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“منوچهر توكلي” معاون منابع انساني 
و بهبود بهره وري شركت توانير:

مديريت منابع انساني سازمان ها به 
مدل اجرايي يكپارچه نياز دارد

رييس انجمن مديريت منابع انس��اني ايران، 
توجه به نوآوري و خالقيت در حوزه منابع انساني 
سازمان ها را رويكرد مهمي در "بهره برداري موفق 
از ايده ه��اي نوين" دانس��ت و تاكيد كرد: مديران 
منابع انساني بايد براي افزايش بهره وري بنگاه ها 
و سازمان هاي خود با تكيه بر نوآوري، رويه هاي 

خود را بهبود دهند.
مهن��دس "سيدمس��عود همايونفر" در گفت و 
گو با خبرنامه انجم��ن، تصريح كرد: نوآوري ها 
همواره محرك و يكي از عوامل اصلي پيشرفت 
در عرصه ه��اي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي 
بوده است و امروزه همه شركت ها و موسسه هاي 
موف��ق و برتر جهان اذعان دارند كه نوآوري در 
فرآيندها، راهبري سازمان، سبك مديريت و نيز 
ايجاد تحول در رويه هاي شان منجر به افزايش 

بهره وري كاركنان و سازمان  شان شده است.
وي ي��ادآور ش��د: مدي��ران مناب��ع انس��اني 
ش��ركت هاي موف��ق هم��واره توانس��ته اند از 
طريق شناس��ايي و به كارگي��ري خالقيت ها و 
نوآوري ه��اي كاركنان خ��ود، جايگاهي برتر را 
كس��ب كنند. اين ضرورت جهان پررقابت امروز 
است كه بهره مندي از نوآوري را بيش از هميشه 
ضروري مي س��ازد؛ چراكه بدون آن توسعه اي 

رخ نخواهد داد.
وي تاكي��د كرد: نتيجه اي��ن تغيير و تحول و 
اج��ازه دادن به بروز نوآوري و خالقيت، مس��ير 
رش��د و تعال��ي را هموار مي كن��د و بهره وري را 

افزايش مي دهد.
مهن��دس همايونف��ر ادامه داد: ن��وآوري در 
فرآيندها، رويه ها و نيز گشودن زاويه هاي جديد 
در س��بك مديري��ت و راهبري س��ازمان ها در 

نهايت منجر به بهره وري بيشتر نيروي انساني 
و توس��عه روزافزون مي شود كه در جايگاه خود، 

افزايش ثروت و منافع 
سازمان و سطح حقوق 
و دستمزدها را به دنبال 
دارد. اي��ن وضعي��ت، 
انگيزه هاي بيشتري را 
ب��راي كاركنان ايجاد 
مي كند و مديران منابع 
انس��اني كه به نوآوري 
و خالقيت در سازمان 
خ��ود فرص��ت ب��روز 
داده ان��د، نقش مهمي 

ايفا كرده اند.
انجم��ن  ريي��س 
مديريت منابع انساني 
تاكيد  همچنين  ايران 
ك��رد: به واس��طه اين 

نوآوري هاست كه مديران منابع انساني مي توانند 
تاثيراتي ش��گرف در جذب و نگهداشت نيروي 
انس��اني ماهر و تحصيلكرده، كارآفريني و كنار 
زدن رقباي سرس��خت داش��ته باشند. همچنين 
مي توانند در ارايه خدمات و محصول برتر و بهتر 

نيز موفق عمل كرده و سرآمد باشند.

همايونفر همچنين افزود: تجربه شركت هاي 
موف��ق نش��ان مي دهد ك��ه كليد دس��تيابي به 
بهره وري باالتر و رفاه 
و آسايش بيشتر، در به 
كارگي��ري خالقيت و 

نوآوري است.
وي در بخش ديگري 
از س��خنان خ��ود ب��ا 
برشمردن موفقيت هاي 
آس��ياي  كش��ورهاي 
جنوب شرقي در افزايش 
به��ره وري  براب��ر  دو 
ني��روي كار ط��ي يك 
ده��ه و در نتيجه پيش 
نوآوري هاي  گرفت��ن 
مداوم، بسياري از اين 
س��ازمان ها را در اين 
ح��وزه س��رآمد ناميد و 
گفت: در مقايس��ه با اين شركت ها، ما در داخل 
بعض��ا با نگاه هاي س��اده انگارانه به بهره وري و 
بي توجه��ي اصولي به مبان��ي ارتقا آن از جمله 
ب��ه ن��وآوري، فرصت هاي فراواني را از دس��ت 

داده ايم.
وي تاكيد كرد: مديران منابع انساني به عنوان 
محرك ه��اي اصلي ارتقا س��ازمان نمي توانند 
همچون گذش��ته با ش��يوه ها و رويه هاي سنتي 
سازمان خود را پيش برند. آنها بايد راه حل هاي 
س��اده و پيش پاافت��اده را كنار بگذارند. نوآوري 
به معني رش��د پايدار و توسعه يافته است و يك 
س��ازمان نوآور و خالق، مي تواند نيازهاي تمام 

ذينفعان خود را به طور متناسب تامين كند.

مهندس »سيدمسعود همايونفر« رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران:

مديران منابع انساني با نوآوري  و تغيير شيوه هاي سنتي 
مي توانند بهره وري را ارتقاء دهند

نوآوري به معني رش�د پايدار    
و توس�عه يافته اس�ت و يك س�ازمان 
نوآور و خ�اق، مي تواند نيازهاي تمام 
ذينفعان خود را به طور متناسب تامين 

كند

آئين نامه جديد تأسيس شعب انجمن 
در مراكز استانها
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به اعتقاد معاون منابع انساني و بهبود بهره وري 
شركت توانير، در صورت دستيابي به يك تئوري 
جامع و ارايه ي��ك مدل اجرايي يكپارچه براي 
مديريت منابع انس��اني كشور، همه سازمان ها 

جزاي��ر تئوري هاي توصيه 
شده خود را كنار مي گذارند 
و در آن زمان مي توانستيم 
از تجربه ه��اي يكپارچه و 
در عين ح��ال متنوع براي 
رش��د و ارتقا منابع انساني 

استفاده كنيم.
در  توكل��ي"  "منوچه��ر 
گفتگو ب��ا خبرنامه انجمن 
مديري��ت مناب��ع انس��اني 
ايران، با تش��ريح تاريخچه 
و س��ابقه توجه ب��ه نيروي 
انس��اني و ش��كل گي��ري 
تدريج��ي مديري��ت منابع 

انس��اني در مجموعه وزارت نيرو و شركت هاي 
زيرمجموعه، از ضرورت هاي پيگيري مس��ايل 
منابع انس��اني و مديريت منابع انس��اني ايران 
توس��ط انجم��ن مديريت منابع انس��اني ايران 

