

ــازماندهی و ریزي برنامه/    گروهی کار  /ارتباطی مهارت و توانایی  آگاهیهاي/مســتمر  یادگیري  براي  تعهّد  /مداري مشــتري  /خالقیت/  پذیري مســئولیت و پاســخگویی /س
 گیري تصمیم و قضاوت  /عملکردها بر  مدیریت/اعتمادآفرینی  /دیگران  توانمندسازي /انداز  چشم  /رهبري /فناورانه

 ملل سازمان 14
 متحد 

2 

 3 یونیدو  6 شخصی ویژگی  و مهارت  دانش،
 Dell 4شرکت  5 فرماندهی مهارت /کار و کسب  شَم  /هوشی  بهره/اعتماد توان و  شخصیتی و  شخصی  یکپارچگی /تخصصی و  فنی مهارت

 Dow 5شرکت  8 ارزش خلق /گروهی کار توانایی /بازار بر تمرکز/یادگیري /رهبري  /فردي بین ارتباطات  در اثربخشی  /نوآوري  /عمل  ابتکار

ترش خلق، توانایی م  پیگیري  و گـس میم  /بخش اثر ارتباطات برقراري توانایی  /مطلوب انداز  چـش ول تا  پیگیري  و قاطعیت گیري،  تـص تن  /نتیجه حـص م  داـش ب ـش   /کار   و  کـس
 تغییر  راهبري و تحول مدیریت مهارت /نوآوري /ها گروه و کارکنان بر مدیریت توانایی

 6 کانادا پان شرکت 7

  انرژي،  حفظ)/ ها برنامه رـساندن  نتیجه به  و کردن  اجرایی(  اجرا  و عمل به تمایل  /عمل و  اجرا  براي کارکنان  هدایت  و رهبري /کار و کـسب به  بخـشیدن رونق  و  دادن رـشد
 بانک  ارزشهاي به نسبت  عملی التزام /کارها در  بینی  خوش و  هیجان

 7 آمریکا بانک 5

ـــها به عـمل در  بودن الگو ــبینی توانایی  /بیرونی  محیط به  تمرکز  /ارزشـ ــرعت  کیفیت، معیار رعایت با  وظایف  اجراي توانایی /آیـنده  براي بودن  آماده و تحوالت پیشـ  و سـ
 اطالعات،  تـسهیم  /ـشناخت و  ارزیابی مبناي بر اقدام  و اقدام از  قبل ارزیابی توانایی  /اختیار در  انـسانی منابع  طریق از  نتایج و اهداف به  دـستیابی توانایی /ارزـشها با ـسازگاري

 دیگران با خود هاي  آموخته و ها تجربه

 Eli Lilly  8 شرکت 7

 9 میشیگان  ایالت 6 شغلى دانش و کار و کسب فرآیند توسعه کار،  نیروى پرورش  گرایى،  نتیجه ارتباطات،  شخصى،  بخشى اثر

 10 کانادا 5 شخصى  شایستگى ارتباطات، شایستگى مدیریت،  شایستگى  نگرى، آینده  شایستگى  فکرى،  شایستگى

 با  تعامل فناورى، شــایســتگى مالى، مدیریت برنامه،  /پروژه مدیریت  انســانى، منابع مدیریت راهبردى، ریزىطرح  رهبرى، فردى،  بین مهارتهاى  گیرى،  تصــمیم ارتباطات،
 طلبى موفقیت و  یادگیرى تغییر، مدیریت و  نوآورى  خارجى،  محیط

 11 واشنگتن ایالت 13



 ردیف طراح الگو  تعداد ابعاد  نام ابعاد 
 تأکید با( افراد مدیریت  مدیریتى، خود  /رهبرى ارتباطات، تغییر، مدیریت  منابع، مدیریت  افراد، پرورش  فردى، بین  اثربخشـى  راهبردى، تفکر و  طرحریزى  سـازمانى،  دانش

 )چندفرهنگی  /زبان(  انیجه مدیریت  فنی، مدیریت فناوري، مدیریت تجارت، مدیریت ،)تغییر مدیریت بر
رالیااست 8  12 

