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 های علمی نیاز حیاتی انجمن ،تعضوی ۀتوسع
 

 خانی دكدر وحيد تقی

 دبير انجمن مهندسی شيمی ايران

 

هاي  طور كمي تا   هاي لممي ف به هاي اصمي انجمن ي ي از فظايف ف رسالت

ها ذكر  ها ف تا   نامۀ اين انجمن صراحت در اسا  صنوف م تمف كه معموالً به

معناي ايااي  هديمند الضاي حقيقي  شدن  توسعۀ لضويت است. توسعۀ لضويت به

هاي  هاست. ايجاد بستر يعاليت براي حضور مؤثر الضا در انجمن ف حقوقي انجمن

پ يرد؛  ها انجام نمي منظور تأمين منابع ف نيازهاي مالي انجمن لممي  تنها به

هاي ساليانه از  ها با ج ب حق لضويت تر از تأمين منابع مالي انجمن درحقيقت مه 

ها از  تر انجمن قدرت نفوذ  ارتقاي جاي،ان مرجعيت ف نمايندگي جامع  ايااي  الضا

هاي  هاي لممي ف تا   لنوان آثار مثبت توسعۀ لضويت در انجمن تواند به الضا  مي

نوبۀ خود قدرت بيان انجمن ف شنوندگي بياتر م اطبان  صنفي قممداد شود كه به

ات ف نتايج مثبت دي،ري كه حاص  توسعۀ از ن همران خواهد داشت.  ها را به انجمن

 ن ب،ان ف دسترسي به منابع حضورلضويت در ي  انجمن است  مي توان به 

ها اشارن كرد. متأسفانه ديدن شدن است كه برخي  انساني ف نيرفهاي كارامد در انجمن

هاي صنفي بنا به دالي  م تمف حاضر به توسعۀ لضويت  ها ف يا تا   از انجمن

منظور بسته ن،هداشتن حمقۀ مديريت  از حداق  تعداد  كنند به تالش مينيستند ف 

الضا بهرن برند  حضور الضاي جديد را  ندان برنتابند ف يا حضور آنان را مارفط به 

الضاي ي  انجمن پ يرش شراي  حاك  بر انجمن كنند. از ن،ان كسب ف كار  

معناي  توسعۀ لضويت به داران  مال ان ف ماتريان انجمن هستند. درحقيقت سهام

داري ف ايااي  تعداد ماتريان ي  مجموله است كه از منظر اقتصادي  توسعۀ سهام

شود. درنهايت توسعۀ  پديدۀ مطموب ف درجهت رفنق كسب ف كار شناخته مي

شود كه  لضويت در ي  انجمن منجربه مااركت بياتر الضا در ادارۀ انجمن مي

اي ف ت صصي كم   لممي در مسير حريه هاي خود به ارتقاي جاي،ان انجمن

ش  شرط الزم براي توسعۀ لضويت در ي  انجمن  اصالح ساختار   كند. بي مي

آيريني  بردي  توسعۀ خدمات يراگير ف ارزش هاي ران هاي اصمي برنامه تعيين مؤلفه

هاي م اطب آن است. ايجاد تنوع در خدمات  ها ف سازمان انجمن براي مجموله

 ها متناسب با شراي  محيطي ف محي  كسب ف كار ف نيا شفاييت ناي انجم حريه

ها به  اي ف مالي انجمن حريه لمم ردها ف ارائۀ گاارش منظ  از  انجمن لمم رددر 

ها قطعاً منجربه توسعۀ لضويت ف  الضا ف مااركت گستردۀ الضا در ادارۀ انجمن

گري  ري ف تسهي گ تماي  به حضور ف يعاليت الضا ف موجب ايااي  توان تصدي

هايي  ها با تعريف شاخص شود. پي  از هر يا الزم است كه انجمن ها مي انجمن

لضويت خود اقدام كنند ف درصورت لافم به توسعه به تحمي  شراي   نسبت

هاي كمي  منظور تحمي  شراي  لضويت  شاخص شناسي الزم بپردازند. به آسيب

