
مديريت انجمن معرفي
انساني منابع 



انساني  منابع مديريت انجمن تاسيس
  تاسيس ؛درکشور   انساني  دانش منابع    بمنظورهدفمندکردن    §

  دراولين   انساني  منابع  مديريت  بافعاليتهاي    تشکلي
 توسعه منابع انسانی مطرح و به عنوان              المللی   بين کنفرانس   
. گرديد  کنفرانس درج    اين  درقطعنامه    ازمصوبات  يکی
 و   اساتيد جلسات متعدد با حضور      برگزاري    پس از  §

 سازمان گسترش؛ اساسنامه انجمن        حمايت  کارشناسان و 
.   پذيرفت  صورت بازرگاني و ثبت آن در اتاق    تدوين

 تاريخ در  انساني   منابع  مديريت  موسس انجمن       هيئت§
  ١ و البدل علي نفر اعضاء     ٢ و اصلي نفر اعضاء      ٧؛ ١/٤/٨٣

. نفر را به عنوان بازرس انتخاب نمود      



انجمنساختار 

ته
کمي

صی
خص
ت

ای 
ه

 

هيئت مديره

رئيس انجمن

پشتيبانی واجرا  آموزش و ارتباطات  عضويت پژوهش و مشارکت  طرح و برنامه
استراتژی و برنامه    

ريزی 

دبيرخانه

مديريت عملکرد   

مديريت منابع   
انسانی 

مديريت دانش و سرمايه      
گذاری

قوانين و مقررات     
ومشاورحقوقی  
بهداشت  ايمنی   

جذب و حبران خدمت    
زايا مو

روابط کارکنان و مشارکت   



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

 های پژوهشی و برقراری پل  زمينه ايجاد•
 حرفه منابع انسانی در سطح    بينارتباطی  

جامعه و بکاربردن اصول منابع انسانی در  
فعاليتها    انجام 

) Vision(دور نما •
 منابع  مديريت و حرفه ای کردن توانمندسازی •

  انسانی در کالس جهانی 

(Mission) ماموريت•



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

اخالقیارزشها و اصول •
 حقيقیهمه اشخاص 

و حقوقی که  با ما 
رابطه کاری دارند را 

به عنوان مشتری خود 
شناخته و خشنودی و 

 اولويت آنها را رضايت
دانيماول خود می 

مداریمشتری 



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

اخالقیارزشها و اصول •
 کرامت انسانی رعايت

؛امانت و  راباصداقت
 نهادن به وارجعدالت 
 کاروهمچنينارزش 

 روحيهتوسعه 
 وبرخورد انتقادپذيری

نهيمسالم پاس می 

انسانی  کرامت 



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

اخالقیارزشها و اصول •

 انسانها ارزشمندترين
 آنها ترين شايستهرا 

 ميکوشيم و ميدانيم
 هدايتبه عنوان 

گر؛محرک و بانی 
 شايسته استقرارنظام
گرديمساالری 

ساالری شايسته



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

اخالقیارزشها و اصول •

 انسانها را خالقيت
 سازمان خالقيتعامل 

 نتيجه آنرا نتيجهو 
 مديريتعملکرد 

منابع انسانی توسعه 
دانيم می يافته نوآوری و خالقيت



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

اخالقیارزشها و اصول •

 به کنيمکوشش می 
دانش و تکنولوژی روز 

 منابع انسانی مديريت
 ودر يابيمدست 

اشاعه استفاده از آن 
نماييمدر کشور تالش  روزتکنولوژی 



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

اخالقیارزشها و اصول •
 رايک منابع انسانی مديريت

 و دانيمحرفه تخصصی می 
 حرفه اين خواهيممی 

 روحيه و توسعه راباايجاد
؛استفاده از بهبودمستمر

 آموزه روزوبکارگيریدانش 
 توسعه همه پايگاهها؛

جانبه؛موزون و 
پايدارسازمانهاگردانيم ای حرفه ديدگاه



انسانی  استراتژی انجمن مدیریت منابع     

v کشور انجمن در سطح کيفیتوسعه کمی و
v پژوهش در حوزه ارتقاءوسطح توسعه دانش و 

انسانی  منابع مديريت
v  انسانی   منابع مديريتاشاعه فرهنگ
vو  حقيقی و دفاع مشروع از اشخاص حمايت 

