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به منظور تقويت و ارتقاء قابليت و توان مديران و كارشناسان منابع انساني و حفظ توازن و نظم و فراهم كردن امكان بهره برداري
بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندركاران و به هنگاا نماودن ن باراي
نيل به اهداف قانوني توسعه در اينگونه موارد و دفاع مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي عضو ,انجمن مديريت منابع انساني اياران
به استناد بند(ك) ماده ( )5قانون اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران مطابق با مفاد ذيل تشكيل ميگردد:

:
هويت :انجمن مديريت منابع انساني ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً «انجمن» ناميده مي شود .در اجراي بند(ك) مااده( )5قاانون
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران(مصوب 1369/12/15و اصالحيه  )1373/9/15و با موافقت و نظارت اتاق اياران و
با حداقل  25نفر عضو تشكيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي مساتقل و اساتقالل ماالي ماي باشاد و بصاورت صانفي و يار
انتفاعي فعاليت مي نمايد.

تابعيت انجمن ايراني است.

اقامتگاه قانوني انجمن در شهر تهران -بزرگراه ستاري بلوار فردوس رب -خيابان شقايق جنوبي -خيابان  21شرقي (شاهيد داود
بغيري) – مجتمع اداري اركيده – طبقه اول -واحد  108مي باشد.
در صورت تغيير اقامتگاه قانوني انجمن مراتب در روزنامه كثيراالنتشار منتخب گهي و كتباٌ به اطالع اتاق بازرگاني ,صانايع ,معاادن
و كشاورزي ايران خواهد رسيد.
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حوزه فعاليت انجمن در سراسر ايران است .انجمن مي تواند پس از تصويب هيأت مديره و تأييد اتاق بازرگاني ,صانايع ,معاادن و
كشاورزي ايران در مراكز استان شعبه و در شهرستان ها عنداللزو نمايندگي داير نمايد.
تبصره :شرايط تكميل شعب و نمايندگي مي بايست مطابق باا ياين ناماه هااي اجراياي ذياربط اتااق بازرگااني ,صانايع ,معاادن و
كشاورزي ايران باشد.

مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

 -1-6اشاعه فرهنگ مديريت منابع انساني
 -2-6توسعه دانش و ارتقاء سطح پژوهش در حوزه مديريت منابع انساني
 -3-6مشاركت گروهي در تصميم سازي و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با مديريت منابع
انساني و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران
 -4-6ايجاد ارتباط با بانكها و سازمان هاي اعتباري كشور و همچناين ساازمان هااي ماالي و پاولي باين المللاي در قالاب قاوانين
جمهوري اسالمي ايران و فراهم سازي تسهيالت مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء
 -5-6ايجاد بانك اطالعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف انجمن ,فعاليت هاي اعضا و اطالع رساني از طريق ايجاد شبكه
اطالع رساني و نشر كتب ,مجالت و بروشورهاي تخصصي.
 -6-6فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در انجمن
 -7-6ارتقاء اعتبار و حثيت اعضاء انجمن از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو
 -8-6انجا هرگونه فعاليت هاي علمي ,تحقيقاتي در داخل و خارج كشاو ر در چهاارچوب قاوانين موعاوعه باراي نيال باه اهاداف
انجمن.
 -9-6تالش براي توسعه مديريت منابع انساني موعوع فعاليت انجمن
-10-6كمك به تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده براي مديريت منابع انساني موعوع فعاليت انجمن.
 -11-6حمايت از منافع مشترك اعضاء
 -12-6ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء

اساسنامه انجمن مديريت منابع انساني ايران مصوب مجمع عمومي موسسين مورخ 83/4/1و شامل تغييرات مصوب مجامع عمومي فوق العاده مورخ  84/4/28و 89/5/16و 98/04/10