سخن گفت.
وي با اشاره به تعداد مشتركان و بهره مندان 
از خدم��ات ارايه ش��ده توس��ط وزارت نيرو در 
بخش هاي آب، فاضالب و برق در سراسر ايران، 
توجه به طراحي و اجراي پروژه هاي "توسعه" اي 
در وزارت نيرو و شركت هاي زيرمجموعه آن را 
همواره يكي از نكات مورد توجه تصميم سازان 
كش��ور دانس��ت و افزود: تحقق اين پروژه هاي 
توس��عه محور و نيز ضرورت در اختيار داش��تن 
فناوري هاي نوين براي پاسخگويي به نيازهاي 
مردم در هر سه بخش، اهميت توجه به اشتغال 
نيروهاي كارآمد و كارآزموده را براي وزارت نيرو 

بيش از پيش كرده است. 
وي افزود: از سوي ديگر وسعت ارايه خدمات 
به مشتركان، كه براي مثال در بخش برق بيش 
از 20 ميليون مشترك برآورد شده است و اكنون 
بيش از 99/5 درصد مردم، برق مصرف مي كنند، 
همچنين مشتركان استفاده از منابع آب كه رقم 

بااليي را ش��امل مي شوند، نشانگر اين است كه 
ش��اكله نيروي انس��اني در وزارت نيرو، نه تنها 
موضوعي محوري و با اهميت اس��ت بلكه بايد 

از شاخص هاي مهمي برخوردار باشد.
غيرسياس��ي  توكل��ي، 
ب��ودن، داش��تن تخصص 
باال، كارآمدي و بهره وري 
افزون و نيز آموزش،تربيت 
و تامي��ن نيروي انس��اني 
م��ورد ني��از از درون بدنه 
را به عنوان شاخص هاي 
مناب��ع انس��اني در اي��ن 

مجموعه دانست.
وي توضيح داد: ميزان 
تغيي��رات و انتصاب هاي 
مدي��ران و كارشناس��ان 
اي��ن  در  ف��ن  صاح��ب 
آن  خ��ارج  از  مجموع��ه 
ب��ه دلي��ل تخصصي بودن موضوع كار، بس��يار 
ان��دك و ناچي��ز اس��ت. ديگر اينكه براس��اس 
آماره��اي موجود بي��ش از 20 درصد نيروهاي 
مش��غول به كار در مجموعه وزارت نيرو مدرك 
باالتر از كارشناس��ي دارن��د و حدود 40 درصد 
داراي م��درك ديپلم و فوق ديپلم هس��تند كه 
اين قابل توجه اس��ت. طبع��ا دارندگان مدارك 
تحصيالت تكميلي نقش مهمي نيز ايفا مي كنند 
كه مجموعه توانير از داش��تن اين سرمايه هاي 

انساني بي نصيب نبوده و نيست.
معاون منابع انساني و بهبود بهره وري شركت 
توانير، در تش��ريح كارآمدي نيروي انساني اين 
مجموع��ه به پركاري آنان در نهايت كم توقعي 
و احس��اس مسئوليت باال اش��اره كرد و افزود: 
وف��اداري به س��ازمان در مجموعه صنعت برق 
بس��يار باالس��ت و مهمترين دليل آن اين است 
كه كاركنان ما احس��اس ارايه خدمات مستقيم 
به هم نوعان خود دارند و وقتي مي بينند با تالش 
يك مجموعه روشنايي به منازل مردم مي رسد، 

خشنود هستند.
وي افزود: در همين ارتباط بايد به نكته مهم 
ديگري هم اش��اره كن��م و آن چگونگي تامين 

نيروي انساني از درون بدنه وزارت نيرو است. در 
ميان وزارتخانه ها و س��ازمان هاي داخل كشور، 
ب��ا توجه به حساس��يت كار و ضرورت داش��تن 
تخصص باال، همواره تالش بر اين بوده و هست 
كه با برگزاري دوره هاي آموزش��ي و بازآموزي 
و نيز برپايي آزمون هاي متعدد در كنار تش��كيل 
كارگاه هاي تربيت نيروي انساني، منابع انساني 

مورد نياز مجموعه انتخاب و جذب شوند.
مع��اون مناب��ع انس��اني و بهب��ود بهره وري 
ش��ركت تواني��ر، در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود درباره ميزان اثرگ��ذاري انجمن مديريت 
مناب��ع انس��اني ايران بر اص��الح موانع موجود 
بر س��ر راه توس��عه منابع انساني گفت: مقررات 
زداي��ي يك��ي از مهم ترين كارهايي اس��ت كه 
انجم��ن مي تواند با اصالح آن به وجود مقررات 
پيچيده كه سازمان ها را در بحث منابع انساني، 
س��ردرگم كرده پايان دهد. بحث مالكيت دولتي 
و غيردولت��ي يكي ديگر از اين موانع اس��ت. در 
بس��ياري از اموري كه شاهد حضور و مشاركت 
بخش خصوصي در كنار بخش دولتي هس��تيم، 
مي توان متوجه نگاه هاي يكس��ان بود. در حالي 
كه بايد نگاه به عملكرد ش��ركتها درباره نيروي 
انس��اني با توجه ب��ه ماهيت خصوصي يا دولتي 

آنها تفاوت كند. 
وي اف��زود: نكته ديگر تهي��ه و طراحي يك 
م��دل اجرايي جامع و مانع براي مديريت منابع 
انس��اني در س��ازمان ها و بنگاه هاس��ت. به اين 
ترتيب به وحدت رويه اي در حوزه منابع انساني 
خواهيم رس��يد و تكليف مديران منابع انس��اني 

مشخص مي شود.
توكل��ي ادامه داد: بح��ث ديگر، تخصصي و 
حرفه اي ش��دن منابع انس��اني است كه به نظر 
مي رسد با تدوين يك نظام نامه از سوي انجمن 

شكل واقعي تري به خود مي گيرد.
وي اف��زود: برگزاري دوره هاي آموزش��ي و 
بازآموزي و نيز همايش هاي ادواري علمي نيز از 
حركت هاي مفيد انجمن است البته بايد تالش 
ش��ود تا دامنه تجربيات مش��ترك و بهره گيري 
سازمانها از اين مس��ايل و تجربيات گسترده تر 

و مفيدتر شود.
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به دنبال مصوبه هيات مديره انجمن مديريت منابع 
انس��اني ايران مبني بر تش��كيل گردهمايي اعضاي 
انجمن به صورت هر ش��ش ماه يكبار، نخس��تين هم 
انديش��ي اعضا و هيات مديره انجمن با حضور 80 نفر 
از اعض��اي حقيق��ي و حقوقي، روز بيس��ت و نهم مهر 

ماه برگزار شد.
به گزارش خبرنامه انجمن و به نقل از دبيرخانه 
انجم��ن مديريت منابع انس��اني ايران، در ابتداي 
اي��ن گردهمايي مهن��دس »عباس غفاري« عضو 
هي��ات مديره انجم��ن به ارايه گزارش��ي درباره 
فعاليت هاي انجمن طي ش��ش ماهه اول سالجاري 

