آییننامةعضویتدرانجمنیادگیریالکترونیکیایران(یادا)


مقدمه
در اجرای فصل سوم اساسنامة انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) و باا دا گ گراترع فیالیت اای انجمان و کاداگ عاردن وی ا ا و
امتیازا اعضای انجمن ،آییننامة عضویت در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) به کرح مواد زیر و وین میکود:


مادّة:1اختصارها
برای رعایت اختصار ،موارد زیر در این آییننامه رعایت میکود:
الفـانجمن :منظور انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) است.
بـهیئتمدیره :منظور دیئتم یرة انجمن است.

جـکمیتةعضویت :منظور عمیتة عضویت انجمن است.


مادّة:2عضویت
عضویت در انجمن کامل دو دستة اصلی است:
الفـعضویتحقیقی :برای اکخاص حقیقی
بـعضویتحقوقی :برای اکخاص حقوقی (مؤسراوی)


مادّة:3عضویتحقیقی
عضویت حقیقیدر انجمن کامل چ ار دستة زیر است:


الف ـاعضایپیوسته:منظور آن دسته از اعضای حقیقی است عه حق حضور در مجمع عمومی انجمن ،کرعت در رأیگیری ای مجماع و
نیز حق نامزد ک ن برای عضویت در دیئتم یرة انجمن را دارا درتن .
اعضای دیئت مؤسس انجمن و دمة افرادی عه دارای م رک عارکناسی ارک و دعتری در یکی از رکتهدای زیر درتن  ،میووانن باه
عضویت پیوستة انجمن درآین :
الف ا م ن سی رایانه
ب ا م ن سی فنّاوری اطالعا
ج ا م ن سی برق
د ا برنامهریزی درسی
دا ا وحقیقا و ارزکیابی آموزکی
و ا روانشناسی وربیتی
1

ز ا م یریت فنّاوری اطالعا
ح ا فنّاوری (وکنولوژی) آموزکی
ط ا م یریت آموزکی
ی ا واریخ و فلردة آموزع و پرورع
ک ا سایر رکتهدای وابرته
تبصرة :1عضویت افراد مشمول بن «ک» منوط به بررسی و وأیی وابرتگی رکتة وحصیلی متقاضی به زمینهدای فیالیت انجمن است عاه در
عمیتة عضویت صور میپذیرد.


ب ـاعضایوابسته :منظور آن دسته از اعضای انجمن است عه دارای م رک ح اقل عارکناسی بوده و به م

دساتعا پانس ساال در

یکی از رکتهدای مروبط با زمینهدای فیالیت انجمن کاغل باکن .
تبصرة:2وشخیص اروباط عاری متقاضیانِ عضویت وابرته ،منوط به بررسی و وأیی عمیتة عضویت است.
تبصرة:3بنا به وصویب عمیتة عضویت و وصویب دیئتم یره ،اعضای کاخص وابرته میووانن به عضویت پیوستة انجمن درآین .


جـاعضایدانشجویی :منظور آن دسته از اعضای حقیقی انجمن است عه در یکی از رکتهدای مذعور در بن «الف» این ماادهه باه وحصایل
در یکی از دانشگاد ا ،مؤسرا آموزع عالی یا پژودشگاد ا اکتغال دارن .


د ـاعضایافتخاری:منظور دریک از افرادی است عه مقام علمی آنان در زمینهدای یادگیری الکترونیکی حائز ادمیت بوده ،یا در پیشابرد
اد اگ انجمن عمک ای ارزن های عرده باکن .
تبصرة:4اعطای عضویت افتخاری به افراد بنا به بررسی و وصویب سوابق علمی و فیالیت ای اجرایی متقاضی در دیئتم یره است.


مادّة:4عضویتحقوقی
عضویت حقوقی در انجمن کامل ن اد و مؤسره دایی است عه موضوع فیالیت آن ا باه یکای از حاوزهداای آموزکای ،پژودشای ،فنّاوراناه و
خ ماوی در زمینهدای فیالیت انجمن مروبط باک .
تبصرة:1وشخیص اروباط فیالیت متقاضیان عضویت حقوقی بر ع ة عمیتة عضویت است.
تبصرة:2بر اساس میزان فیالیت و دمکاری با انجمن ،اعضای حقوقی به سه دستة زیر وقری میکون :
الف ا اعضای حقوقی عادی (سیمین)
ب ا اعضای حقوقی ممتاز (زرین)
ج ا اعضای حقوقی برجرته (بلورین)

2

مادّة:5حقعضویت
در یک از اعضای انجمن موظدن سالیانه مبلغی را به نام «حق عضویت» به حراب انجمن پرداخت عنن  .این مبلغ برای انواع عضویت ا به کرح
ج ول  1است:
جدول:1مبالغ حق عضویت سالیانة انجمن در سال 1931
ردیف

نوععضویت

1

حقیقی

2

حقوقی

حقعضویت(ریال)

پیوسته

055.555

وابرته

055.555

دانشجویی

05.555

افتخاری

ااااااااااا

عادی (سیمین)

2.055.555

ممتاز (زرین)

15.555.555

برجرته (بلورین)

05.555.555

تبصرة:1مبالغ عضویت با وصویب مجمع عمومی انجمن به طور سالیانه میووان وغییر عن .
تبصرة :2عضویت در یک از اعضا ،از زمان پرداخت حق عضویت وا یک سال پس از آن اعتبار دارد.
تبصرة :3پرداخت حق عضویت دیچگونه حق و ادعایی را نربت به داراییدای انجمن برای عضو ایجاد نمیعن .