 -13-6تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در ن بخش از توليد و خدمات كه زمينه افزايش و بهبود منابع انساني را فراهم مي كند.
 -14-6جلوگيري از انجا رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال عاوابط كميتاه انضاباطي اتااق بازرگااني,
صنايع ,معادن و كشاورزي ايران.
 -15-6تالش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني خدمات صادراتي كشور در حاوزه مناابع انسااني و ايجااد فرصات هااي
مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها
 -16-6تدوين و اجراي استاندارهاي مورد نياز مديريت منابع انساني و يا مشاركت در تدوين نها موعوع فعاليت هاي انجمن
-17-6كوشش در جهت رفع اختالفات في مابين اعضاء و عنداللزو از طريق حكميت مركز داوري اتاق بازرگاني ,صنايع ,معاادن و
كشاورزي ايران
-18-6معرفي اعضا به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيالت مورد نياز
-19-6اجراي ن دسته از وظايف اجرايي مرتبط با منابع انساني وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي كه به انجمن تفاوي

ماي

شود.
 -20-6تهيه گزارشات هر شش يكبار از عملكرد انجمن و ارزيابي ن ,طار مساائل و مشاكالت هماراه باا پيشانهاد راه حال هااي
اجرايي براي رفع مشكالت و ارائه گزارش مزبور به اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران
 -21-6ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشكالت صادرات موعوع فعاليت هاي انجمن مربوطاه باه نهادهاا و ساازمان هااي و
وزارت خانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت ن به اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران جهت اطالع.
 -22-6برگزاري دوره هاي موزشي و انجا تحقيقات علماي ,صانعتي و تجاارتي ماورد نيااز اعضااء و برگازاري هماايش هااي
تخصصي و ميزگرده ا و همچنين حضور در همايش هاي مختلاف داخلاي و خاارجي و تاأليف و ترجماه مقااالت علماي در زميناه
موعوع فعاليت انجمن
 -23-6صدور گواهينامه هاي موزشي و حرفه اي منابع انساني با تأكيد بر جنبه هاي تكميلي اجراياي و عمليااتي و اساتراتژيك و
سياستگزاري منابع انساني
 -24-6برگزاري و يا حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف انجمن
 -25-6كمك در جهت ايجاد سازمان نظا مديريت منابع انساني
 -26-6كوشش براي جذب سرمايه ,فن وري ,مديريت  ,دانش فني و نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقااء زميناه هااي
موعوع فعاليت انجمن
 -27-6الزا اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري كشور و اساسنامه و مقررات و عوابط انجمن و همكاري مساتمر باا كميتاه
انضباطي اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران.
 -28-6اتشار كتب ،نشريات ،مجالت علمي و حرفه اي و هرگونه محصوالت علمي و فرهنگي به صورت چاپ و ياا چناد رساانه اي
اعم از تأليف ،ترجمه ،گرد وري ،توزيع و فروش نها

كليه مديران ,متخصصان و كارشناسان منابع انساني اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند به عضويت انجمن در يند.
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كليه مديران  ,متخصصان و كارشناسان منابع انساني ايراني مقيم خارج از كشور مي توانند به عضويت انجمن در يند.
اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع نها در مورد ايرانيان مقيم ن كشور مي توانند باا
رعايت مقررات مربوط به عضويت انجمن در يند.

انواع عضويت عبارتست از :
الف -اصلي :شامل افراد حقيقي و حقوقي است كه مستقيماً مشغول فعاليت در امور مربوط به انجمن مي باشند
ب -وابسته :شامل افراد حقيقي و حقوقي است كه بصورت ير مستقيم در خدمت فعاليت هاي اصلي انجمن مي باشند.
ج -اعضاي دانشجويي :شامل ن دسته از دانشجويان رشته هاي مرتبط با موعوع منابع انساني است كه بناا بار انگيازه و عالقاه
شخصي به عضويت انجمن در مده و در امور مربوط فعاليت مي كنند.
د -اعضاء افتخاري :شامل ن دسته از افراد حقيقي و حقوقي شناخته شده اي است كه در زمينه منابع انساني داراي شهرت بوده و
بنابر عالقه شخصي يا دعوت انجمن در امور مربوط به انجمن همكاري خواهند كرد.
عضويت اشخاص حقوقي منوط به تابعيت ايراني با مراعات ماده  21قاانون تجاارت باا دارا باودن كاارت عضاويت در اتااق هااي
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي مي باشد.
شرايط پذيرش عضويت اشخاص حقيقي:
الف -تابعيت ايراني
ب -متدين به يكي از اديان رسمي كشور
ج -داشتن داشتن كارت معتبر عضويت در اتاق هاي بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي
د -دارا بودن سابقه فعاليت مديريت منابع انساني درزمينه موعوع انجمن با تأييد دو نفر از اعضاي انجمن
كليه اعضاء انجمن موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و يين نامه هاي مصوب هياأت ماديره و مقياد باه همكااري جهات
دستيابي به اهداف انجمن مي باشند.

