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برداري بيشتر شهرها نظم و فراهم نمودن امكان بهره به منظور تقويت و ارتقا قابليت و توان مديران منابع انساني و حفظ توازن،
اندركاران و بهنگام نمودن گذاري و توليد و همچنين استفاده و  انتقال تجربيات علمي و عملي دستهاي كشور از سرمايهو استان

نساني ايران، براساس آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه و دفاع مشروع از اشخاص حقيقي و حقوقي انجمن مديريت منابع ا
 .نمايدشرايط ذيل به اشخاص حقوقي نمايندگي اعطاء مي

 

 (استان و شهرستان)اي تقويت و ارتقاء قابليت و توان مديران منابع انساني در سطوح منطقه -الف
 .ايها در سطوح منطقهگذاريوري منابع انساني در راستاي توسعه سرمايهارتقاء بهره -ب
 .اندركاران اين حوزهانتقال تجارب علمي و عملي منابع انساني و دست -ج
 دفاع از حقوق اعضاء طبق اساسنامه انجمن  -د
 

 هاها و شهرستانكليه مراكز استان
 

شود تا در حوزة مراكز ايندگي به اشخاص حقوقي اعطاء مياساسنامه انجمن مديريت منابع انساني ايران، نم 4براساس ماده 
استان يا شهرستان فعاليت نمايند، بديهي است اقامتگاه نماينده در شهري خواهد بود كه مجوز فعاليت در آن شهر صادر شده 

 .است
 

انجمن مديريت منابع انساني ايران براي دورة بعدي مدت فعاليت نمايندگي حداكثر دو سال خواهد بود و با مجوز هيأت مديره 
 .قابل تمديد خواهد بود

هاي نمايندگي نسبت به لغو مجوز انجمن مديريت منابع انساني ايران اختيار دارد در صورت مغايرت عملكرد و فعاليت -1تبصره 
 .و تعطيلي نمايندگي اقدام نمايد

 .مام مدت نمايندگي، كتباًدرخواست تمديد يا انصراف از همكاري نمايدبايست شش ماه قبل از اتنماينده مي -2تبصره 
 .گردددر صورت عدم تمديد، مجوز نمايندگي لغوشده تلقي مي -3تبصره 
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و معادن و شخص حقوقي است كه به استناد مفاد اساسنامه انجمن مديريت منابع انساني ايران و مقررات اتاق بازرگاني و صنايع 
 .كشاورزي ايران تأسيس و فعاليت خواهد نمود

 

 

 عضويت در انجمن مديريت منابع انساني ايران -1-6
 عدم بدهي معوق به انجمن مديريت منابع انساني ايران -2-6
 حسن شهرت -3-6
 موضوع فعاليت هاي شخص حقوقي در رابطه با مديريت و مديريت منابع انساني  -4-6
 داراي مكان و امكانات اداري مناسب به تشخيص انجمن  -5-6
  

شد و بدين باوظايف نمايندگي، تالش و فعاليت در جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه انجمن مديريت منابع انساني ايران مي
خود را در بهمن ماه هرسال براي سال بعد  تهيه و تنظيم و ... ها وها و همايشها و پژوهشها، پروژهمنظور مكلف است برنامه

. جهت تصويب به هيأت مديره انجمن مديريت منابع انساني ايران ارائه نموده و پس از تصويب نسبت به اجرا اقدام نمايد
د نسبت به اجراي دوره هاي آموزشي، سمينارها و پروژه هاي مصوب با عقد قرارداد  با اشخاص حقيقي همچنين نماينده مي توان

 .و حقوقي اقدام نمايد و يك نسخه از قرار داد را در اختيار هيأت مديره انجمن قرار دهد
 

خواست نمايندگي مربوط به استان مورد نظر خودرا به همراه رزومه بايست، درشخص حقوقي متقاضي نمايندگي مي -1-8
 .شركت به دبيرخانه انجمن مديريت منابع انساني ايران تحويل نمايند