پرداخت.
در بخ��ش ديگري از اين گردهمايي، دكتر »بهزاد 
ابوالعالي��ي« در س��خناني با موض��وع مباحث علمي 
نوي��ن در ح��وزه منابع انس��اني درباره س��رمايه هاي 
پنهان س��ازمان ها س��خناني ايراد كرد كه با استقبال 

شركت كنندگان همراه بود.
در بخ��ش پايان��ی اي��ن هم انديش��ي، براس��اس 
برنامه ريزي هاي انجام شده، فرم هاي ويژه »نظرسنجي 
توس��عه و بهب��ود فعاليت ه��اي آينده انجم��ن« در بين 
شركت كنندگان توزيع شد. در اين فرم ضمن تصريح بر 
نقش انجمن هاي تخصصي در پيشبرد اهداف حرفه اي 
و اش��اره ب��ه مقدمات ش��كل گيري و تاس��يس انجمن 
مديريت منابع انس��اني ايران، از اعضاي شركت كننده 
در گردهمايي خواس��ته شد تا به منظور توسعه بخشي 
و بهب��ود فعاليت ها و برنامه هاي انجمن، به س��واالت 

مطروحه پاسخ گويند. 
جمع بن�دي نظ�رات و پيش�نهادات اعضاي 
ش�ركت كننده در جلس�ه گردهماي�ي م�ورخ 

87/7/29
مجموع پاسخ دهندگان: 26 نفر

س�وال ال�ف( جه�ت توس�عه و اعت�اي نام 
و جاي�گاه انجم�ن، انج�ام چ�ه اقدام�ات و 

برنامه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟
é برگزاري همايش هاي پرمحتوا با 
استادان مجرب و در صورت امكان 

استادان خارجي )6 مورد(
é برق��راري ارتب��اط با س��طوح 
باالي كش��ور، نظير حوزه رياست 
وزارتخانه ها  مجل��س،  جمهوي، 

)9 م��ورد(
é تفويض اختيارات بيشتر

é گ��زارش عملك��رد ب��ا توجه به 
برنامه های اعالم شده

é حمايت از پژوهش��گران در زمينه 
HR

é پرب��ار ك��ردن س��ايت و دريافت 
هزينه از مراجعه كنندگان به سايت

é برگزاري جلس��ات مش��ورتي با 

نمايندگان اعضاي حقوقي
é ايج��اد بانك اطالعاتي نيروي انس��اني متخصص 

HR در زمينه
é برگزاري گردهمايي با حضور نخبگان منابع انساني در 

سطح كشور براي آشنا كردن آن ها با انجمن
é انجام اقدامات الزم براي شناساندن بيشتر انجمن 

در سطح جامعه
é حض��ور  اعض��ا و نماينده هيات مدي��ره انجمن در 
همايش ها و گردهمايي هايي كه از طرف س��ازمان ها 
برگ��زار مي ش��ود و نيز شناس��اندن انجمن و اش��اعه 

فرهنگ مديريت منابع انساني
é انجام تبليغات در س��طح كش��ور؛ متاسفانه خيلي 
از س��ازمان هاي مس��تقر در ته��ران و به خصوص 
در اس��تان ها هيچگون��ه اطالع��ي از وجود انجمن 

ندارند.
é ورود به حوزه مديريت در سطح كشور و حرفه اي كردن 

آموزش ها در انجمن و صدور گواهينامه تخصصي
é اقدامات��ي بعمل آيد كه وزن��ه علمي و تخصصي 
انجم��ن بي��ش از پي��ش ب��ه كاربران شناس��انده 

شود.
س�وال ب( ب�راي تامين هزين�ه فعاليت ها و 
اج�راي برنامه ها، اس�تفاده از چه منابع مالي 

را پيشنهاد مي كنيد؟
é جلب حمايت ش��ركت ها و سازمان هاي خصوصي و 

دولتي )14 مورد(
é چ��اپ مق��االت علمي ب��ه روز و تجربيات موفق و 

فروش آن ها
é برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي تخصصي

é انجام مشاوره هاي تخصصي در حوزه منابع انساني 
شركت ها

é افزايش حق عضويت )8 مورد(
é توس��عه و گسترش فرهنگ مديريت منابع انساني، 
به طوري كه در س��ازمان ها نوعي نگرش نياز به اين 
مقوله ايجاد ش��ود، سپس از طريق برگزاري دوره هاي 

آموزش��ي تخصصي و يا ارايه مشاوره هاي تخصصي، 
كسب درآمد خواهد شد.

é برگزاري گردهمايي معاونان و مديران منابع انساني 
سازمان ها و آموزش آن ها؛ به طور يقين از اين طريق 

براي انجمن درآمد ايجاد خواهد شد.
é تولي��د محص��والت قاب��ل ف��روش نظي��ر برنامه 

استراتژيك در حوزه منابع انساني
é ايج��اد تيم ه��اي كارآ و فرهيخت��ه ب��راي اجراي 

پروژه ها
é در ص��ورت ارايه خدمات مناس��ب، هزينه ها تامين 

مي شود.
س�وال ج( خودت�ان ب�ه عن�وان ي�ك عض�و 
انجم�ن در قب�ال پيش�نهادهاي توس�عه اي 
انجمن ك�ه ارايه مي فرمايي�د چه حمايت ها 
و همكاريهاي�ي در انجام برنامه ها مي توانيد 

شخصا داشته باشيد؟
é در مذاك��ره و رايزن��ي ب��ا افراد خارج��ي حاضر به 

همكاري هستم. 
é س��عي مي نمايم واحد منابع انساني شركت را عضو 

انجمن نمايم. 
é انجم��ن به بنگاه ها و س��ازمان ها در زمينه منابع 
انس��اني در قب��ال دريافت هزين��ه خدمات ارايه 

دهد. 
é در پروژه هاي پژوهش��ي مي توانم همكاري داشته 

باشم.
é در ايجاد بانك اطالعاتي نيروهاي انساني مي توانم 

همكاي داشته باشم. 
é تشكيل كميته حل مشكل مديران منابع انساني

é ايجاد بخش��ي در س��ايت جهت پرس��ش و پاس��خ 
)Online( لحظه اي

é معرف انجمن و كميته هاي تخصصي در محل كارم 
خواهم بود. 