 گروهى، فرایندهاى مدیریت  منطقى، تفکر کارایى،  تشــخیص، قدرت  دیگران، پرورش تأثیر، با همراه توجه  صــمیمى،  روابط  داشــتن  ســازى، مفهوم  درســت،  ارزیابى خود
ـــفافـیت  ،) هوش( ـحافـظه ــ  دانش  کنترلى، خود  نفس، ـبه  اعتـماد  نگر، آیـنده  و  فـعال  مثـبت،  نگرش  ادراکى، شـ ــصـ ـــفاهى اراـیه ـطاـقت، و  تحـمل  انگیختگى،  خود ى،تخصـ  شـ

 طرفه  یک/   یکجانبه قدرت  از استفاده و  اجتماعى قدرت کارگیرى به  ،)سخنرانى(

12  13 بویاتزیس 

  پذیرى  انعطاف  اجتماعى، مهارت و  توانمندى قضاوت، و گیرى  تصمیم تحلیلى، مهارت گشایى، مـشکل رویدادها، به نـسبت  دائم حـساـسیت  مرتبط،  اى هحرف  دانش بر  تـسلط
 خویش  شناخت و  متوازن یادگیرى  عادت و مهارت  ذهنى، پویایى یا و  چاالکى خالقیت،  نگرى، آینده  عاطفى،

11 اران پدلر و همک   14 

 15 هانت و واالس 5 نفوذ  و سازى متقاعد  و سازى گروه و رهبرى  ادارى، امور و عملیات مدیریت  مسئله، حل و  گیرى تصمیم  سازمانى، و  راهبردى مدیریت فرایندهاى

  MCIمدل  4 اطالعات مدیریت  نقش و) کارکنان( افراد مدیریت نقش  مالى، نقش  عملیاتى، نقش
 انگلستان

16 

 Workالگوي  3 مدیریتى خود  شایستگى  و) آن فصل  و حل و مسائل بروز  از جلوگیرى( خدمات  ارائه با مرتبط  شایستگى  ،)دیگران هدایت( مردم با کار  شایستگى
Force 

17 

  مدیریت اداره  5 سازي ارتباط  و عملیات گرا،  نتیجه  افراد، هدایت تغییر، هدایت
 آمریکا پرسنلى

81  

 19 وزارت نیرو  8 شخصیتى رشد و  اجرایی  گیري،  تصمیم و  مشکل حل  سیاسى، و  اجتماعى  بینش کارافرینى،  رهبرى، ارتباطات،  انسانی، منابع مدیریت

 گرایی،  مشــتري تغییرات،  تســهیل  انداز، چشــم  و ارزشــها  طریق از رهبري  ارتباطات، بودن،  فعال  پیش  تنش، مدیریت  نوآوري،  عملکرد،  معیارهاي تعیین  پذیري، انعطاف
 تعیین تـضاد، مدیریت موفق،  گروه توـسعۀ  ،مـسئولیت  واگذاري  کار،  دهی ـسازمان  و ریزي برنامه  گیري،  تـصمیم گري، مربی  اـستراتژیک، کاري  روابط  ایجاد  آفرینی، ـصداقت

 کارکنان  اهمیت و سالمت به  حساسیت و کاري  استانداردهاي

91 العات مط 
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 IDRO 21شرکت  10 رهبري مهارت تجاري، گروه  عملکرد، مدیریت افراد، مدیریت  اخالقی، گزارش شخصیتی، عوامل گروهی، کار  ارتباطی، مهارت گیري،  تصمیم  ادراکی، مهارت

 22 نیاروفا غفا 2 شخصی ویژگی  و مهارت  دانش،



  

 ضرورت حضور در جشنواره فجر مدیریت ایران

هاي فرهنگی و هنري همچون فــیلم، تئــاتر، موســیقی، شــعر و هنرهــاي تجســمی بــه رویــدادي شــناخته شــده و برنــدي فــاخر تبــدیل شــده اســت کــه هاست جشنواره فجر در عرصهسال
گزیــدگان مراســم جایگــاه خــود را در عرصــه حرفــه قــرار گــرفتن در جمــع بر و کنند با نمایش حداکثر توان خود و بــا ورود بــه بخــش مســابقه جشــنوارهمتقاضیان آن در طول سال تالش می

 خود تثبیت نمایند و یا ارتقا دهند.