اركان انجمن عبارتند از:
 مجمع عمومي هيأت مديره -بازرس
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مجمع عمومي باالترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضا يا نمايندگان رسمي نان مي باشد.
 -1-13تشكيل مجمع عمومي با يك بار درج گهي در يكي از جرايد كثيراالنتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشاكيل جلساه مجماع
عمومي و با اعال روز و ساعت و محل برگزاري مجمع صورت مي پذيرد .عمناً دعوتنامه جداگاناه اي باا امضااء يكاي از اعضااء
هيأت مديره با دبير يا بازرس براي اعضاء ارسال مي گردد.
 -2-13اشخاص حقوقي عضو انجمن براي شركت در جلسات مجمع عمومي يكنفر را كتباً بعنوان نمايناده تاا االختياار شاركت باا
امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد ور و با مهر شركت معرفي مي نمايند.
 -3-13جلسه مجمع عمومي(عادي و عادي فوق العاده) با شركت اكثريت مطلق اعضاء (نصف بعالوه يك) رسميت پيادا ماي كناد و
مصوبات ن با اكثريت مطلق راء حاعرين (نصف بعالوه يك) معتبر مي باشد.
 -4-13اخذ رأي در مجامع عمومي انجمن بصورت كتبي و مخفي مي باشد.
 -5-13با رسميت يافتن مجمع در ابتدا از ميان حاعرين مسن ترين فرد جلسه بعنوان رئيس سني اداره جلسه را به عهده مي گيرد
و بالفاصله جهت انتخاب يك رئيس ,يك منشي و دوناظر براي مجمع اخذ رأي بعمل خواهد مد .سپس هياأت رئيساه انتخاابي اداره
جلسه مجمع را بعهده مي گيرد.
 -6-13منشي درابتدا اسامي حاعرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هيأت رئيسه ماي رسااند .همچناين منشاي
موظف به ثبت و عبط مذاكرات و تصميمات مجمع مي باشد.
 -7-13مصوبات مجمع در چارچوب ,اساسنامه انجمن براي كليه اعضاء الز االجرا مي باشد.
 -8-13حضور نماينده اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران در كليه جلسات مجمع عمومي (عادي و فوق العاده) بعنوان
ناظر عروري است و بدون حق راي اظهار نظر خواهد نمود.
 -9-13انجمن موظف است رونوشتي از كليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق العاده) را براي اتاق بازرگاني ,صنايع ,معاادن
و كشاورزي ايران ارسال نمايد.
مجامع عمومي بردو نوعند:
مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي فوق العاده
مجمع عمومي عادي انجمن يك نوبت در سال(ترجيحاً درسه ماهه اول سال هجري شمسي) طبق ماده  13تشكيل مي گردد .مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده به هر تعداد كه الز باشد بالمانع است.
سال مالي انجمن ,از اول فروردين تا پايان اسفند ماه تعيين مي شود به استتثناء سال اول ,كه شروع ساال ماالي از تااريأ تأسايس
خواهد بود.
وظايف مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق العاده بشر زير است:
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 -1-16استماع گزارش هيأت مديره درباره عملكرد سال گذشته
 -2-16استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيالن سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب نها
-3-16تصويب پيشنهاد هيأت مديره در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء
 -4-16استماع گزارش بازرس
 -5-16تصويب ترازنامه و گزارش مالي ساالنه هيأت مديره
 -6-16تعيين و تصويب خط مشي انجمن و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره براي سال جاري و برناماه
هاي بلند مدت .
 -7-16انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل اعضاء هيأت مديره و بازرس كه مدت مأموريت نها خاتمه يافته يا مستعفي شاده اناد و
يا فوت نموده اند.
 -8-16انتخاب روزنامه كثير االنتشار
هيأت مديره موظف است حداقل  20روز قبل از اتما دوره جاري اعضاي هيأت ماديره اقادا باه برگازاري مجماع عماومي
عادي طبق ماده  13بنمايد .در هر صورت تا زمان تشكيل هيأت مديره جديد ,هياأت ماديره قبلاي داراي مساتوليت خواهاد باود و در
صورت عد دعوت به مجمع توسط هيأت مديره انجمن ,اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران مي تواند نسبت به تشاكيل
مجمع عمومي اقدا نمايد.
مجمع عمومي بطور فوق العاده در مواقع عروري به دعوت هيأت مديره ياا باازرس ياا درخواسات نصاف بعاالوه ياك از
اعضاء انجمن با رعايت ماده  13اساسنامه تشكيل مي گردد.
مجمع عمومي فوق العاده با حضور حدا قل دوسو اعضائ انجمان و ياا نماينادگان قاانوني ناان رساميت پيادا ماي كناد و
تصميمات مجمع با سه چهار