é تدري��س دوره هاي آموزش��ي تخصص��ي مرتبط با 
ترجم��ه و توليد كت��اب- مش��اركت در كميته هاي 
علم��ي و اجراي��ي جاي��زه تعالي 

منابع انس��اني 
é در معرفي انجمن به ش��ركت ها 

كوتاهي نخواهم كرد. 
é ه��ر كاري كه انجامش در توانم 
باشد در خدمت انجمن خواهم بود. 
é ب��راي آم��وزش 3 م��دل تجربه 
شده در كشورهاي پيشرفته آمادگي 

دارم. 
é حق عضويت ش��ركت را هر سال 

به موقع پرداخت مي نمايم. 
é در ح��د ت��وان مي توان��م كمك 

نمايم. 
é شركت مس��تمر در نشست هاي 

انجمن و عضويت در آن

نخستين گردهمايي اعضاي انجمن در سالجاری برگزار شد
اعالم نتايج نظرسنجي توسعه و بهبود فعاليت هاي آينده انجمن
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معرفي كتاب  

»استعداديابي و جانشين پروري«
در ادامه سياس��ت هاي نش��ر و توس��عه دانش و نيز ايجاد توانمندي هاي مورد 
انتظار در مديران منابع انس��اني، انجمن مديريت منابع انس��اني ايران اقدام به 

چاپ و انتشار كتاب»استعداديابي و جانشين پروري« كرد.
اين كتاب كه توس��ط رابرت فالمر و جي كانگر نوش��ته و به قلم دكتر "بهزاد 
ابوالعالئ��ي" ترجمه ش��ده، به دو موضوع مهم اس��تعداديابي و جانش��ين پروري 
مي پردازد. در اين كتاب، ابتدا به الزامات معطوف به جانش��ين پروري مديران و 
مديريت جانش��ين پروري پرداخته ش��ده و عوامل و داليل رويكرد سازمان ها به 
نظام هاي جديد پرورش مديران مطرح و بحث گرديده است. سپس ابعاد اصلي 

و ويژگي هاي متمايز بهترين برنامه هاي جانشين پروري معرفي شده است.
در فصل دوم، موضوع سيس��تم و س��اختار برنامه هاي جانشين پروري مطرح 
شده و طي آن به اين سوال مهم پاسخ داده مي شود كه چه كسي يا كساني بايد 

متولي و مجري سيستم جانشين پروري سازمان باشند؟
فصل س��وم به تعريف اس��تعداد و ش��يوه هاي شناس��ايي اس��تعدادها و افراد 
مس��تعد اختصاص دارد. در اين فصل نمونه هايي از تعريف اس��تعداد )قابليت( در 
س��ازمان هاي پيش��رو و نيز ابزارها و روش هاي شناسايي افراد بااستعداد ارايه و 
طرح شده است. چگونگي تعيين، تشكيل و مديريت بر خزانه استعدادها نيز بخش 

ديگري از اين فصل را تشكيل مي دهد.
برنامه هاي جانشين پروري و مديريت استعدادها، بدون برقراري ارتباط دقيق 

آن ها با فرآيند آموزش و پرورش مديران، ناقص و بي نتيجه باقي خواهد ماند.
در فصل چهارم كتاب، نحوه ارتباط بين اين دو فرآيند مطرح ش��ده و طي آن 
روش ها و ش��يوه هاي مختلف و متنوعي كه در موفق ترين شركت هاي جهان در 

فرآيند پرورش مديران مورد استفاده قرار مي گيرد، معرفي گرديده است.
فصل پنجم به موضوع س��نجش اثربخش��ي برنامه هاي استعداديابي و جانشين 

پروري مديران تخصيص يافته است.
 فصل شش��م نيز به تبيين و تحليل چش��م انداز آينده برنامه هاي جانش��ين پروري مي پردازد و باالخره فصل هفتم، حاوي اطالعاتي كاربردي و مفيد 

در باب تجربيات 6 شركت موفق و پيشرو است كه در اين كتاب مورد الگوبرداري قرار گرفته اند.
مطالعه اين كتاب مي تواند به سازمان ها و مديراني كه با نگاهي آينده نگر و آينده ساز به فكر استعداديابي و جانشين پروري هستند، كمك كند تا با 

بهره گيري از ايده ها و تجارب سازمان هاي موفق، اين نظام ها و برنامه ها را با شيوه اي كارآمد و اثربخش، طراحي كرده و به مورد اجرا گذارند.

عاقه مندان به تهيه اين كتاب مي توانند پس از هماهنگي با دبيرخانه انجمن مديريت منابع انساني ايران، مبلغ �0000 
را به شماره حساب 8���/1 باتك ملت شعبه سازمان گسترش كد شعبه 65607 به نام انجمن مديريت منابع انساني 
ايران واريز و اصل فيش بانكي را همراه با فرم خريد تكميل شده به نشاني انجمن ارسال كنند. در صورت نياز به اطاعات 

بيشتر با شماره تلفن 8860���8 و يا دورنگار 8860���9 تماس حاصل فرماييد.

نسخه ريال بابت خريد   به مبلغ     به پيوست فيش بانكي به شماره   
كتاب استعداديابي و جانشين پروري ارسال مي شود.

نشاني: شهر   نام شركت/موسسه:   نام خانوادگي:    نام:  
صندوق پستي: كدپستي :    خيابان:      

تلفن همراه: تلفن ثابت:     
پست الكترونيك: دورنگار:      
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س��ايت انجمن مديريت منابع انساني ايران 
به منظور بهره مندي بيش��تر اعضا و نيز آشنايي 
كامل ت��ر كارشناس��ان و مديران ح��وزه منابع 

انساني، بهينه سازي شد.
ب��ه گ��زارش خبرنام��ه 
انجم��ن، در ش��كل جديد و 
بهينه سايت انجمن مديريت 
منابع انساني ايران به نشاني 
www.hrmsociety.

ir كارب��ران مي توانن��د در 
صفحه اصلي، ضمن مطالعه 
پيام رييس هيات مديره، در 
س��مت چپ اي��ن صفحه، 
اطالع��ات كام��ل و به روز 
درب��اره جاي��زه تعالي منابع 
انس��اني را مطالع��ه كنند. 
همچنين دسترسي سريع به 

اخبار برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي حوزه 
منابع انس��اني، امكان پذير است. گفتمان منابع 
انس��اني بخش جديدي اس��ت كه عالقه مندان 
مي توانن��د با حضور در تاالر گفت وگو، ديدگاه ها 

و نظرات خود را به شكل مقاله ارايه كنند.
اش��تراك در اين سايت نيز به سهولت، ميسر 
اس��ت و عالقه مندان مي توانند با درج نش��اني 
پس��ت الكترونيكی خود، اطالع��ات روزآمد را 

دريافت كنند.
ع��الوه بر اين، در پايي��ن صفحه اصلي اين 
س��ايت، امكان دريافت محتواي خبرنامه هاي 
انجمن )س��ه شماره آخر منتش��ر شده(، فراهم 

است.
در شكل و ساختار جديد سايت انجمن مديريت 
منابع انساني ايران، كاربران مي توانند از طريق 
صفح��ه  اول، وارد بخش هاي ديگري ش��امل 
»س��اختار س��ازماني«، »عضويت در انجمن«، 
»كميته ه��اي تخصصي«، »ش��عب انجمن در 
»انتشارات«،  »اطالع رس��اني«،  اس��تان ها«، 
»اخبار«، »س��ايت هاي مرتب��ط«، »تبليغات«، 
»جايزه تعالي منابع انساني« و »درباره انجمن« 