نمایــد و ایــن بــار موسســه مطالعــات المللی عموما در ایام دهه فجــر و در بهمــن مــاه هــر ســال مخاطبــان عرصــه فرهنــگ و هنــر را بــا خــود همــراه مــیاختتامیه این رویدادهاي ملی و بین
هــاي برتــر اقتصــاد گردهمــایی بــزرگ مســئولین دولــت و مــدیران مــدیران بنگــاه 8برگــزاري  تجربــهفارس به عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولیــد ملــی) و بــا خلیج

بــراي اولــین بــار جشــنواره  )فرهنگــی ســازمان ملــل متحــدســازمان آموزشــی، علمــی و ایران در نظر دارد با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجــارت و حمایــت کمیســیون ملــی یونســکو (
 هاي اقتصادي و صنعتی در دو بخش خصوصی و دولتی برگزار نماید.فجر مدیریت ایران را با تمرکز بر معرفی مدیران شایسته ایران در در حوزه

بــه تقــدیر و تجلیــل از برگزیــدگان خــود خواهــد پرداخــت بــا زریــن و ســیمرغ بلــورین این جشنواره به صورت ساالنه و با تشریفاتی خاص در سه ســطح بــا اعطــاي نشــان لیاقــت، ســیمرغ 
هــاي علمــی و صــنفی ایــن حــوزه را زیــر یــک چتــر قــرار خواهــد داد و در نظــر دارد بــه ها و نهادهاي متــولی امــر مــدیریت و تشــکلهاي مدیریت، سازمانفراخوان رسمی تمامی دانشکده

 ن این امر تبدیل شود.میعادگاهی براي نخبگان و صاحبنظرا



  
 همراهان ادوار دبیرخانه 

ــم ــه ه ــا ک ــش  از آنج ــی در بخ ــدیریت  افزای م
ــور ــاد کش ــکوفایی  اقتص ــق و ش ــار تحق ، راهک

اســت و الزمــه بــه  رشد و توســعه پایــدار ملــی  
سامان نشستن و منشــا اثــر بــودن هــر فعلــی،   

  زوایــا ازهــا و تفکــرات مختلــف همراهی دیدگاه
نگــر و  متفاوت اســت تــا نگــاهی جــامعو مناظر  

االطراف محقــق شــود؛ ایــن دبیرخانــه از  جمیع
ابتــداي آغــاز بــه فعالیــت خــود تــالش نمــوده  

ــا ســازمان ــا ب هــا و نهادهــاي مختلــف  اســت ت
 دولتی و  خصوصی همکاري نماید.

این امر باعث شده اســت تــا در تمــامی مراحــل  
و تصمیم ســازي دبیرخانــه طــرح،    گیريتصمیم

ــود و   ــی ش ــوعات بررس ــان موض ــاي پنه زوای
ــان ــق آرم ــه راه تحق ــن  نقش ــان ای ــاي همراه ه

 نگر باشد.رویداد ملی نقشه اي جامع و کالن

لذا تالش خواهیم نمود این تفکــر را بــه عنــوان  
مشــی راهبــردي ســتاد برگــزاري  منشور و خــط

 تا انتهاي مسیر حفظ و حراست نماییم.
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مــدیریت   جشنواره فجر 
ــران  بــه همــت موسســه ای

مطالعـــات اقتصـــاد خلـــیج 
فـارس بـه عنـوان دبیرخانــه 
اجرایـــی و دائمـــی برگـــزار 

 خواهد شد.

ایــن موسســه بــه عنــوان 
اي دانــش بنیــان و مجموعــه

ــات  پیشــرو در انجــام مطالع
ــنعتی و  ـــهاي صـ و پژوهشـ
توانسـته  کنـون  تا  اقتصادي 
ــزاري  ــت در برگــــ اســــ
ــا  ــی بــ ــدادهاي ملــ رویــ

ــائل م حوریـــــــت مســـــ
ــی و  ــادي، سیاســـ اقتصـــ
ــق  ــیار موفـ ــی بسـ فرهنگـ
عمــــل نمایــــد و تجربــــه 
ــت،  ــا دولــ ــاري بــ همکــ
مجلـــس، مراکـــز علمـــی و 
بســــیار ي از تشکلـــــهاي 
ــود  ــه خ ــر را در کارنام معتب

 دارد.