هاي واصله و از بين متقاضيان نمايندگي واجد شرايط با هيأت مديره انجمن مديريت انتخاب نماينده با بررسي درخواست -2-8
 .دمنابع انساني خواهد بو

 .باشدها و تصميمات هيأت مديره انجمن مينامهنماينده موظف به اجراي اساسنامه و آئين - 3-8
دبيرخانه انجمن سازكارهاي الزم را براي نظارت بر حسن عملكرد نمايندگي و بررسي اسناد و مدارك نمايندگي بكار  -4-8

 .كندميگيرد و گزارش هاي الزم را به هيأت مديره انجمن ارائه مي 
هاي مصوب باشد و مي تواند براي كسب درآمد از محل فروش خدمات بر مبناي برنامهنماينده از نظر مالي مستقل مي -5-8

 .خود اقدام نمايد
هاي خود را به صورت موردي، فصلي و ساالنه به دبيرخانه انجمن ها و عملكردنماينده مكلف است گزارش فعاليت -6-8

 .يران اعالم و يك نسخه از اسناد تعهدآور خود را جهت دبيرخانه انجمن ارسال نمايدمديريت منابع انساني ا
هاي ملي ها و برنامهها و بودجه ساليانه خود را به تأييد هيأت مديره انجمن رسانيده و سياستنماينده، موظف است برنامه -7-8

 .شود اجرا نمايدنابع انساني ايران تهيه و ابالغ مياي موضوع فعاليت خود را كه از سوي انجمن مديريت مو كالن و حرفه
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مي باشد، ولي مي تواند عند ... نماينده از نظر مالي مستقل و خود گردان و پاسخگويي كليه عمليات  مالي اعم از ماليا و بيمه و 
استفاده نمايد به هر حال انجمن هيچ گونه اللزوم از كمك هاي تخصصي و مالي انجمن  و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 

 .روابط مالي انجمن و نمايندگي به شرح ذيل است. تعهدي جهت تأمين هزينه هاي نمايندگي را نخواهد داشت
در آمد نماينده از خدماتي مثل دوره هاي آموزشي، اجراي سمينارها و همايش كه با هماهنگي انجمن % ( 11) ده درصد -1-9

 .ماه يكبار به حساب انجمن واريز خواهد شد 4د به عنوان حق نمايندگي هر برگزار مي گرد
كه از سوي نماينده انجام مي گيرد ... براي بازاريابي ساير خدمات مثل جايزه تعالي منابع انساني، طرح صدور گواهينامه و  -2-9

 .رت خواهد گرفتدر تفاهم نامه ديگري كه به تصويب هيأت مديره انجمن ميرسد اقدامات الزم صو
هزينه هاي مربوط به حق التدريس اساتيد، حق الزحمه كارشناسان و ساير خدماتي كه از سوي انجمن در ارتباط با اين : 1تبصره

 .موافقت نامه ارائه مي گردد بر اساس ضوابط و عرف انجمن مديريت منابع انساني ايران از سوي نمايندگي پرداخت مي گردد
ي تواند رأساً نسبت به انعقاد قرار داد در رابطه با برنامه هائي كه قبالً توسط هيأت مديره انجمن مصوب نمايندگي م: 2تبصره

 .گرديده است اقدام نموده و مؤظف است يك نسخه از اين قراردادها را براي انجمن ارسال كند
هرگونه اسنادي را كه براي انجمن ايجاد تعهد  نمايندگي به هيچ وجه مجاز نيست از جانب انجمن قرارداد، توافقنامه ويا: 3تبصره

 .مي نمايد امضا نمايد

به تصويب هيأت مديره انجمن مديريت منابع انساني تبصره در تاريخ 6ماده و  11ه در ناماين آئين 
ن با تصويب هيأت مديره انجمن نامه قبلي مصوب هيأت مديره انجمن گرديده و هرگونه تغيير در آايران رسيده و جايگزين آئين

 .باشدمي