شوند.
كاربران در بخش »درباره انجمن«، مطالبي 
شامل مقدمه، چش��م انداز، ماموريت، ارزش ها، 
اه��داف، وظاي��ف، اساس��نامه را مطالعه كنند. 
دسترس��ی به نشانی و تلفن و پست الكترونيكی 

انجمن نيز در اين بخش ميسر است. 
بخش »س��اختار س��ازمانی« انجمن نيز در 
نموداري به نمايش گذاشته شده است. کاربران 

مي توانند با مجمع عمومي و هيات مديره، دبير، 
بازرس و گروه ه��اي كار انجمن مديريت منابع 
انس��اني آشنا شوند. در ساختار سازمانی انجمن، 
مجم��ع عمومي باالترين مرج��ع تصميم گيري 
اس��ت كه به دو ش��كل مجمع عمومي عادي و 

عمومي فوق العاده برگزار مي شود.
در اي��ن س��اختار س��ازماني، پ��س از مجمع 
عموم��ي، هيات مدي��ره، ب��ازرس، دبيرخانه و 
پس از آن ها گروه هاي طرح و برنامه، مش��اوره 
و پروژه ه��ا، پش��تيباني و اجراي��ي، هماهنگي 
كميته ه��اي تخصص��ي، آم��وزش و پژوهش و 

ارتباطات، عضويت و شعب قرار دارند.
در بخ��ش “عضوي��ت” س��ايت انجمن نيز 
اطالع��ات الزم ب��راي عضوي��ت و آيين نام��ه 
عضويت و نيز فرم هاي الزم ثبت نام ارايه شده 
اس��ت. همچنين كاربران مي توانن��د تازه ترين 

اطالعات را درباره تعداد اعضا كسب كنند.
در بخش »كميته هاي تخصصي« سايت نيز 
اطالعات الزم و كافي درباره عناوين كميته ها، 
آيين نامه ه��ا، هيات ه��اي اجرايي و نيز وظايف 

كميته هاي تخصصي ارايه شده است.
كاربران همچنين با مراجعه به بخش »شعب 
انجمن در اس��تان ها« ضم��ن مطالعه اهداف و 
وظايف ش��عب انجمن، مي توانند متن آيين نامه 

اجرايي را مرور كنند.
اط��الع از تازه تري��ن اخب��ار مرب��وط ب��ه 

برگ��زاري همايش ها و كارگاه هاي آموزش��ي 
در ح��وزه تخصصي منابع انس��اني نيز در بخش 

»اطالع رساني« امکان پذير شده است.
همچني��ن  كارب��ران 
»انتش��ارات«  بخ��ش  در 
تازه تري��ن  از  مي توانن��د 
كت��اب هاي انتش��ار يافته 
توس��ط انجم��ن مديريت 
منابع انساني ايران همراه 
باشرحی كوتاه، مطلع شوند. 
در همين ح��ال متن »پي.

هم��ه   )PDF( دي.اف« 
شماره هاي خبرنامه انجمن 
در اي��ن بخ��ش ام��كان 
بارگ��زاري دارد و كاربران 
مي توانن��د به س��هولت به 
دست  خبرنامه ها  محتواي 

يابند.
بخش »اخبار« نيز تازه ترين خبرهاي انجمن 
را به اطالع كاربران مي رساند؛ همچون برگزاري 
همايش عرصه يادگيري مديران منابع انس��اني 

در روزها 12 تا 14 آذر ماه- جزيره كيش.
»س��ايت هاي مرتبط« نيز نشاني سايت چند 
س��ازمان همچون موسس��ه مطالعات بهره وري 
و منابع انس��اني، سازمان گس��ترش و نوسازي 
صنايع ايران و نيز سايت جايزه ملي بهره وري و 
تعالي سازماني و كنفرانس توسعه منابع انساني 
را معرفي و عرضه كرده اس��ت. همچنين امكان 
جس��ت وجو در منابع كتابخانه اي در اين بخش 

فراهم شده است.
در بخش »تبليغ��ات« نيز كاربران مي توانند 
اطالعات��ي را در مورد برگ��زاري همايش هاي 

فصلی و كارگاه هاي آموزشي كسب كنند.
»جاي��زه تعال��ي منابع انس��اني« نيز آخرين 
بخ��ش س��ايت انجمن مديريت منابع انس��اني 
ايران اس��ت و مديران و كارشناسان سازمان ها 
و ش��ركت هاي عالقه من��د ب��ه حض��ور در اين 
جاي��زه مي توانند ضم��ن مطالعه زيربخش هاي 
مختل��ف آن همچون راهنماي متقاضيان جايزه 
تعالي منابع انس��اني، با مواردي چون ش��وراي 
سياس��تگزاري، كميته ه��اي راهبردي، علمي و 
داوري و ني��ز دبيرخانه و فعايت هاي اين جايزه 

آشنا شوند.

سايت انجمن مديريت منابع انساني 
بهينه سازی شد
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جايزه تعالي منابع انساني، پايان امسال به شركت ها و موسسه هاي برتر 
اهدا خواهد ش��د. فراخوان اين جايزه ارديبهشت ماه سال جاري منتشر و 
تربيت ارزياب نيز در همين تاريخ آغاز ش��د. تاكنون تعدادي از ش��ركت ها 
و موسسه هاي معتبر كشور، متقاضي شركت در جايزه تعالي منابع انساني 
شده اند و ارزيابي و سايت ويزيت اين شركت ها نيز از مهر ماه سال جاي 

آغاز گرديده است.
در ادامه، گزارشي از فعاليت هاي انجام شده براي برگزاري جايزه تعالي 

منابع انساني ارايه مي شود.