راء افراد حاعر در جلسه تصويب مي شود.

ب ا تشخيص عرورت تشكيل مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هيأت مديره اعاال و هياأت
مديره مكلف است حداكثر ظرف  15روز از تاريأ وصول درخواست بازرس ,از اعضاي انجمن طباق مااده  13باراي تشاكيل مجماع
عمومي دعوت بعمل ورد و در صورت استنكاف ,بازرس مي تواند رأساً با رعايت ماده  13اقدا نمايد.
با درخواست كتبي حداقل نصف بعالوه يك اعضاء انجمن مبني بر تشكيل مجمع عادي بطور فوق العااده و ياا مجماع فاوق
العاده ,هيأت مديره انجمن بايد حداكثر ظرف مدت  20روز از تاريأ دريافت تقاعاي كتبي اعضاء را جهت تشكيل مجماع طباق مااده
 13دعوت نمايد ،در صورت استنكاف هيأت مديره ،درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع فوق العااده را از باازرس بخواهناد و
بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت  15روز طبق ماده  13از اعضاء دعوت نمايد و چنانچه بازرس نياز امتنااع نماياد درخواسات
كنندگان مستقيماً نسبت به دعوت اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي با رعايت كليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدا مي نمايند.
در صورت عد رسميت يافتن هريك از جلسات مجمع عمومي بعلت حدنصاب ,حداكثر ظرف مدت  20روز جلسه بعادي باا
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رعايت ماده  13از نظر درج گهي در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدا و جلسه دو مجمع با هر تعداد رسميت خواهد داشت.

الف -تغيير و اصال اساسنامه انجمن
ب -عزل انفرادي يا جمعي هيأت مديره و يا بازرسان
ج -انحالل انجمن و انتخاب اعضاء هيأت تصفيه

انجمن بوسيله هيأت مديره اي مركب از هفت عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از اعضاء صاحب كاارت بازرگاني(ياا كاارت
عضويت اتاق بازرگاني ,صنايع ,معادن و كشاورزي ايران) كه بوسيله مجمع عمومي عادي و يا عادي بصورت فاوق العااده از باين
اعضا ويا نمايندگان قانوني نان براي مدت  3سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.
 -1-24بعد اختتا دوره مأموريت هيأت مديره تا انتخاب هيأت مديره جديد ,كليه مستوليت ها همچنان بعهاده اعضااي هياأت ماديره
قبلي خواهد بود.
 -2-24انتخاب هريك از اعضاي هيأت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بالمانع است.

