باشگاٌ مُارت آمًختگان
فىی ي حرفٍ ای

اسایِ عشح :

هذیشیت هطبٍسُ ٍ ّذایت آهَصضی
ثْوي90

ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای
مقذمٍ
یىی اص پبیِ ّبی اسبسی سضذ ٍ تَسعِ ّش جبهعِ اًسبًی داًص ٍ هْبست است .داًص اًذٍصی ٍ ثِ وبسگیشی آى ثشای ایجبد تحَل دس
ًؾبم صیستی ضوي آًىِ هسیش حیبت فشدی ٍ اجتوبعی سا هطخع هی ًوبیذ ،ساُ ّبی دستیبثی ثِ تعبلی سا ًیض ثشای ضىَفبیی
استعذادّب ٍ تَاًوٌذی ّبی هختلف فشاّن هی سبصد.
اص ایي سٍ سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ثِ عٌَاى پیص لشاٍل عشغِ اضبعِ علَم هْبستی ثبیذ ثتَاًذ ثٌیبًگزاس " ًَ آٍسی ٍ ًَ
اًذیطی ًؾبم آهَصش هْبست ٍ فٌبٍسی " دس هسیش تحمك اّذاف ثلٌذ هذت ٍ استشاتژیه وطَساص عشیك استمبء ٍ اًتمبل داًص وبس ٍ
فٌبٍسی ثِ ٌّگبم وشدى هْبست ّبی ضغلی ٍ افضایص هستوش ٍ فضایٌذُ ثْشُ ٍسی دس توبهی سغَح تحػیلی هْبست ٍ فٌبٍسی ثبضذ
̨
ٍ ثٌبثش تأویذ سّجش عبلیمذس اًمالة اسالهی "علن ثشای عول اتن ٍ اوولص ّویي وبسی است وِ االى فٌی ٍ حشفِ ای ّب اًجبم هی
دٌّذ ٍ ثبیذ ثذاى عول ضَد".
ایي سٌّوَد غشیح ٍ سٍضي ثبیذ ثب سبصهبًذّی ٍهٌسجن سبختي توبهی فعبلیت ّبی علوی ٍ هْبستی وبسآهَصاى  ،ثِ عٌَاى ًَ
اًذیطبى ٍ آیٌذُ سبصاى حَصُ هْبست وطَس پزیشای گبم ّبی ًخستیي علوی ٍ پژٍّطی آًبى ثَدُ ٍ صهیٌِ ثشٍص خاللیت ٍ گطبیص
عشغِ تحمیك ٍ تتجع سا فشاّن آٍسد ٍ هسئَلیت ایجبثی ایي هسئلِ سا ثِ عٌَاى یه ًْبد هتَلی ثش عْذُ گشفت.
ثش ایي اسبس هعبًٍت پژٍّطی سبصهبى " باشگاٌ مُارت آمًختگان فىی ي حرفٍ ای" سا ثشای هحمك سبختي ایي ّذف ثٌیبدیي
ایجبد هی ًوبیذ .

كليات
ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای  ،ثبضگبّی است هجبصی ثب ّذف ضٌبسبیی  ،جزة  ،پشٍسش  ،حوبیت ّ ،ذایت ٍ اعتالی
سغح علوی ٍ هْبستی وبسآهَصاى ٍ جَاًبى ثب استعذاد وطَس اص عشیك ضىل ثخطیذى ثِ آًْب دس لبلت گشٍُ ّبی پژٍّطی  ،علوی ٍ
هْبستی صیش ًؾش سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای تطىیل هی گشدد  .هشوض ثبضگبُ دس هعبًٍت پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی سبصهبى خَاّذ
ثَد .

ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای
داليل تًجيُی
هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای اص یه هٌؾش ثِ عٌَاى هحػَل یب تَلیذ ًؾبم ٍ سیستن آهَصضی ّستٌذ  .ثش اسبس اغل تعْذ پزیشی وِ هعشف تعْذ
سبصهبى ًسجت ثِ اسصش ّب ٍ اعتمبدات ٍ عبهلی دس جْت پبیذاسی دس هحیظ سلبثتی ٍ صهیٌِ ای ثشای استوشاس ٍ تذاٍم حشوت آى هی ثبضذ ؛ ًوی تَاًذ ًسجت ثِ
آیٌذُ هحػَل خَد ثی تفبٍت ثبضذ .
یىی اص ضیَُ ّبیی وِ سبصهبى سا ًسجت ثِ ٍضعیت هحػَالت خَد دس هحیظ هغلع هی سبصد ؛ صًجیشُ استجبط ثب هطتشی ( )CRMهی ثبضذ .استجبط ثب هطتشی
سٍضی است وِ سبصهبى سا ًسجت ثِ ویفیت فعبلیت ّبی خَد آگبُ هی وٌذ  .سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ًیض اص ایي لبعذُ هستثٌی ًجَدُ ٍ ًیبص هٌذ ثشلشاسی
استجبط ثب خشٍجی (ً )OUTPUTؾبم یب سیستن خَد وِ ّوبًب هْبست آهَختگبى ّستٌذ ؛ هی ثبضذ .
یىی اص اثضاس ّب یی وِ ایي هْن سا هحمك هی سبصد " باشگاٌ مُارت آمًختگان فىی ي حرفٍ ای" هی ثبضذ ّ .وچٌیي سسبلت سبصهبى
آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای " تَسعِ ٍ ثْجَد هٌبثع اًسبًی ثِ هٌؾَس پزیشش هسئَلیت ّبی اجتوبعی " هی ثبضذ ٍ .جَد چٌیي سسبلتی ؛ سبصهبى سا هتعْذ هی سبصد
تب ثب ایجبد اعتوبد دس ثیي هخبعجبى خَد ( ًیشٍ ی وبس جَاى ٍ هستعذ ) اًگیضُ هطبسوت آًبى سا دس فشایٌذ یبدگیشی ٍ یبدگیشی هجتٌی ثش ّذف سا افضایص دّذ .
اعتوبد دس ثیي هخبعجبى ٍ اعضبی یه سبصهبى صهبًی ثِ ٍجَد هی آیذ وِ آًبى ثِ ایي ثبٍس ثشسٌذ وِ سبصهبى ّوَاسُ دس فىش آًبى ثَدُ ٍ هتعْذ ثش سسبلت خَد
هی ثبضذ  .یمیٌب حفؼ ٍ تَسعِ استجبط ثب هخبعجبى ٍ پیگیشی ٍ سّگیشی ضشایظ ٍ ٍضعیت آًبى حتی پس اص تشن سبصهبى اص عشیك یه ًؾبم هطخع هبًٌذ ثبضگبُ
هی تَاًذ هفیذ فبیذُ ثبضذ .
ثٌبثشایي ؛ سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ثِ عٌَاى یه ًْبد اجتوبعی وِ هسئَلیت ّبی هْوی دس لجبل سضذ ٍ تَسعِ جبهعِ ثش عْذُ داسد ٍ ثب تَجِ ثِ
ؽشفیت ّب ٍ پتبًسیل ّبی ثب لمَُ ٍثبلفعل خَد اص تَاًبیی ٍ استعذاد ّبی خبظ ٍ ٍیژُ ای جْت حل هطىالت اجتوبعی ثشخَسداس است ٍ ًوی تَاًذ ًسجت ثِ
آیٌذُ ٍ غبیت سسبلت خَد دس لجبل هخبعجبى ( جَاًبى هسٌعذ ) ثی تفبٍت ثبضذ .
اص ایٌشٍ ؛ سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس ّوَاسُ خَد سا هَؽف ٍ هتعْذ هی سبصد تب ثِ عشٍق هختلف وِ یىی اص آًْب ایجبد ثبضگبُ هْبست آهَختگبى
هی ثبضذ ؛ ثب سشثلٌذی ٍ افتخبس هسئَلیت ٍ تعْذات اجتوبعیص سا ثِ اًجبم ثشسبًذ  .ثیىبسی جَاًبى،ووجَد فشغت ّبی اضتغبل،سوَد التػبدی ٍ عَاهل هتعذد
دیگشی وِ ّش یه ثِ ًَثِ خَد هطىالتی سا ثشای جبهعِ ای سٍ ثِ تَسعِ ٍ ثبلٌذگی ایشاى عضیض سا ثِ ٍجَد هی آٍسدً،یبصهٌذ تالش هضبعف ٍ اسائِ عشح ّب ٍ ایذُ
ّبی است وِ ثتَاًذ دس سفع ٍ حل هطىالت هزوَس هفیذ ٍ سَدهٌذ ثبضذ  .لزا ثِ عٌَاى یه ضشٍست اًىبس ًبپزیش ،تطىیل ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ
حشفِ ای دس هعبًٍت پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی سبصهبى اسئِ هی گشدد .

ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای
اَذاف ي مأمًريت َای باشگاٌ
 )1تَسعِ ٍ ثْجَد صًجیشُ استجبط ثب هْبست آهَختگبى CRM
 )2ایجبد ٍ گستشش سشهبیِ اجتوبعی اص عشیك هٌبثع اًسبًی داسای هْبست
ّ )3ذایت ٍ پیگشی ٍضعیت هْبست آهَختگبى خػَغب پس اص پبیبى دٍسُ ٍ دس صهیٌِ اضتغبل آًْب
 )4ضٌبسبیی ٍ سبصهبًذّی وبسآهَصاى پژٍّطگش ،خالق ٍ ًخجِ دس لبلت گشٍّْبی تخػػی ،جْت تأسیس ثبًه اعالعبت ًخجگبى فٌی ٍ حشفِ ای
 )5حوبیت ٍ ّذایت وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ ًخجِ
 « )6ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای » دس حىن ستبد ّوبٌّگی ،ثشًبهِسیضی ٍ ّذایت وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ ًخجِ عول خَاّذ وشد.

(ّوبٌّگی ثیي جضیشُّبی هٌمغع اص وبسآهَصاى دس هشاوض آهَصضی هختلف)
ّ )7ذایت ٍ تعییي خظ هطی گشٍّْبی وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ ًخجِ
 )8حوبیت هبدی ٍ هعٌَی اص گشٍّْبی وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ ًخجِ
 )9ثجت گشٍّْبی وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ ًخجِ تحت ًؾش خَد ثِ عٌَاى ّNGOبی علوی ٍ اخز تسْیالت الصم اص هشاجع ریسثظ ثش عْذُ ایي ثبضگبُ
است.

 )10ایجبد وبسگبّْبی آهَصضی ـ پژٍّطی دس ساستبی اّذاف ثبضگبُ ٍ حَصُّبی هشثَط ثب گشٍّْبی وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ ًخجِ
 )11ثشگضاسی ّوبیطْب ٍ سویٌبسّبی پژٍّطی جْت ثِ سٍص آٍسی داًص هْبست آهَختگبى.
 )12ایجبد صهیٌِ ثشای تطىیل وبسگشٍُ ّبی پژٍّطی  -هْبستی ٍ ًیض ّذایت آًْب ثِ سوت پژٍّطْبی وبسثشدی ٍ آهبدُ سبصی وبسآهَصاى پژٍّطگش  ،خالق ٍ
ًخجِ جْت هحیظ ّبی وبسی دس آیٌذُ.
 )13ووه ثِ اًعىبس ٍ اًتطبس فعبلیتْبی گشٍّْبی پژٍّطی  -هْبستی ثبضگبُ دس لبلت همبالت ،وتبة ،سبیت ایٌتشًتی ٍ ....

