
 

 

 رسانی ایرانانجمن کتابداری و اطالع بازاریابینامه کمیته نظام

 

 تعریف. 1ماده 

 برنامه و استراتژیک ارتباطات که است دائمی کمیته رسانی ایران یکانجمن کتابداری و اطالع بازاریابی کمیته

 آموزش، انتشارات، عضویت، مورد در انجمن مهم اخبار و هاارزش انداز،چشم مأموریت، تبلیغ برای را بازاریابی

 .کندمی اجرا و توسعه داده دیگر موارد رویدادها، جذب سرمایه و های داوطلبانه،فعالیت

 هایرسانه ارتباطی هایقالب در که است محتوایی و سبک برای هاشیوه بهترین ایجاد مسئول همچنین کمیته این

  .داشت خواهد نزدیک انجمن همکاریهای کمیتهسایر  با و شودمی استفاده اجتماعی

های بازار رفیتظ برداری ازو بهره توسعه ،گذاریهدف اصلی کمیته بازاریابی در دوره هشتم انجمن، هدف

 سازی محتوا و در نهایت برندسازی انجمن است.تجاری کار انجمن،وکسب

 

 

 هاو محورهای اصلی فعالیت اهداف. 2ماده 

 های بازارشناسایی و تحلیل ارتباطات و ظرفیت. 1-2

 گذاری بازارهدف. 2-2

 . تدوین استراتژی بازاریابی3-2

 سازی محتواو تجاری محتوایی بازاریابی. 4-2

 در بازار هدف ثرؤو نقش م خلق ارزش. 5-2

 

 های کمیته بازاریابی عبارتند از:برنامه. 3ماده 

بینی رفتار آینده مشتریان و های پیشهای بازار هدف مبتنی بر تکنیکشناسایی و تحلیل ارتباطات و ظرفیت. 1-3

 بازاریابی ارتقاء 

شدن آنها در میان مشتریان بالقوه، گسترش بازارهای هدف و های انجمن در جهت شناختهرشد و توسعه فعالیت. 2-3

 خلق ارزش



 

 

پیشرفت مستمر و حضور پایدار در بازارهای رقابتی مدار برای بازاریابی مشتریهای طراحی و توسعه فعالیت. 3-3

 امروزی 

 مدت و بلندمدتهای کوتاههای جدید بازاریابی با استفاده از تدوین طرحسازی و توسعه استراتژیپیاده. 4-3

 درآمدزاییمدار به منظور تحقق هدف وکار مشتریرسانی و کسبهای موفق اطالعطراحی مدل. 5-3

 مندی رضایت و مزایا عضویت، ارزش افزایش برای مشارکت ترویج و تسهیل. 6-3

 های مختلف بازاریابیانتخاب و ارزیابی استراتژی تعیین جایگاه برند انجمن و تعیین کمپین. 7-3

 سازی محتواو تجاری محتوایی های نوآورانه برای بازاریابیایده ارائه. 8-3

 محور انجمنمحور و محصولهای بازاریابی ارزشتوسعه فعالیتطراحی و . 9-3

  مناسب ایرسانه هایها و کانالکمپین طریق از با استفاده از تبلیغات و در بازار هدف ارائه خدمات و نقش موثر. 10-3

 محصوالت انجمن برای دستیابی به نشان برتراز  خلق ارزشو  ءارتقا بهکمک . 11-3

راز، برای آشنایی آنان از تهای همها، انجمنسسات، سازمان ها، شرکتؤثر و تبادل همکاری با سایر مؤارتباط م. 12-3

 کتابدارانهای مهارتهای جامعه کتابداری و بازاریابی برای ظرفیت

 

  ساختار. 4ماده 

کند و مسئول کمیته توسط رسانی ایران فعالیت میزیر نظر هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطالع بازاریابیکمیته 

 :اصلی همکار در این کمیته عبارتند ازشود. دو گروه تعیین میآنها 

 