انجمن  حقوقی عضو 
vمنابع مديريت و توان قابليت و ارتقاء تقويت 

انسانی  

اهداف•



 و استقرار تهيه
انجمنساختار 

 و استقرار  طراحي
اطالعاتیبانکهای 

 دفاتر در ايجاد
صنعتی  قطبهای

 آئين تدوين و تهيه
دستورالعملهای /نامه

نيازمورد 

کيفیاستقرار و توسعه کمی و 
کشور  انجمن در سطح 

انسانی  اھم برنامھ ھای انجمن مدیریت منابع     

 در انجمن عضويت
 بينهای مشابه 
المللی  

 سازمان نظام ايجاد
انسانی منابع مديريت

  تنظيم و تهيه
جداول برنامه و 

بودجه



 مقاله توزيع و تهيه
علمیهای 

 و استقرار  طراحي
بانکهای اطالعاتی 

پژوهشی

بهره برداری از 
 داخل و تجربيات
کشورخارج 

 استانداردهای تدوين
انسانی  منابع مديريت

توسعه دانش و ارتقا سطح پژوهش 
انسانی منابع مديريتدر حوزه 

انسانی  اھم برنامھ ھای انجمن مدیریت منابع     

طراحی دوره های 
کارشناسی ارشد و 

انسانیدکترای منابع 

طراحی مدل 
 وقابليتهای ها شايستگی

مديران



 شبکه اطالع ايجاد
فعاليتهارسانی 

برگزاری 
 نمايشگاههای

خارجی داخلی و 

 و ترجمه مقاالت تاليف
 توسعه زمينهعلمی در 

انسانیمنابع 

 جايزه سيستمطراحی 
انسانیملی توسعه منابع 

 منابع مديريتاشاعه فرهنگ 
انسانی

انسانی  اھم برنامھ ھای انجمن مدیریت منابع     

 استاندارد ملی تعريف
انسانیتوسعه منابع 

 و نشر مجله در تهيه
 منابع مديريت زمينه

انسانی



 ارتباط با مراکز ايجاد
ساز تصميمقانونی و 

 کانون ايجاد
اعضاء بازنشستگان

 تعاونی چند ايجاد
منظوره

 واحد تخصصی تشکيل
حقوقی  

 و دفاع مشروع از اشخاص حمايت 
انجمن  و حقوقی عضو حقيقی

انسانی  اھم برنامھ ھای انجمن مدیریت منابع     

 تدوينطراحی و 
استراتژی منابع انسانی 

ملیدر سطح 

 پيش تنظيم و تهيه
مرتبط قوانين نويس



طراحی و اجرای 
آموزشیدوره های 

  و اجرای طراحي
 پشتيبانینظام 

 مديران

برگزاری کارگاههای 
آموزشی انتقال 

تجربيات

 و سمينارهااعزام اعضاء به 
کنفرانسهای خارج از 

کشور

 توان قابليت و ارتقاء تقويت
انسانی منابع مديران

انسانی  اھم برنامھ ھای انجمن مدیریت منابع     
 و سميناربرگزاری 

کنفرانسها



 صنعت و شبکه       صنعت و شبکه      کنفدراسيون کنفدراسيون  انجمن در   انجمن در  عضونمودنعضونمودن
مشاورانمشاوران

٨٣ سال پايان انجمن تا  فعاليتهای   

نظرخواهی و بازنگری اساسنامه   نظرخواهی و بازنگری اساسنامه   

 انجمن با آدرس     انجمن با آدرس    سايتسايت طراحی و راه اندازی      طراحی و راه اندازی     
www.HRMsociety.irwww.HRMsociety.ir

 اجرا اجراهزينههزينه همراه برآورد  همراه برآورد هابههابه برنامه  برنامه تنظيمتنظيم

گيریگيری نامه های عضو  نامه های عضو آيينآيين ساختار؛ طراحی  ساختار؛ طراحی تهيهتهيه

http://www.HRMsociety.ir
http://www.HRMsociety.ir


    ونقشونقش عملکرد  عملکرد ارزشيابی ارزشيابی  تخصصی    تخصصی   همايشهای  همايشهای  برگزاری  برگزاری  
 منابع انسانی    منابع انسانی   تاکيدبرفرايندهای  تاکيدبرفرايندهای   منابع انسانی با    منابع انسانی با   مديران مديران 

٨٣ سال پايان انجمن تا  فعاليتهای   

::ترجمه کتاب ترجمه کتاب 
Strategic Human Resources  Strategic Human Resources  

DevelopmentDevelopment

 کنفرانس توسعه       کنفرانس توسعه      دوپيشدوپيش همکاری در برگزاری    همکاری در برگزاری   
 و بندرعباس   و بندرعباس  شيراز شيراز منابع انسانی در  منابع انسانی در  

 و حقوقی   و حقوقی  حقيقی  حقيقی    ازاشخاصازاشخاص  گيری گيری عضو عضو 



انجمنآمار اعضاء 

 
:تعداد کل اعضاء 

نفر  ٣٢١ 

حقيقیاعضاء  

حقوقی اعضاء  

افتخاری اعضاء  

دانشجو اعضاء 

نفر ١٤

نفر ٢٥٦
شرکت ٤٤

نفر ٧



انجمن  اعضاء تحصيالت ترکيب

10

187

91

33

دیپلم و فوق
دیپلم

کارشناس کارشناس ارشد دکتری و فوق
دکتری