 )14تأسیس سبیت ایٌتشًتی ثبضگبُ ٍ اسائِ ثِ سٍص ٍ هٌؾن ٍ هستوش فعبلیتْبی پژٍّطی ثبضگبُ.
 )15هشتجظ سبصی گشٍّْبی پژٍّطی  -هْبستی ثبضگبُ ثب ًْبدّب ٍ هشاوضتحمیمبتی هشتجظ ٍ دسگیشسبصی پژٍّطی گشٍّْب ٍ ایجبد ّوىبسی هیبى آًْب ٍ هشاوض
تحمیمبتی ٍ هغبلعبتی.

ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای
مسايای عضًيت در باشگاٌ پژيَشگران جًان
تمبضبی عضَیت داٍعلت ّب ،ثِ لحبػ تغجیك ثب ضشائظ آئیي ًبهِ عضَیت ثبضگبُ ،هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد ٍ چٌبًچِ عضَیت
وسی هَسد تأییذ لشاس گیشدً ،سجت ثِ غذٍس وبست عضَیت سسوی ثشای ٍی الذام هی ضَد ٍ ثب ایي وبست ،اهتیبصات ٍ تسْیالت صیش
اگش وبسآهَص ثبضذ اص عشف ضعجِ ثبضگبُ دس هشاوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ٍ یب اگش هْبست آهَختِ ثبضذ اص عشف اداسات ول لبثل
تخػیع است .

 -1امکان استفادٌ از تسُيالت ي امتيازات ييژٌ اعضاء براساس آييه وامٍ تسُيالت باشگاٌ:

–
–
–
–
–

تطَیك هبدی ٍ هعٌَی اص افشادی وِ همبالت ISIیب علوی پژٍّطی دس حَصُ آهَصش ّبی هْبست ٍ فٌبٍسی تْیِ ٍ ثِ چبح سسبًٌذ
تطَیك ٍ حوبیت اص ضشوت دس ّوبیصّبی داخلی ٍ خبسجی
تخػیع تخفیف ضْشیِ ثِ وبسآهَصاى هَسسبت وبسآهَصی آصاد جْت ضشوت دس دٍسُ ّبی تحت پَضص سبصهبى
اهىبى استفبدُ اص اٍلَیت جزة ٍ ثىبس گیشی دس هشاوض آهَصضی سبصهبى ثِ عٌَاى هشثی حك التذسیس
هسبعذت دس تألیف وتبة
اداهِ

ثبضگبُ هْبست آهَختگبى فٌی ٍ حشفِ ای
مسايای عضًيت در باشگاٌ پژيَشگران جًان (ادامٍ)

 -2اطالع رساوی ي امکان شركت در َمايشَاَ ،ماوذيشیَا ي گردَمآيیَای تخصصی ييژٌ اعضاء

•
•
•
•
•
•
•

اهىبى استفبدُ اص تسْیالت هبلی ثبضگبُ ثشای اجشای عشحّبی پژٍّطی تعشیف ٍ تػَیت ضذُ
اهىبى ضشوت دس اسدٍّب ٍ هشاسن ٍیژُ فشٌّگی ثبضگبُ

اهىبى حضَس دس ًطستّبی تخػػی ٍ وبسآفشیٌی ثبضگبُ
اهىبى تحػیل دس دٍسُ ّبی آهَصضی عشح ّجذُ هبِّ ثذٍى ًیبص ثِ ضشوت دس آصهَى ٍسٍدی
ضشوت دس دٍسُ ّبی آهَصضی ثبضگبُ ،اص لجیل وبسگبّْبی آهَصش همبلِ ًَیسی ،سٍش تحمیك ،جستجَی ایٌتشًت ٍ ًؾبئش آى
ضشوت دس هسبثمبت ثبضگبُ ٍ سلبثت ثب سبیشیي
ثبصدیذ اص هشاوض علوی ٍ غٌعتی ٍ ًوبیطگبّْبی تخػػی