فجر مدیریت ایران  جشنواره  
با توجه به مصوبات قطعی خود  

بند   هاي  سیاست  20براساس 
مبنی   مقاومتی  اقتصاد  ابالغی 
اقتصاد   لیاقت  نشان  اعطاي 

افراد داراي خدمات مقاومتی به  
دارد    برجسته، نظر  دو  در  در 
بخش بخش   در  مدیریت 

اساس   بر  خصوصی و عمومی و 
ها و تصمیمات ایشان براي  پاسخ

موقعیت  چالش و  فرضی  هاي 
 هاي مدیریتی شبیه سازي شده

ویژه  هاي  به اهداي جوایز و نشان
 بپردازد. 

کمیته  از  لذا  متشکل  اي 
و   پیشکسوتان  صاحبنظران، 

با نظارت    مدیریت  اساتید حوزه
و  دانشگاه صنایع و معادن ایران  

و   پژوهش  آموزش،  معاونت 
وزارت صمت   به  فناوري  نسبت 

مدیران خواهند   ارزیابی  اقدام 
 نمود.

هر   محوري  و  راهبردي  بخش 
ثمربخش    جشنواره و  اصیل 
موضو  ،اقتصادي تولید یقینا  ع 

رویداد  محتواي علمی در موضوع  
به عنوان  خواهد بود که می تواند 

آن   ارزیابی  در  کلیدي  شاخصی 
 مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت  جشنواره  لذا   فجر 
جذب  ایران   با  دارد  نظر  در  نیز 

مقاالت علمی و پژوهشی در این  
 مهم موثر و موفق عمل کند. 

لذا شوراي  علمی رویداد با حضور 
نمایندگان و اعضاي هیئت علمی  

کشور هدانشگا منتخب  هاي 
وظیفه   و  شد  خواهد  تشکیل 
انتخاب مقاالت   و  ارزیابی  داوري، 

هاي برگزیده جهت انتشار در قالب
این   برعهده  آن  ارائه  و  مصوب 
 هیئت ژوري منتخب خواهد بود.  

 

بر  با هدف نظارت کلی  این شورا 
فجر مدیریت  جشنواره  عملکرد  
می ایران   وظیفه  تشکیل  و  شود 

مشی اصلی و  تعیین مسیر و خط  
بر   را  طرح  دبیرخانه  راهبردي 

 عهده خواهد داشت. 

سازمان   ساماندهی  تفکر  با 
عنوان   به  بخش  این  جشنواره، 
حضور  با  محوري  و  کلیدي  رکن 
شوراي   مجلس  نمایندگان 

مجمع تشخیص مصلحت  اسالمی،  
ریاست   نهاد  قضاییه،  قوه  نظام، 

هاي اقتصادي  وزارتخانهجمهوري، 
وابسته به  هاي  و صنعتی، سازمان

تشکل و  دولت،  صنفی  هاي 
هاي  صنعتی بخش خصوصی، اتاق

گانه بازرگانی، تعاون و اصناف سه
نمایند نیز  ملی    هو  کمیسیون 

خواهد   ایران-یونسکو فعالیت 
 نمود.

 

 



 هاي جشنواره اهم برنامه    

 هاي ماندگار مدیریت تخصصی با حضور چهرههاي سخنرانی مسئولین سیاسی و اقتصادي کشور و برگزاري پنل •

 اهداي نشان لیاقت، سیمرغ بلورین و زرین و دیپلم افتخار مدیریت به مدیران شایسته ملی پس از داوري و احراز شرایط •

 المعارف بزرگ اسالمیرو نمایی از کتاب ملی تجارب مدیران شایسته ایران زمین با همکاري مرکز دایره •

 تجلیل از یک عمر مجاهدت در اعتالي دانش مدیریت ایراندکتر مهدي الوانی و و  پروفسور بیژن خرمعلمی  آیین نکوداشت مقام •

 امضاي میثاق ملی مدیریت و حکمرانی شایسته و اهداي میثاق نامه به مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد •

 انی مفاخر مدیریت ایرانهاي مدیریتی و حکمررونمایی از مستند تصویري سرزمین نخبگان شامل اندیشه •

 رونمایی از تمبر یادبود جشنواره فجر مدیریت ایران جهت مکاتبات رسمی و سازمانی مدیران برگزیده ملی  •

