بىام خذا
شىاسىامه اوجمه علمی بازاریابی ایران ( شعبه خراسان )
تاریخچه

بب تًجٍ بٍ اَمیت مًضًع ببزاریببی ،اوجمه ػلمی ببزاریببی ایران ؼؼبٍ خراظبن يابعتٍ بٍ يزارت ػلًم ،تحقیقبت ي
فىبيری در راظتبی تًاومىذ ظبزی مذیران ي فؼبلیه حًزٌ ببزرگبوی،

گعترغ ي پیؽبرد ي ارتقبء داوػ ببزاریببی ي

تًظؼٍ کیفی ویريَبی متخفؿ ي بُبًد بخؽیذن بٍ امًر آمًزغ ي پصيَػ در زمیىٍ َبی ببزاریببی ي مذیریت ببزار
در ظبل  1390در تُران افتتبح ؼذ .اػضبی َیبت مًظط اظبتیذ برجعتٍ ي متخفؿ ببزاریببی ي ببزرگبوی
کؽًرَعتىذ کٍ بب تؽکیل ایه اوجمه قببلیت ارائٍ خذمبت مؽبيرٌ ببزاریببی را بٍ اوجمه اػغب ومًدٌ اوذ .ایه اوجمه در
کل کؽًر دارای حذيد  1300ػضً بًدٌ کٍ بیؽتریه تؼذاد آن مربًط بٍ مؽُذ می ببؼذ ي ایه ببػث ؼذٌ تب دفتر
مؽُذ ایه اوجمه در ظبل

 1396افتتبح غي د .مؽُذ ايلیه ؼؼبٍ در ایران ي داروذٌ ايلیه گًاَیىبمٍ تبییذ ـالحیت

ػلمی می ببؼذ .
اهذاف اوجمه
 - 1تريیج اـًل ببزاریببی ي آمًزغ ريغَبی ـحیح آن
 - 2تذيیه ريؼُبی اظتبوذارد ببزاریببی ي ارتقبء ظغح ػلمی ي تخففی فؼبلیه ایه حًزٌ
 - 3ارائٍ اوًاع خذمبت آمًزؼی ،پصيَؽی ي مؽبيرٌ ای در حًزٌ مذیریت ي ببزاریببی
 - 4برگساری ظمیىبرَب ،وؽعت َبی تخففی ،کبرگبَُب ي ديرٌ َبی آمًزؼی کًتبٌ مذت در زمیىٍ َبی مختلف مذیریتی ي
ببزاریببی
 - 5آمبدٌ ظبزی ویريَبی حرفٍ ای ببزاریببی ي فريغ بٍ مىظًر تًظؼٍ مُبرت برای حضًر کبرآمذ ي مًثر در ػرـٍ کعب ي
کبرَب
 - 6اوتؽبر کتب ،مجالت ي وؽریبت ػلمی حبيی آخریه تحًالت ي تبزٌَبی ػلمی در حًزٌ ببزاریببی در زمیىٍ ببزاریببی
 - 7ارائٍ مؽبيرٌ ي تذيیه بروبمٍ اجرایی دیجیتبل مبرکتیىگ برای کعب ي کبرَب

َ - 8مکبری بب وُبدَبی اجرایی ػلمی ي پصيَؽی در زمیىٍ ارزیببی ي ببزوگری ي اجرای عرحُب ي بروبمٍ َبی مربًط بٍ امًر
آمًزغ ي پصيَػ در زمیىٍ ػلمی مًضًع اوجمه
 - 9ارائٍ مؽبيرٌ ،عراحی ي اجرای بروبمٍ جبمغ بروذیىگ برای کعب ي کبرَب ي افراد در راظتبی ایجبد ،ارتقبء ي حفظ بروذ
ظبزمبوی یب ؼخفی
َ- 10مکبری ي َمگبمی بب ظبیر مؤظعبت آمًزؼی ي تحقیقبتی بب مًظعبت مؽببٍ در زمیىٍ َبی مذیریتی ي ببزاریببی در ایران
ي دیگر کؽًرَب
- 11آؼىبیی اػضبی اوجمه بب دیگر مذیران کؽًر ي بُرٌ گیری از تخفؿ آوبن در جُت ارتقبء تخفؿ ي تجربٍ مذیران
جًان ایراوی
ئ آخریه ريغَب ي تکىیکَبی مذیریت از عریق ظخىراوی َب ي ظمیىبرَب ،تًظظ بب تجربٍ تریه اظتبدان ي مذیران
- 12ارا ٌ
حرفٍ ای کؽًر
- 13راَىمبیی ي َمکبری مذیران مؤظعبت ػضً بٍ مىظًر ایجبد َعتٍ َبی پصيَػ ي تحقیق ي تًظؼٍ برای ببال بردن تًان
ػلمی ي فىی آوُب در جُت افسایػ قذرت رقببت بب مفىًػبت ي محفًالت مؽببٍ خبرجی ي ایجبد تکىًلًشی بًمی
- 14تجلیل ي قذرداوی از محققبن ي مذرظبن برجعتٍ ي ممتبز ببزاریببی کؽًر
- 15برگساری بروبمٍ َبی ببزدیذ از کبرخبوجبت ي مًظعبت تًلیذی  ،خذمبتی ي فرَىگی بٍ مىظًر ارتقبء داوػ ي َمچىیه
تببدل اعالػبت بب مذیران اجرایی
- 16ؼرایظ يیصٌ برای ؼرکت در ديرٌ َبی آمًزؼی ،کبرگبَُب ،کىفراوط َب ي َمبیػ َبی اوجمه
- 17ارائٍ خذمبت بٍ مًقغ ي معتمر بٍ متقبضیبن آمًزؼی بٍ مىظًر جلب رضبیت آوبن
- 18ارتقبی داوػ ي بیىػ مذیران بخػ ديلتی ي خفًـی از عریق تؼبمالت گريَی ي چبپ ي اوتؽبر مقبالت مؼتبر ػلمی
َ- 19مکبری بب مقبمبت معئًل در تحقیق ي ارزؼیببی معتمر ي تجذیذوظر در بروبمٍَب ي کتب درظی ي َمبَىگ کردن
اـغالحبت ػلمی بٍ مىظًر بُبًد يضغ تذریط دريض ببزاریببی
- 20اوجبم پريشٌ َبی تحقیقبت ببزار برای کعب ي کبرَب در راظتبی ؼىبظبیی ي جمغ آيری اعالػبت الزم برای يريد بٍ ببزار
یب گعترغ وفًر در ببزارَبی داخلی