از طریق بررسی سوابق و از میان داوطلبان، توسط مسئول کمیته کمیته اعضای کمیته: . اعضای1-4تبصره 

 شوند. انتخاب می داوطلبان عالقمند حصیلی و پژوهشیت 

تحصیالت تکمیلی )کارشناسی  التحصیالنو فارغ از میان دانشجویان بازاریابیاعضاء کمیتۀ  .1-1-4

 شوند.انتخاب میدر رشته کتابداری و غیر کتابداری ارشد و دکتری( 

 . هستنددو بخش اعضای ثابت و اعضای افتخاری )مشاور( شامل اعضاء کمیته بازاریابی  .2-1-4

 

 وظایف. 5ماده 



 

 

 وظایف کمیته بازاریابی انجمن به شرح زیر است:

 مسئول کمیته:. 1-5تبصره 

 نامه کمیته در هیئت مدیرهآئین تغییرات تدوین و پیگیری تصویب •

 ارائه برنامه ساالنه کمیته و پیگیری تصویب آن در هیئت مدیره  •

 شناسائی و انتخاب اعضاء کمیته و معرفی آنها به هیئت مدیره •

 مدیریت برگزاری جلسات حضوری و یا مجازی کمیته با حضور اعضاء •

 های اعضاء یا تقدیرنامه/پیگیری صدور احکام و تهیه و  •

 ف تعریف شده توسط اعضاءپیگیری انجام وظایریزی و برنامه •

ها و برنامه بهبود هرچه بیشتربه منظور  اعضای کمیته دریافت مستمر نظرات صاحبنظران و ، تعامل ورایزنی •

 آنهای فعالیت

 مرتبط با کمیته محوله از سوی هیئت مدیره انجمنسایر امور انجام  •

 های کمیته به هیئت مدیرهساالنه فعالیت ارائه گزارش •

 

 

 کمیته . اعضای2-5تبصره 

 شرکت فعال در مباحث ارائه شده در جلسات حضوری و یا مجازی کمیته •

 های مصوب ها و نظرات در رابطه با برنامهارائه دیدگاه •

 های جدیدریزی و انجام فعالیتبرای برنامه ارائه پیشنهادها •

های اجرای مناسب فعالیت جهتدر  از سوی مسئول کمیتهمحوله های مسئولیت و اجرای برعهده گرفتن •

 مصوب

 از سوی مسئول کمیتهۀ مرتبط محول امور سایر انجام •

 

 

 برگزاری جلسات. 6ماده 

ایمیلی تواند هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی )از طریق یک گروه بحث می بازاریابیجلسات کمیته 

 برگزار شود.  (بسترهای شبکه مجازیو یا سایر 



 

 

حضور داشته باشند، جلسات حضوری را  داخل و یا خارج از کشورمختلف مناطق اعضاء در  چنانچه .1-6تبصره 

برگزار کرد و مباحث جلسه حضوری را از طریق  )اکثریت( توان در موارد خاص با حضور اعضاء ساکن تهرانمی

 . نمودفضای مجازی با سایر اعضاء دنبال 

کمیته پس از محل برگزاری جلسات حضوری و یا ساز و کار برگزاری جلسات مجازی توسط مسئول  .2-6 تبصره

 رایزنی با اعضاء تعیین خواهد شد.

 بدون دلیل موجه در جلسات کمیته شرکت نکند،بیش از سه جلسه و از کمیته ی ثابت عضوچنانچه   .3-6 تبصره

کمیته درخواهد  )مشاور( کمیته حذف خواهد شد و یا به عضویت افتخاریثابت از اعضای  پس از یک بار اخطار،

 آمد.

 مدیره انجمن قابلیت اجرایی خواهند یافت.کمیته بازاریابی با تأیید هیئت مصوبات جلسات   .4-6 تبصره

هیئت مدیره انجمن کمیته بازاریابی دوره هشتم در  21/02/1401در تاریخ تبصره  هفتشش ماده و نامه با این آئین
 تصویب رسد.رسانی ایران به کتابداری و اطالع

 

 