1- تشكيل كميته راهبري جايزه تعالي منابع انساني
با دعوت از 24 نفر از نمايندگان وزارتخانه ها، س��ازمان ها، انجمن ها، 
ش��ركت هاي معتبر و اس��تادان دانش��گاه ها، كميته راهبري جايزه شكل 
گرفت. اين كميته با برگزاري 4 جلس��ه موفق در تاريخ هاي 86/11/23، 
86/12/15، 87/1/28 و 87/5/5 ب��ا حض��ور اكثري��ت  اعض��ا، مصوبات 

عمده اي به شرح زير داشت:
é   بررسي، بازنگري و اصالح مدل تعالي منابع انساني

é   تصويب شرح وظايف اركان جايزه
é   تصويب برنامه زمانبندي و عمليات اجرايي

é   تعيين سطوح جايزه
é   تصويب شرايط احراز ارزيابان جايزه

é   انتخاب اعضاي كميته علمي

2-  اطاع رساني و تبليغات
از اس��فند ماه 1386 با تهيه اولين بروش��ور جايزه و ارس��ال آن براي 
اعضاي حقيقي و حقوقي، ش��ركت ها و نهادها، اطالع رس��اني آغاز شد و 

متعاقب آن اقدامات زير صورت گرفت:
é   تهيه بروش��ور فراخوان جايزه و تربيت ارزياب در ارديبهش��ت ماه 
87، ارس��ال اين فراخ��وان براي حدودًا 400 عض��و حقيقي و حقوقي 
انجم��ن، ش��ركت ها و نهاده��ا و اعالم آن در س��ايت انجمن مديريت 

منابع انساني
é   معرف��ي م��دل و جايزه تعالي منابع انس��اني در چهارمين كنفرانس 
منابع انس��اني از طريق كلينيك منابع انس��اني و كارگاه آموزش��ي و 

ارايه بروشور
é   تهيه دفترچه راهنماي متقاضيان جايزه در مرداد ماه 87 و ارس��ال 
آن براي 700 عضو حقوقي و حقيقي، ش��ركت ها، نهادها و موسس��اتي كه 

داراي گواهينامه يا نشان تعالي سازمان EFQM هستند.
é   مراجه حضوري به مجمع مديران منابع انساني و اداري منطقه اراك 
و تبريز و تش��ريح مدل جايزه براي چندين ش��ركت مثل فوالد خوزستان، 

واگن پارس، هپكو و...
é  ارسال نامه براي شركت ها و موسسات معتبر، مبني بر اين كه جايزه 

تعالي منابع انساني حاصل كار انجمن مديريت منابع انساني ايران است و 
نيز تفكيك آن از ساير موسساتي كه موضوع جايزه را پيگيري مي كنند.

é مكاتبه و ارس��ال فراخوان جايزه و دفترچ��ه راهنماي متقاضيان به 
مجمع مديران منابع انس��اني و اداري استان مركزي، آذربايجان شرقي و 

منطقه غرب تهران
é  درج فراخ��وان جاي��زه در نش��ريه صنعت س��نگين، عصر مديريت و 

ميثاق مديران
é  و ساير فعاليت هاي مرتبط

�-  تربيت ارزياب جايزه تعالي منابع انساني
ب��راي دوره تربي��ت ارزياب جايزه، تاكنون 80 نف��ر ثبت نام كردند كه 
63 نف��ر از آن ه��ا در س��ه دوره 2 روزه در تايخ ه��اي 5، 6، 12 و 13 مرداد 
م��اه و 24 و 25 مه��ر ماه در كالس ها ش��ركت و دوره را طي كردند. اين 
تع��داد در آزم��ون كتبي و مصاحبه حض��ور يافتند و با توجه به آزمون هاي 
حين دوره و تس��ت هاي شخصيتي كه از آن ها بعمل آمد، واجدان شرايط 
به عنوان ارزياب جايزه تعالي منابع انس��اني انتخاب ش��دند که همكاري 

خواهند كرد.
چهارمي��ن دوره تربيت ارزي��اب در نيمه دوم آذر ماه براي 25 نفر ديگر 
از متقاضيان برگزار خواهد ش��د و يك دوره اختصاصي تربيت ارزياب نيز 
براي س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران به زودي به مورد اجرا 

گذاشته خواهد شد.

�-  متقاضيان شركت در جايزه
الف( مطابق قرارداد منعقد ش��ده با س��ازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران، 10 شركت منتخب سازمان مورد ارزيابي قرار مي گيرند. مديريت 
جذب و آموزش اين س��ازمان، 23 ش��ركت را معرفي كرد تا در صورت 
تمايل با اس��تفاده از تخفيف و تس��هيالت سازمان حوزه منابع انساني 

خود مورد ارزيابي قرار گيرند.
ب( 15 ش��ركت متقاضي ش��ركت در فرآيند جايزه تعالي سازماني هستند. 

سايت ويزيت اين شركت ها نيز آغاز شده است.

5-  در چهارمين جلسه كميته راهبري، 15 عضو كميته علمي جايزه 
تعالي منابع انساني از طريق راي گيري كتبي انتخاب شدند.

6-  كميته علمي
در چهارمين جلسه كميته راهبري، 15 عضو كميته علمي جايزه تعالي 
منابع انس��اني از طريق راي گيري كتبي انتخاب ش��دند كه 4 عضو آن از 
اعضاي هيات مديره انجمن مديريت منابع انس��اني هس��تند. شايان ذكر 
است در كميته راهبري نيز اكثريت اعضاي هيات مديره انجمن مديريت 

منابع انساني ايران عضويت دارند.

مروري بر فعاليت 
دبيرخانه جايزه تعالي منابع انساني
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ضرورت ناخوش��ايند اخ��راج كاركنان ممكن 
است به عنوان يك هدف كوتاه مدت براي كاهش 
هزينه ها مطرح شود ولي متخصصين منابع انساني 
بايد توجه رهبران سازمان را به حفظ و نگهداري 

مستعدترين كاركنان سازمان معطوف كنند.
بس��ياري از شركت هاي آمريكايي در صنايع 
مختلف براي مقابله با كسادي اقتصادي، كاهش 
هزينه ه��اي عم��ده را در دس��تور كار خود قرار 
داده اند، اخراج كاركنان در آمريكا رش��د فزاينده 
اي داشته است ، بطوريكه طبق بررسي هاي يك 
شركت كاريابي، بيشترين تعداد بيكار كردن افراد 
در ژانويه س��ال جاري بوده اس��ت كه نسبت به 
دسامبر سال گذشته ، 69 درصد افزايش داشته، 
يعني به ميزان 75000 نفر كه بيشترين تعداد از 
آگوست سال 2007 تا كنون بوده است. بررسي ها 
نشان مي دهد كه بيشترين اخراج ها در شركت هاي 

خانه سازي و خدمات مالي بوده است .
با تحقيقات انجام شده در 1375 شركت، پيش 
بيني مي شود كه در ماه هاي پس از ژانويه سال 
2008 اين وضعيت به مراتب بدتر خواهد ش��د. 
اين مطالعه پي��ش بيني مي كند كه در مجموع، 
ميزان بيكاري در س��ال 2008 نس��بت به سال 
قبل از آن 37% افزايش خواهد داشت كه در پنج 

سال اخير بيشترين تعداد بوده است .
ارزيابي هاي انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه 
امسال شاهد بيشترين ميزان بيكاري در صنايع 
اتومبيل س��ازي، داروس��ازي، صنايع كوچك و 
ش��ركت هاي  ارائه دهنده خدمات تخصصي و 