ها در طو، سنوات گ شته  با بررسي آنتواند تعريف شود ف  هاي زير مي مانند شاخص

ها  نرخ مياان  ترين شاخص شراي  لضويت در ي  انجمن تحمي  شود. ازجممه مه 

ج ب الضاي جديد در سا، است. اين شاخص درحقيقت درصد تعداد الضاي جديد 

هاي  به تعداد ك  الضاست. معموالً براي انجمن در ي  سا، لممياتي انجمن نسبت

درصد كمتر باشد. در غير اين صورت  الضاي  41شاخص نبايد از  لممي مقدار اين

كارهاي مناسب درجهت ريع  شناسي كردن  با ارائۀ ران هيأت مديرۀ انجمن بايد آسيب

 ال  اقدام كنند. شاخص دي،ر مياان ماندگاري يا فياداري الضا به انجمن است. 

مياتي  در مقايسه اين شاخص درصد تعداد الضاي تمديد لضو شدن در ي  سا، لم

درصد در تحمي  توسعۀ  ۰1با تعداد ك  الضاست. براي اين شاخص مياان حد اق  

بودن اين شاخص نيا نياز به  شود. پايين لضويت ي  انجمن لممي در نظر گريته مي

اقدام جدي مديريت انجمن براي ريع معض  دارد. شاخص دي،ر در تحمي  لضويت 

بنا به تعريف  طو، لمر ي  انجمن ل س نرخ ها طو، لمر انجمن است.  انجمن

درصد نرخ  41كه لمر مفيد ي  انجمن با  طوري خرفج الضا از ي  انجمن است؛ به

درصد الضا از  11سا، ف لمر مفيد انجمن دي،ر با نرخ خرفج  41خرفج الضا از آن 

هاي آن  سا، است. كاه  لمر مفيد ي  انجمن زنگ خطري براي يعاليت 1آن  

 ست ف بايسته است كه اقدام لاج  براي ايااي  لمر مفيد انجمنانجمن ا

هاي مالي نيا  انجام پ يرد. طبيعي است كه در تحمي  لضويت ي  انجمن  شاخص

ها در طو، سا، ف يا درامد  لنوان مثا، درامد حاص  از حق لضويت مه  باشد؛ به

تواند  ست كه ميهايي ا آيرين به الضا  ازجممه شاخص حاص  از ارائۀ خدمات ارزش

ها را بي  از پي  نمايان سازد. درمجموع توسعۀ لضويت  نقاط قوت ف ضعف انجمن

هاي  لنوان ي ي از دغدغه ها بايد به ف توسعۀ خدمات يراگير به الضا ف تحمي  آن

حساب آيد ف رؤسا  دبيران ف الضاي هيأت  اي به هاي لممي ف حريه اصمي در انجمن

كارهاي الزم براي بهبود توسعۀ لضويت ف توسعۀ خدمات  ران ها در ارائۀ مديرۀ انجمن

 انجمن لمم ردف اقدامات الزم را براي بهبود باشند يراگير انجمن اشراف داشته 

 هاي لممي فزارت لموم  تحقيقات ف به لم  آفرند. نق  كميسيون انجمن

اجرايي  هاي مديريت گير بودن ف الزم است كه از ينافري )لتف( در اين راستا  ا 

توسعۀ لضويت  ريارائه ف ج ب يراگ يها ونيشها از آموزش الزم براي  در انجمن

 شوند. آموزش دادنهاي لممي  انجمن

هاي لممي بارگ ف مويق   لنوان ي ي از انجمن انجمن مهندسي شيمي ايران به

 يلمم يها انجمن ي  شوراهاي لممي فزارت لتف آمادۀ هم اري با كميسيون انجمن

هاي لممي كاور  براي انتقا، تجارب ارزندۀ خود در تحمي  ف ارائۀ  ير انجمننيا سا

كارهاي الزم براي توسعۀ لضويت ف توسعۀ خدمات يراگير به الضا در ساير  ران

 هاي لممي  است. انجمن
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