الف -دارا بودن تابعيت ايراني
ب -داشتن حسن شهرت
ج -متدين به يكي از اديان رسمي كشور
د -ارائه معرفي نامه كتبي ( براي اشخاص حقوقي)
داوطلب عضويت در هيأت مديره موظف است از  15روز قبل از تشكيل مجمع درخواست كتباي خاود را هماراه باا مادارك
مورد نياز به اتاق ايران و انجمن تسليم نمايد.
بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيأت مديره قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي عادي توسط هيأت موساس و
پس از ن بوسيله هيأت مديره هاي منتخب صورت مي گيرد .هيأت مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظرف مادت
 5روز از دريافت درخواست به اطالع او برساندو در صورت تسليم اعتراض توسط فرد ياد شده تاا مادت ياك هفتاه اتااق بازرگااني
صنايع و معادن ايران بررسي الز صورت مي پذيرد و نظر اتاق ايران الز االجرا مي باشد.
در صورت استعفاء از عضويت ,اخراج و يا انحالل شاركت عضاوي كاه نمايناده ن در اركاان انجمان داراي سامتي اسات,
مأموريت ن نماينده نيز به تبع شركت متبوع وي منتفي و زايل خواهد شد.
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چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در اركان انجمن به هر دليل از عضويت در شركت متبوع خاود خاارج
گردد پس از اعال شركت به خودي خود از سمتي كه در انجمن دارد معزول و هيچگوناه سامتي در انجمان نخواهاد داشات و سامت
نامبرده به عضو علي البدل تفوي

و در صورت نياز برابر مقررات انتخابات بعمل خواهد مد.

زايل شدن موردي از بندهاي ماده  25براي هريك از اعضاي هيأت مديره در طاول دوره ماديريت باعاع معازول شادن ن
عضو خواهد شد.
درصورت استعفاء و يا فوت و يا عزل نصف بعالوه يك اعضاي هيأت مديره انتخاب هيأت مديره تجديد خواهد شد.
هيأت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از قطعي شدن انتخاب نها تشكيل ميشاود از باين خاود
يكنفر را بعنوان رئيس ,دونفر بعنوان نواب رئيس ,يك نفر را به عنوان خزانه دار و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب خواهد نمود.
رئيس هيأت مديره رئيس انجمن نيز مي باشد.
مدت تصدي هريك از سمت هاي اعضاي هيأت مديره بيش از مدت عضويت نها در هياأت ماديره نخواهاد باود متصاديان
هريك از سمت ها توسط هيأت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي باشد.
هيأت مديره در مقاطعي كه مشخص مي نمايد و يا در مواقع عروري به دعوت كتبي رئيس يا نواب رئايس تشاكيل جلساه
خواهد داد .جلسات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن يا در محل ديگري كه دردعوت نامه معين شده تشكيل خواهد شد.
در صورت استعفاء ,فوت و يا عزل هريك از اعضاء هيأت مديره عضو علي البادلي كاه در انتخاباات راي بيشاتري داشاته
است براي باقيمانده دوره هيأت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتيكه اعضاي علي البدل داراي راء مسااوي باشاند
انتخاب در هيأت مديره به قيد قرعه بعمل خواهد مد.
يبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيأت مديره خواهد بود.
تشخيص موجه يا ير موجه بودن يبت ,حداقل با دوسو اعضاء هيأت مديره مي باشد.
جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا داراي حق رأي رسميت پيدا مي كند.
اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در صورت يبت او با نواب رئيس است در صورت يبت رئيس و ناواب
رئيس ساير اعضاي هيأت مديره يك نفر از اعضاء حاعر در جلسه را تعيين مي نمايد تا وظايف رئيس را در ارتبااط باا اداره جلساه
انجا دهد.
مصوبات هيأت مديره با راي اكثريت نصف باعافه يك حاعرين در جلسه( ير از مفاد تبصره  2مااده  )34معتبار خواهاد
بود.
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صورت مذاكرات و تصميمات هيأت مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاعرين مي رسد.
شركت اعضاء علي البدل و بازرس در جلسات هيأت مديره بالمانع است ولي حق راي نخواهند داشت.
هيأت مديره مي تواند از بين خود يا خارج ،يك نفر شخص حقيقي را بصورت موظف بعنوان دبير انتخاب نمايد.
هيأت مديره مي تواند تما يا قسمتي از اختيارات خود را به دبير تفوي

نمايد.