فني خواهيم بود .
مديران منابع انس��اني، مرك��ز اصلي برنامه 
ري��زي ب��راي كاهش ني��روي انس��اني بنگاه 
اقتصادي مي باش��ند . مديرارش��د ش��ركت دنور 
DENVER، كه يك ش��ركت مش��اوره اي 
و حقوق��ي در زمينه منابع انس��اني و حمايت از 
حقوق كاركنان اس��ت، به آن دس��ته از مديران 
منابع انساني كه هنوز از مديران ارشد امور مالي 
شركت خود، اخطاري مبني بر پيدا كردن راه هاي 
كاهش نيروي انساني نگرفته اند، توصيه مي كند 
كه آماده باش��يد، بنگاه ها مي خواهند و مجبورند 
ك��ه تعداد نيروي انس��اني خود را كاهش دهند، 
او پيش بيني مي كند كه در سراس��ر سال شاهد 

اخراج تعدادي از كاركنان خواهيم بود .
براي ارزيابي اين مورد كه ادامه فعاليت شركت 
شما توأم با ريسك است يا خير، بايد كسب وكار 
و رش��ته صنعتي ايي را كه در آن فعاليت داريد، 
بررس��ي كنيد . اين مدير ارش��د در ادامه توصيه 
مي كند كه اگر در وضعيت سختي گرفتار شده ايد 
و ي��ا چنين وضعيتي را پي��ش بيني مي كنيد، با 
نظر ديگر مديران شركت، قسمت هايي از كسب 
و كارت��ان را كه بايد كاركنانش��ان بطور عمده 
كاهش يابند و يا آن بخش از عمليات شركت را 
كه بايد متوقف ش��ود، با توجه به برنامه كسب و 
كارتان مشخص كنيد . سپس با توجه به سيستم 
مديريت عملكرد و مرور آن، كاركناني را كه بايد 

شركت را ترك كنند، مشخص كنيد .
اين مدير ارش��د بطور خالصه به متخصصين 

منابع انساني توصيه هاي زير را ارايه مي كند:
é مطمئن ش��ويد كه ارزش گذاري ها به روز 

هستند. 
é كاركن��ان مس��تعد را شناس��ايي كني��د و 

كارهاي آتي شركت را به آنها بسپاريد. 
é متخصصين منابع انس��اني بايد رهبران را 

براي موفقيت شركت سوق دهند.
é  بطور خالصه به سيس��تم مديريت عملكرد 
شركت اعتقاد داشته باشيد. هرگز تصور بزرگي را 
كه از آينده شركت در نظر داريد، از دست ندهيد و 

مستعدترين كاركنان را حفظ و نگهداري كنيد.
كارشناس��ان مي گوين��د سيس��تم مديريت 
عملكرد قوي، اولين قطعه معماي )پازل( اخراج 
كاركنان شركت را تشكيل مي دهد و بايد قبل از 
اينكه موضوع اخراج به فكر مديران خطور كند، 
اين سيس��تم وجود داشته باشد، اما متأسفانه در 

واقعيت اينطور نيست .
 ) MATT ANGELLO( مت آنجل��و
مؤس��س يك گروه مش��اوره اي و معاون سابق 
منابع انساني شركت صنايع جهاني آرمسترانگ، 
خاطر نشان مي سازد كه سازمان ها خودشان اين 
كار زيان آور را هنگامي انجام مي دهند كه فاقد يك 
سيستم مديريت عملكرد قوي باشند؛ سيستمي كه 
پشتوانه تصم�ي�م�ات م�ناب�ع انساني بخصوص در 

مورد اخراج كاركنان است .
وي مي افزايد: اگر سازماني داراي يك سيستم 

قوي مديريت عملكرد نباش��د، آن سازمان فاقد 
يك برنامه عملياتي است و فقط داراي يك اميد 
عملياتي اس��ت . هنگامي اين موضوع مشخص 
مي ش��ود كه بخواهيم كاركناني كه بايد اخراج 
ش��وند را انتخاب كنيم. در اينصورت تصميمات 
بجاي اينكه بر واقعيت استوار باشند بر پايه حدس 
و گمان خواهند بود. در اينصورت ش��ما وارد يك 
فضاي غيرش��فاف خواهيد شد، جايي كه مديران 
شروع به اخراج كاركناني مي كنند كه بنظر مي رسد 

آنها بايد در شركت ماندگار باشند .
 ) BOB KUSTKA( ب��اب كوس��تكا
مؤس��س يك ش��ركت مش��اوره اي در زمينه 
مناب��ع انس��اني مي گويد: ش��ركت هايي كه 
سيس��تم ارزش��يابي عملك��رد را ب��ا دق��ت 
مديري��ت نمي كنن��د، بطور ناگه��ان هنگام 
كاه��ش كاركنان ب��ه فك��ر مي افتند كه آيا 
كاركن��ان  رتبه بندي ش��ده اند ي��ا خير؟ در 
اي��ن حالت اطالعات و ارقام بي معنا هس��تند . 
مدي��ران بايد از قبل براي نيروي انس��اني خود 

برنامه ريزي كرده باشند.
او مي افزايد: شما بايد هميشه نيروي انساني 
ش��ركت را از لحاظ تركي��ب جمعيت زير نظر 
داشته باشيد و از خودتان بپرسيد آيا تعداد نيروي 

انساني شركت مناسب است يا خير؟ 
ان��در وود )UNDER WOOD ( وكيل 
حقوقي دعاوي اس��تخدامي نيز به متخصصين 
منابع انساني توصيه مي كند، در فرآيند اخراج 
كاركنان دخالت و نقطه نظرات خود را مطرح 
كرده و ب��ه مديران كمك كنيد كه »روي آن 
چيزي ك��ه مي خواهند پس از كاهش كاركنان 
در س��ازمان بوجود آيد، تمركز كنند .« همچنين از 
مديران س��ؤال كنيد چه وظايف شغلي بايد انجام 
ش��ود و چگونه ما مي خواهيم وظايف ش��غلي را 
درست انجام دهيم، با تركيب مشاغل با يكديگر 

و يا با حذف مشاغل؟
» اهداف را شناس��ايي و س��پس مشاغلي را 
كه پ��س از كاهش كاركنان مي مانند، تجزيه و 

تحليل كنيد. «  
منبع:
      HR magazine
              April 2008

ترجمه و تلخيص:كاهش آگاهانه كاركنان
 احمد فنايي پور

مديران منابع انساني بايد تصور بزرگ خود از آينده شركت را در نظر بگيرند و براي حفظ و نگهداري 
مستعدترين كاركنان سازمان تاش كنند
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ايجاد شعب در استانها در ترويج فرهنگ مديريت بطور عام و توسعه فرهنگ 
مديريت منابع انس��اني  بطور خاص واجد اهميت و ضرورت اس��ت ، اين موضوع 
بخصوص در كشورهائي مثل ايران كه با چالش توسعه نيافتگي در نقاط دور از 
مركز مواجه هس��تند بيش��تر به چشم مي آيد ، بنابراين توسعه تشكيالتي انجمن 
مديريت منابع انساني ايران براي پوشش گودالهاي توسعه نيافتگي بسيار حائز 