- 21مؽبيرٌ ي ارائٍ عرح جبمغ ـبدراتی برای کعب ي کبرَب ،مغبلؼٍ ي تحقیقبت در ببزارَبی خبرجی ،امکبن ظىج ی يريد بٍ
ببزارَبی خبرجی
 CRM- 22تذيیه ي پیبدٌ ظبزی عرح ارتببط بب مؽتری  CRMیب  ECRMبرای کعب ي کبرَب
مسایا ي خذمات اوجمه
مسایای عضًیت حقیقی در اوجمه علمی بازاریابی ایران ( شعبه خراسان )

مسایای عضًیت

ردیف
1

ارائِ کارت عضَیت بیي الوللی یک سالِ (فارسی – اًگلیسی)

2

گَاّی تائیذ عضَیت اعضاء حقیقی بِ ساسهاى ّا ٍ هزاجع هَرد ًظر

3

اٍلَ یت تذریس در سویٌار،کارگاُ آهَسضی ٍ دٍرُ ّا بزای اعضاء اًجوي (با تائیذ صالحیت علوی)

4

تخفیف  15درصذی بزای ضزکت در دٍرُ ّایآهَسضی اًجوي

5

تخفیف  15درصذی بزای ضزکت درکٌفزاًس ّاّ ،وایصّا ٍ سویٌارّای اًجوي

6

ضزکت در سخٌزاًی ّای هاّاًِ (رایگاى)

7

کوک ٍ تسْیل ارائِ ٍ تائیذ هقاالت اعضاء در کٌفزاًس ّای هلی ٍ بیي الوللی

8

دریافت ًطزیِ الکتزًٍیکی اًجوي

9

درج اخبار هَفقیت ّای علوی اعضاء در سایت ًوایٌذگی اًجوي

10

اهکاى درج لَگَی اًجوي در کتاب ّای چاپ ضذُ تَسط اعضاء پس اس داٍری علوی (رایگاى)

11

هعزفی کتاب ّای چاپ ضذُ اعضاء در سایت ًوایٌذگی اًجوي

12

هعزفی اعضاء حقیقی در سایت اًجوي(رایگاى )

13

تبادل لیٌک سایت اًجوي با ضزکت ّای عضَ

14

درج تجزبیات علوی ٍ عولی اعضاء اًجوي در سایت ًوایٌذگی اًجوي

15

اٍ لَیت هطارکت اعضاء در اًجام خذهات هطاٍرُ بِ ساسهاى ّا

16

اهکاى ارائِ هطاٍرُ ساعتی بزاساس ًیاس ضزکت ّای عضَ

17

استفادُ اس هشایای ّوکاری هطتزک بز پایِتفاّنًاهِّا بیي اًجوي ٍ ساسهاى ّای هتقاضی بزای اعضا

18

ّوکاری با اعضا در پیطبزد فعالیتّای علوی ٍپژٍّطی آًاى

19

ضزکت در بزًاهِ ّای باسدیذ اس کارخاًجات اعضاء

مسایای عضًیت اشخاص حقًقی در اوجمه علمی بازاریابی ایران ( شعبه خراسان )

مسایای عضًیت

ردیف
1

ارائِ کارت عضَیت ساالًِ بِ ًام ضزکت یا ساسهاى

2

ارائِ کارت تاییذ صالحیت علوی بِ اعضا بعذ اس پذیزش در هصاحبِ بزای اعضای ّیات هذیزُ
گَاّی تائیذ عضَیت اعضاء حقیقی بِ ساسهاى ّا ٍ هزاجع هَرد ًظر