 رونمایی از اولین ستاره مدیریت ایران و نصب در پیاده راه مفاخر و نخبگان ایران زمین •

 دبیرخانه رسمی و دائمی رویدادصدور مجوز استفاده از برند جشنواره ویژه برگزیدگان از جانب  •

 و اینما ویژه معرفی برگزیدگان اینستاگرام ،رونمایی از صفحه رسمی جشنواره  مدیریت ایران در آپارات، یوتیوب •

 هاي عضویت باشگاه مدیران شایسته ملی و خدمات ویژه برگزیدگان جشنوارهرونمایی از کارت •

 حضور آنالین در جشنوارهدعوت از چهره هاي بین المللی مدیریت جهت  •

 دانشگاه ویرجینیا با ترجمه فارسیاهداي بسته ویژه آموزشی پرسنال برندینگ  •

 ویژه مدیران برگزیده Photo  Roomفرش قرمز جشنواره و   اجراي مراسم •

 



 مراحل ثبت نام و حضور در فرآیندهاي جشنواره

 

 

 

نام و معرفی نمایندهتکمیل فرم ثبت تماس با دبیرخانه نام چاپ فرم تکمیل شده ثبت  مهر و امضا توسط باالترین مقام  
 سازمان

نام و تایید هاي ثبتواریز هزینه
 توسط دبیرخانه

  هاي مدیریتیچالشو  نامهشیوهارائه 
توسط دبیرخانه  گیريو تصمیم  

سازمان  ی درتشکیل کارگروه تخصص
مدیریتیهاي چالش جهت پاسخ به  

هاي مناسب و تهیه گردآوري پاسخ
ها با استاندارد پاسخ به چالش ملفی

 جشنواره توسط مدیر واحد متقاضی 

ارسال فیلم تهیه شده از پاسخ به 
ها به دبیرخانهچالش  

هاي دریافتی توسط فیلم بررسی
ارزیابی ولیه ا دبیرخانه به هیئت

 دانشگاه صنایع و معادن ایران

برگزاري جلسات ارزیابی هیئت ژوري 
هاي جهت امتیازدهی به پاسخ

هاي تدوین شدهها به چالشسازمان  
بر اساس امتیازات هیئت  رنکینگ

هاتعیین سطوح سازمانژوري و   

 

تنظیم دیپلم افتخار واحدها بر اساس 
 امتیازات کسب شده

برگزیدگان در اهداي جوایز 

 آیین اختتامیـه جشنــــواره



 متقاضیان ارزیابی و تقویم زمانی شیوه نامه 

 
  

 مـدیریتیگیـري تصـمیمشـبیه سـازي شـده هـاي هـا و چـالشگانـه از موقعیـت 10فهرسـتی ، 1400شهریور ماه  پایان نام متقاضیان درثبت مهلت اتمام پس از
کننـدگان جشـنواره قـرار خواهـد در اختیـار شـرکت ؛موضوع الگوهاي شایسـتگی مـدیران تنظـیم شـده اسـتسازمان ملل متحد در  بر اساس راهبردهايکه 

هـاي تخصصـی بـا مشـاوران سـازمان، نسـبت بـه اتخـاذ تصـمیم در موضـوعات صـدرالذکر گرفت تا با تشکیل جلسات هیئت مدیره و نیـز برگـزاري نشسـت
 دست یابند.در شرایط مشابه  خود تصمیمات احتمالیبه جمع بندي نهایی در باب بر اساس الگوهاي تصمیم سازي سازمان اقدام نمایند و 

دهـد و هـا پاسـخ مـینماینـد کـه بـه ایـن چـالشاقدام به تهیه فیلمـی از مـدیر مجموعـه مـی ،ارسالی از جانب دبیرخانه نمونه فیلماستاندارد سپس بر اساس 
 شود.جشنواره ارسال میدائمی این فیلم به دبیرخانه 

مهلت ارسـال 
بـــه  آثـــار

ــــه  ،دبیرخان
نیمـــــه دوم  

  1400ماه آبان 

هـاي ارسـالی بـازبینی خواهـد شـد  و در صـورت وجـود نـواقص بـا تحت نظارت دانشگاه صنایع و معادن ایران و با حضور اعضاي کمیتـه بررسـی آثـار، فـیلم
جشـنواره قـرار خواهـد گـردد و در مرحلـه بعـد تمـامی آثـار دریافـت شـده در اختیـار هیئـت ژوري همکاري سازمان متقاضی نسبت به رفع نقص اقدام مـی

مـدیر بـا سـابقه و نخبـه  3مـدیر خوشـنام و شایسـته دولتـی و  3نـام مـدیریت دانشـگاهی، صـاحب صاحینظر و چهـره 3نفره و شامل  9گرفت که این هیئت 
 بخش خصوصی اقتصاد کشور خواهد بود.