اهميت است .
ار آنجا كه آئين نامه تدوين شده تأسيس شعب در استانها در اجرا با اشكاالتي 
مواجه ش��د ، لذا مطالعات و بررس��ي هاي الزم انجام گرديد و در جلسات متعدد 
با حضور صاحبنظران ، متخصصين و فرهيختگان مديريت منابع انس��اني روي 
م��و ض��وع بحث و تبادل نظر به عمل آمد، با توجه به نتيجه حاصل ش��ده از اين 
نشستها كه شرح آن در زير آمده است ، ويرايش دوم آئين نامه اجرائي تأسيس 

شعب در استانها تهيه شد .
» تأس��يس ش��عب در استانها بايد بطور كامل با شرايط و راهكارهاي مناسب 
صورت پذيرد در غير اينصورت با پيامدهاي منفي مواجه خواهد ش��د ، پيش��نهاد 
نمودند ش��عبه ها با محوريت مركز اصلي انجمن تش��كيل ش��ده و در محدوده 
زمان��ي خ��اص ، به عنوان مثال يك دوره 12 تا 18 ماهه از حمايت هاي انجمن 
برخوردار شوند ، اين حمايتها چه به لحاظ فكري و چه مالي ، شعب را به آستانه 

بلوغ رسانده و مقدمات فعاليت مستقل آنها را فراهم مي سازد .«
در آئين نامه جديد تأس��يس ش��عبه در استان طي سه مرحله به شرحي كه در 

پي خواهد آمد انجام مي شود :

الف ( تشكيل كانون استاني :
در اين مرحله كانون اعضا انجمن ، با حداقل 10 نفر عضو حقيقي و 5 نفر عضو 
حقوقي كه همگي به عضويت انجمن پذيرفته ش��ده باش��ند ، با داشتن اختيارات 

و مسؤليتهاي زير براي مدت يك سال تشكيل مي شود : 

مسؤليتهااختيارات
é اس��تفاده از س��ربرگ انجمن براي 

تبليغات و عضوگيري
é نص��ب تابل��و تحت عن��وان كانون 
اس��تاني  اعضا انجمن مديريت منابع 

انساني ايران ...
é اط��الع رس��اني ب��ه ش��ركت ها و 
س��ازمان هاي اس��تاني در خص��وص 

فعاليت انجمن وكانون
é پيگي��ري انعق��اد ق��رارداد  با افراد 
حقيقي و س��ازمانها ب��ا امضا رئيس و 

خزانه دار انجمن
é مش��اركت در برگ��زاري دوره  ه��اي 
آموزشي و فعاليت هاي مرتبط با انجمن

é پيگي��ري مس��ائل كالن صنفي از 
طريق انجمن 

é ارائه سمينار و مقاله و هر نوع نشريه 
علمي زير نظر هيأت مديره انجمن 

é ج��ذب كمك هاي مالي و تخصصي 
اشخاص حقيقي و حقوقي 

é رعاي��ت و اج��راي مفاد اساس��نامه ، 
آئين نام��ه و تصميم��ات هي��أت مدي��ره 

انجمن
é معرف��ي ي��ك نف��ر ب��ه عن��وان رابط 
ب��ا انجم��ن و اج��ازه و هم��كاري براي 
حض��ور و تفحص نماينده انجمن از كليه 

فعاليت هاي كانون
é تدوين برنامه س��االنه كانون و دريافت 

تأييد هيأت مديره انجمن
é واري��ز  كل درآم��د كانون به حس��اب 

انجمن
é برگزاري جلسات كانون و هيأت رئيسه 

كانون
é ايجاد ارتباط با اعضا استاني و برگزاري 

جلسه حداقل هر دوماه يكبار
é ارائه گزارش به انجمن هر سه ماه يكبار

é تأمي��ن محل مناس��ب جهت دبيرخانه 
كانون از طريق جلب حمايت سازمانهاي 

محلي

ب( ايجاد نمايندگي :
در اي��ن مرحله در صورتيك��ه فعاليتهاي كانون م��ورد تأييد هيأت مديره 
انجم��ن ب��وده و كان��ون حداق��ل 20 نفر عض��و حقيق��ي و 8 نفر عضو 
حقوق��ي ك��ه همگي به عضوي��ت انجمن مديريت منابع انس��اني ايران 
پذيرفت��ه ش��ده باش��ند ج��ذب نموده باش��د ، با پيش��نهاد كتب��ي هيأت 
رئيس��ه كان��ون و موافقت هي��أت مديره انجمن ، كان��ون به مدت يك 
س��ال ديگر با عنوان نمايندگي انجمن با داش��تن اختيارات و مسؤليتهاي زير 

به فعاليت خود ادامه خواهد داد : 

مسؤليتهااختيارات
عالوه بر موارد پيش بيني ش��ده در بخش اختيارت كانون 

نكات زير در نظر گرفته شده است:
é انعقاد قرارداد تا سقف 50 ميليون ريال در حوزه فعاليت 
انجم��ن ب��ا امضا رئي��س و يك نفر ديگ��ر از اعضا هيأت 

رئيسه 
éافتتاح حس��اب جاري تنخواه با امضا س��ه نفر از اعضا 

هيأت رئيسه
éدرخواس��ت تنخواه از انجمن بر اساس برنامه مصوب و 

طرحهاي در حال اجراي مورد تأييد هيأت مديره انجمن

موارد پيش بيني شده 
در بخش مسؤليتهاي 
ن��كات  و  كان��ون 

مشروحه زير :
éتهيه صورتحسابها 

و دفاتر قانوني

ج( ايجاد شعبه انجمن در استان :
  در صورت مورد تأييد بودن فعاليتهاي نمايندگي ، با درخواست كتبي هيأت 
رئيس��ه نمايندگي ، ش��عبه انجمن مديريت منابع انس��اني ايران كه در اين آيين 
نامه » ش��عبه « ناميده مي ش��ود ، مطابق با مفاد اساس��نامه انجمن مديريت 
مناب��ع انس��اني ايران و مق��ررات اتاق بازرگاني و صناي��ع و معادن ايران با 
حداق��ل 25 عض��و حقيق��ي و 10 عضو حقوقي از اعض��اء نمايندگي كه عالوه 
ب��ر عضوي��ت در انجمن مديريت منابع انس��اني ايران داراي كارت بازرگاني 
ي��ا كارت عضوي��ت از اتاقه��اي بازرگاني و صنايع و معادن باش��ندمنطبق با 
موادي كه در آئين نامه آمده اس��ت تش��كيل مي ش��ود و به صورت غيرانتفاعي و 

غير تجاري فعاليت مي نمايد .
  www.hrmsociety.ir متن كامل آئين نامه در س��ايت انجمن ب��ه آدرس

قابل دسترسي است .

آئين نامه جديد تأسيس شعب انجمن در مراكز استانها