در صورتي كه دبير عضو هيأت مديره باشد دوره دبيري او از مدت عضويت در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.
در صورتي كه دبير عضو هيأت مديره نباشد حق شركت در جلسات هيأت مديره را بدون حق راي دارد.
براي انجا امور اداري انجمن اعم از ثبات مكاتباات و مخاابرات و تحريار و تكثيار ن ،طبقاه بنادي و عابط و حفاظ و
نگهداري اسناد و اوراق انجمن تهيه مار و اطالعات مورد نياز و حفاظت ن جمع وري قوانين و ئين ناماه هاا و بخشانامه هااي
مرتبط با فعاليت انجمن ،تشكيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت نها ،انجا تشريفات اداري مربوط به انتشار گهاي و ارساال
دعوت نامه ،اخذ درخواست متقاعيان عضويت در هيأت مديره و بازرس انجمن ،اخذ معرفي ناماه هااي نماينادگان شاركت هااي
عضو براي ورود به مجامع ،فراهم وردن امكانات الز براي تشكيل مجامع عمومي ،تنظيم پرسشانامه هااي الز باراي اساتخدا
كاركنان مورد نياز ،كنترل كيفيت عملكرد و حضور و ياب كاركنان ،نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه انجمن و تعمير و سرويس باه
موقع ن ،تهيه گزارشات اداري در مورد كارهاي در دست اجرا و مسائل داخل انجمن ،اجراي مصوبات در انجمن ها و هر اقادامي
كه عرفاً براي اداره امور انجمن عروري باشد دبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير زير نظر رئيس هيات مديره تاسيس مي گردد.

هيأت مديره نماينده قانوني انجمن است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور انجمان برخاوردار اسات وظاايف و اختياارات
هيأت مديره به شر زير مي باشد:
 -1-42افتتا حسابهاي بانكي ريالي و ارزي ،اعمّ از جاري ،قرضالحسنه ،سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت و بلندمدت بناا
انجمن نزد بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز بهمنظور انجا كليه عمليات باانكي از قبيال سارمايهگاذاري ،تحصايل وا و اعتباار،
واريز وجوه انجمن و برداشت وجوه از نها براي اجراي فعاليتهاي انجمن.
 -2-42انجا عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش ساالنه عمليات و اقادامات ماالي خاود باه مجماع
عمومي.
 -3-42عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير ن ،راجع به خريد و فروض و اجاره و تملك اموال منقول و ير منقول بنا و حساب
انجمن بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب و جلب منفعت.
-4-42اداره امور مالي انجمن كه سرپرستي ن با خزانه دار است.
-5-42دريافت مطالبات انجمن و پرداخت ديون ن.
 -6-42استخدا و عزل و نصب دبير و كاركنان انجمن و تعيين شغل و حقوق و دساتمزد و سااير پرداختهاا ،ترفياع و تنبياه و
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تعيين ساير شرايط استخدا
مطابق قوانين موعوعه كشور.
 -7-42اقامه و استرداد هرگونه دعوي حقوقي و كيفري ،با داشتن تما اختيارات مراجعه به محاكم و پرداختن به امار دادرساي
از حق تجديد نظر در دادگاه هاي استان و ديوان عالي كشور ،مصالحه ،تعيين وكيل ،سازش ،استفاده از حقوق و تكاليف مربوط
به داوري.
 -8-42اقدا هر نوع امر از اموريكه در چارچوب قوانين و مقاررات موعاوعه اجاراي ن از ساوي مقاماات دولتاي جمهاوري
اسالمي ايران به انجمن واگذار

مي گردد.