هـاي ایرانـی جلسـات نمـایش آثـار در محـل مرکـز پـژوهشواره هاي مدیران واحدهاي اقتصادي و صـنعتی متقاضـی جشـنجهت بررسی آثار دریافتی و پاسخ
 نمایند.هاي خود اقدام به امتیازدهی آثار میو اسالمی برگزتار خواهد شد و اعضاي هیئت در این جلسات و براساس دیدگاه

ــــــرین  آخ
جلســـــــه 

آثـار، ارزیابی 
پایان دي مـاه  

1400 

هـاي حـامی جمـع بنـدي خواهـد شـد و برگزیـدگان در تشـکلامتیازات حاصل از ارزیابی اساتید توسط دانشگاه صنایع و معادن ایـران و بـا نظـارت نهادهـا و 
 سه سطح دریافت نشان عالی لیاقت در مدیریت، سیمرغ بلورین مدیریت و سیمرغ زرین مدیریت شناسایی خواهند شد.

لشـکري و کشـوري،  المللـی رایـزن) بـا حضـور مقامـات عالیرتبـههـاي بـینبرگزیدگان جشنواره طی مراسمی رسمی در محل کاخ جشـنواره (مرکـز همـایش
هـاي تخصصـی بـا موضـوعات هـاي مانـدگار مـدیریت و صـاحبنظران ایـن عرصـه در سـطوح ملـی و بـین المللـی پـس از برگـزاري نشسـتاساتید و چهره

 در آیین اختتامیه و در جمع اصحاب رسانه تقدیر خواهند شد و به باشگاه مدیران شایسته ملی خواهند پیوست.مدیریت و حکمرانی شایسته 

 

ــدي  ــع بن جم
ــایج ــه  ،نت نیم

اول بهمن مـاه 
ـــایی  1400 نه

 .خواهد شد



 
 
 

  

 تصویرنگار سه رویداد اخیر دبیرخانه

 





  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی رایزن هاي بین دربارة مرکز همایش 

مرکز همایش هـاي بـین المللـی رایـزن در کوهپایـه هـاي شـمالی تهـران، بـا هـوایی مطبـوع و دیـدي زیبـا از 
 بـــر بــالغ زیربنــایی بــا مجموعــه ایــن هــزار مترمربــع احــداث شــده اســت . 60شــهر در زمینــی بــه مســاحت 

 تخصصـــی، و عمـــومی هـــاي همـــایش برگـــزاري جهــــت متعــــدد تاالرهـــاي شـــامل متــــرمربع 12000
ــز دیپلما ــا بنــا شــده اســت و نی ــاي آموزشــی و نمایشــگاه ه ــژه، دوره ه ــا، میزگردهــاي وی تیــک، ســخنرانی ه

 برخوردار از امکانات پارکینگ و دسترسی سریع می باشد .
ــه پــیش بینــی هــاي انجــام گرفتــه و بهــره جــویی از مناســب تــرین تجهیــزات و امکانــات، مرکــز  ــا توجــه ب ب

ري برگـزاري شـمار زیـادي همـایش در سـطوح ملـی، منطقـه همایش هاي بـین المللـی رایـزن تـا کنـون مجـ
ــات و  ــا در اختیــار داشــتن مجموعــه اي از تاالرهــاي متصــل بــه هــم، امکان اي و بــین المللــی بــوده اســت؛ و ب
تجهیـزات مـدرن نظیــر اینترنـت بــدون سـیم، سیســتم ویـدیو کنفــرانس و پخـش زنــده ي اینترنتـی، برقــراري 

 جوامع مختلف براي بخش هاي دولتی و خصوصی مهیا نموده است. ارتباطات مفید بین سازمانی را در
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