4

اٍلَ یت تذریس در سویٌار،کارگاُ آهَسضی ٍ دٍرُ ّا بزای اعضاء اًجوي (با تائیذ صالحیت علوی)

5

تخفیف  15درصذی بزای ضزکت در دٍرُ ّایآهَسضی اًجوي

6

تخفیف  15درصذی بزای ضزکت درکٌفزاًس ّاّ ،وایصّا ٍ سویٌارّای اًجوي

7

ضزکت در سخٌزاًی ّای فصلی ( رایگاى )

8

کوک ٍ تسْیل ارائِ ٍ تائیذ هقاالت اعضاء در کٌفزاًس ّای هلی ٍ بیي الوللی

9

دریافت ًطزیِ الکتزًٍیکی اًجوي

10

درج اخبار هَفقیت ّای علوی اعضاء در سایت ًوایٌذگی اًجوي

11

اهکاى درج لَگَی اًجوي در کتاب ّای چاپ ضذُ تَسط اعضاء پس اس داٍری علوی (رایگاى)

12

هعزفی کتاب ّای چاپ ضذُ اعضاء در سایت ًوایٌذگی اًجوي

13

هعزفی اعضاء حقٍقی در سایت اًجوي(رایگاى)

14

تبادل لیٌک سایت اًجوي با ضزکت ّای عضَ

15

درج تجزبیات علوی ٍ عولی اعضاء اًجوي در سایت ًوایٌذگی اًجوي

16

اٍ لَیت هطارکت اعضاء در اًجام خذهات هطاٍرُ بِ ساسهاى ّا

17

اهکاى ارائِ هطاٍرُ ساعتی بزاساس ًیاس ضزکت ّای عضَ

18

استفادُ اس هشایای ّوکاری هطتزک بز پایِتفاّنًاهِّا بیي اًجوي ٍ ساسهاى ّای هتقاضی بزای اعضا

19

ّوکاری با اعضا در پیطبزد فعالیتّای علوی ٍپژٍّطی آًاى

20

ضزکت در بزًاهِ ّای باسدیذ اس کارخاًجات اعضاء

:خود برگسیده عبارتند از

اوًاع شرایط عضًیت در اوجمه علمی بازاریابی ایران

 -1عضویت پیوسته

افراد دارای مذرک کبرؼىبظی ارؼذ یب ببالتر ،در رؼتٍَبی ببزاریببی ي دیگر رؼتٍَبی يابعتٍ ؼبمل :

 مذیریت اجرایی
MBA یبEMB
 مذیریت اظتراتصیک
 مذیریت ببزرگبوی
 افراد دارای مذرک کبرؼىبظی ببزاریببی یب مذیریت ببزرگبوی در ـًرت تبییذ ي تفًیب َیئت مذیرٌ (وبمٍ درخًاظت
َمراٌ بب ظًابق

)

-2عضویت وابسته

يیصٌ افراد دارای مذرک کبرؼىبظی غیر مرتبظ بب ظببقٍ کبر  5ظبل کٍ در یکی از رؼتٍَبی ببزاریببی ي رؼتٍَبی مذیریت
ظببقٍ فؼبلیت داروذ .
 -3عضویت دانشجویی
کلیٍ داوؽجًیبن در رؼتٍَبی مذیریت .

 -4عضویت افتخاری

ؼخفیتَبی ػلمی ایراوی ي خبرجی فؼبل در حًزٌَبی ببزاریببی ي مذیریت ببزار .ي َمچىیه ؼخفیتَبی ػلمی ایراوی
ي خبرجی کٍ پصيَػَب ي فؼبلیتَبی آوبن بٍ پیؽبرد اَذاف اوجمه مًثر ياقغ ؼذٌ اظت .
-5عضویت حقوقی

ظبزمبنَبی فؼبل در زمیىٍَبی ػلمی ي پصيَؽی مرتبظ بب ببزاریببی ي مذیریت ببزار
-7حق عضویت سالیانه

 اؼخبؾ حقیقی (پیًظتٍ)  ۲،۲۰۰،۰۰۰ریبل

 اؼخبؾ حقیقی (يابعتٍ) ۱،۵۰۰،۰۰۰ریبل
 اؼخبؾ حقیقی (داوؽجًیی)  ۵۵۰،۰۰۰ریبل
 اؼخبؾ حقًقی (ظبزمبن َب – ؼرکت َب)  ۵،۵۰۰،۰۰۰ریبل
-7شرایط خاتمه عضویت در انجمن

ػضًیت اػضبی اوجمه ػلمی ببزاریببی ایران در دي ـًرت لغً خًاَذ ؼذ:
 ػذم پرداخت حق ػضًیت ظبلیبوٍ
 تقبضب وبمٍ کتبی جُت لغً ػضًیت
کمیته های اوجمه

کمیتٍ آمًزغ

کمیتٍ اوتؽبرات

کمیتٍ ريابظ ػمًمی

کمیتٍ تخففی

کمیتٍ ثبت وبم