-9-42انجا اموري كه طبق موازين قانوني براي اداره انجمن و پيشرفت مقاصد و اهداف ن عرورت داشاته و در اساسانامه
منع نشده باشد.
-10-42تعيين و اعزا نماينده به كميته هاي همكاري هاي اقتصادي بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در يين نامه هااي
مربوطه.
 -11-42تهيه ،تدوين و تصويب مقررات و ياين ناماه هااي داخلاي باراي اداره بهتار اماور انجمان در چاارچوب اساسانامه و
اختيارات تفويضي.
 -12-42راهنمايي اعضا در امور اجرايي ،مدي ريتي ،مالي و مالياتي ،بيماه ،مساائل قاراردادي و حقاوقي در صاورت رجاوع باه
انجمن.
-13-42تدوين پيش نويس بودجه انجمن براي تصويب از طريق مجامع مربوطه.
 -14-42تهيه صورت دارايي و ديون انجمن پس از انقضاي سال مالي و ارائه ن به باازرس و نياز تنظايم ترازناماه و حسااب
عملكردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي.
 -15-42هيأت مديره مي تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را از عضويت در انجمن اخراج نمايد و علات
اخراج عضو را با ارائه داليل ن به اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران گازارش كناد .تصاميم اتااق اياران در ايان
خصوص قطعي است.
 -16-42برگزاري همايش هاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران براي ارتقاي كيفي سطح دانش اعضا.
 -17-42تهيه گزارش هاي سه ماهه و ساالنه از عملكرد انجمن و ارسال ن به اتاق ايران.

خزانه دار مستول اداره امور مالي انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي انجمن را تنظيم ،وصاولي هاا
و پرداخت ها را كنترل و اسناد مربوط به ن را ثبت و عبط و نگهاداري و حفاظات نماياد و باا درخواسات باازرس مبناي بار
بررسي دفاتر و اسناد مالي انجمن ،با اطالع رئيس هيأت مديره در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.
مانده وصولي ها وپرداخت ها در پايان هر دوره مالي محاسبه و براي تحقق اهداف و وظايف انجمن باه دوره ماالي بعاد
منتقل مي شود و قابل توزيع يا انتقال به اعضا نيست.
كليه اسناد ومدارك مالي و تعهد ور با امضاي مشترك رئيس هيأت مديره با نواب رئيس و خزانه دار هماراه باا مهار
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انجمن معتبر خواهد بود.
در عمن اوراق عادي و مكاتبات اداري و معمولي با امضاي رئيس هيأت مديره يا نواب رئيس و ياا دبيار هماراه انجمان معتبار
خواهد بود.

-1-45شرايط انتخاب بازرس مطابق با ماده  25اساسنامه است.
-2-45يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عادي براي مدت يك سال انتخااب و انتخااب مجادد نهاا
بالمانع است.
 -3-45در صورت فوت ،استعفاء يا سلب شرايط مندرج در ماده  25اساسنامه از بازرس اصلي ،وظيفه او را باازرس علاي البادل
انجا خواهد داد.

 -1-46نظارت بر كليه اقدامات و عمليات هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق ن باا مفااد اساسانامه ،مصاوبات
مجامع عمومي و قوانين جاري كشور از وظايف بازرس مي باشد و در صورت مشاهده تخلاف از طرياق دبيرخاناه مراتاب را باه
هيأت مديره اطالع و رفع ن را در خواست مي نمايند.
 -2-46بازرس ،ترازنامه تهيه شده توسط هيأت مديره براي تسليم به مجمع عمومي ساالنه و همچنين در صورت لزو كليه اسناد و
اوراق مالي انجمن را مورد بررسي قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مكتوب در اختيار مجمع عمومي بگذارد.
-3-46بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خود را جهت اطالع اعضاء تهيه و ارائه خواهد نمود.
 -4-46بازرس موظف است در كليه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده نظارت نمايد.
-5-46بازرس موظف است يك نسخه از گزارشات خود را به دبيرخانه انجمن تحويل دهد.

انجمن به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي مطلوب وظايف خود مي تواند كميته هايي متشكل از نمايندگان شركت هاي عضاو و اعضااء
حقيقي انجمن تشكيل دهد .نوع فعاليت هر كميته و تعداد اعضاء ن و طرز انتخاب نان و وظايف كميتاه هاا براسااس ئاين ناماه اي
خواهد بود كه توسط هيأت مديره تهيه و تصويب مي گردد.

اشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب عضويت در انجمن موظف به پرداخت مبلغ وروديه بحساب جاري انجمان و تساليم قاب
ن به دبيرخانه مي باشند.
هر عضو عالوه بر وروديه موظف است ساليانه مبلغ حق عضويت خود را به حساب جاري انجمن واريز و قاب
را نيز تحويل دبيرخانه نمايد.

رسايد ن

اساسنامه انجمن مديريت منابع انساني ايران مصوب مجمع عمومي موسسين مورخ 83/4/1و شامل تغييرات مصوب مجامع عمومي فوق العاده مورخ  84/4/28و 89/5/16و 98/04/10

انجمن مي تواند از هدايا ،عطايا ،وقف ،قبول وصيت و كمك هاي نقدي و ير نقدي اعضا يا اشخاص ثالع برخوردار گرديده و
چنانچه عرورت اقتضا نمايد با تصويب هيأت مديره حق تحصيل اعتبار و اخاذ وا از بانكهاا و موسساات اعتبااري ياا از شاركتها و
اشخاص عضو را دارد.

انجمن به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا بر طبق راي نهايي و قطعي محاكم قضايي منحل مي شود.
چنانچه انحالل انجمن از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشاد مجماع هياأت تصافيه اي را متشاكل از ساه نفار از نماينادگان
اعضاي حقوقي انتخاب مي نمايد.
انتخاب اعضاي هيأت مديره انجمن قبل از انحالل در مقا اعضاي هيأت تصفيه بالمانع است .چنانچاه انحاالل انجمان از ساوي محااكم
قضايي اعال شود محكمه هيأت تصفيه را تعيين خواهد نمود.
پس از اعال انجمن و تعيين اعضاي هيأت تصفيه ،مديران سابق انجمن مكلف مي باشند تمامي اوراق ،اساناد ،دفااتر ،اماوال و
اثاثيه انجمن را با تنظيم صورتجلسه تحويل نمايند.
هيأت تصفيه با نظارت نماينده اتاق ايران وععيت بدهي ها و دارايي ها را روشن و پس از تسويه ،كلياه اماوال منقاول و يار
منقول باقي مانده در اختيار اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران قرار خواهد گرفت.
وظايف و تكاليف و اختيارات هيأت تصفيه در رابطه با اموال موجود ،مطالبات و ديون انجمن و به طور كلي امار تصافيه طباق
مقررات اليحه اصال قسمتي از قانون تجارت مصوب  1347/12/24و مفاد اساسنامه خواهد بود.

 -1-56انجمن مي تواند در امور تخصصي خود اقدا به پذيرش امر حكميت( داوري) نمايد .در اين صورت هياأت ماديره از باين خاود و
ساير نمايندگان شركتهاي عضو و يا اشخاص حقيقي عضو ،فرد يا افراد واجد شرايط را تعيين و پاس از جلاب موافقات ،نهاا را ماأمور
رسيدگي و اعال نظر نمايد.
در صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد ،اين امر توسط اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران صورت ماي
پذيرد در صورت اعتراض مراتب به شوراي عالي نظارت منعكس مي شود نظر شورا قطعي و الز االجرا خواهد بود.
انجمن موظف است از زمان ابالغ اين اساسنامه حداكثر به مدت يكسال وععيت خود را تطبيق دهند.
اين اساسنامه در يك مقدمه و  7فصل و  59ماده و  12تبصره تهيه شده و در تاريأ  98/04/10به تصويب مجماع عماومي فاوق
العاده انجمن رسيده است.