مادة:6امتیازهایعضویت
مزایا و امتیازدای عضویت در انجمن برای اعضای حقیقی و حقوقی به ورویب به کرح ج ول ای  2و  9است.


9

جدول:2امتیازدا و مزایای عضویت حقیقی
ردیف

نوععضویت

امتیاز

پیوسته

وابسته

دانشجویی

افتخاری

اعطای عار عضویت در انجمن









2

اکتراک رایگان خبرنامة انجمن









9

استداده از وخدیف در خری نشریهدای علمی انجمن

٪25

٪95

٪05

٪25

0

استداده از وخدیف برای کرعت در عندرانر ای علمی انجمن

٪25

٪25

0

استداده از وخدیف برای کرعت در دورهدای آموزکی ،عارگاد ا و

1

٪25
(نربت به ویرفة دانشجویی)

٪25

٪25

٪25

٪25

(نربت به ویرفة دانشجویی)

٪25

٪25

٪25

٪05

٪25







ااا

8

اولویت در میرفی به سازمان ا و ن اددا برای گذران ن عارآموزی یا اکتغال

ااا

ااا



ااا

3

حق کرعت در مجمع عمومی و نامزدی برای دیئتم یرة انجمن



ااا

ااا

ااا

گرددماییدای علمی انجمن
6

7

استداده از وخدیف برای خری محصوال انجمن
اعطای گوادی عضویت فیال (در صور عضویت در عمیتهدا و
عارگرود ای انجمن)

0



جدول:3امتیازدا و مزایای عضویت حقوقی
ردیف

نوععضویت

امتیاز

عادی

ممتاز

برجسته

سیمین

زرین

بلورین

 2ندر

 0ندر

 15ندر

9

اکتراک رایگان خبرنامة انجمن







0

استداده از وخدیف در خری نشریهدای علمی انجمن

٪25

٪95

٪05

0

استداده از وخدیف برای کرعت در عندرانر ای علمی انجمن

٪25

٪25

٪25

(برای  2ندر)

(برای  0ندر)

(برای  6ندر)

6

استداده از وخدیف برای کرعت در دورهدای آموزکی ،عارگاد ا و

٪25

٪25

٪25

گرددماییدای علمی انجمن

(برای  2ندر)

(برای  0ندر)

(برای  6ندر)

اولویت در برگزاری عارگاد ای آموزکی در محل استقرار عضو

ااا

یکبار در سال

سه بار در سال

8

استداده از وخدیف برای خری محصوال انجمن

٪25

٪95

٪05

3

امکان عضویت در وبگاه انجمن و استداده از خ ما وبگاه







15

ذعر نام و پیون عضو در وبگاه انجمن







11

ب رهمن ی از نتایس طرح ای عام پژودشی انجمن







12

اطالع از فراخوان ای پژودشی و مناقصهدای انجمن







1

2

7

اعطای عار عضویت در انجمن
اعطای عار عضویت وابرته به افراد میرفی ک ه از سوی عضو حقوقی
(با دارا بودن کرایط آییننامه)

0

19

برخورداری از اولویت در اعطای غرفه در دمایش ا و عندرانر ای انجمن

ااا





10

میرفی عضو در خبرنامه

ااا





10

میرفی عارآموز و عارورز در حوزهدای موردنیاز فیالیت عضو

ااا





16

چاپ گزارعاآگ ی دربارة فیالیت ای عضو در خبرنامه /نشریة علمی

ااا

سالی یکبار

سالی سهبار

ااا





17

انجمن (ح اعثر یک صدحة آچ ار)
اولویت در انتخاب عضو به عنوان مرجعِ برونسپاری طرح ای انجمن

مادّة:7فرایندعضویت
به منظور عضو ک ن متقاضی ،فراین زیر صور میپذیرد:
الف ا متقاضی بر اساس نوع وقاضای خود یکی از عاربرگهدای «درخواست عضویت حقیقی» (پیوست  )1یا «درخواست عضویت حقاوقی»
(پیوست  )2را وکمیل عرده ،و به دمراه م ارک و مرتن ا الزم به دبیرخانة انجمن ارسال میعن .
ب ا عمیتة عضویت ،م ارک را بررسی و دربارة پذیرع عضویت و نوع عضویت متقاضی وصمی گیری میعن .
ج ا در صور پذیرع عضویت ،نامة پذیرع عمیتة عضویت به دمراه عار عضویت برای متقاضی صادر میکود.
تبصره :عضویت دمة اعضا (به جز اعضای افتخاری) در انجمن سالیانه است.


مادّة:8اختتامعضویت
عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر و بنا به وأیی عمیتة عضویت و وصویب دیئتم یره به پایان میرس :
الف ا استیدای عتبی عضو
ب ا ع م پرداخت حق عضویت سالیانه (پس از دو بار اعالم دش ار به فاصلة یک و دو ماه)
ج ا ع م رعایت مقررا انجمن از سوی عضو (به وشخیص عمیتة عضویت و وأیی دیئتم یره)


مادّة:9تصویبواجرا
این آیین نامه مشتمل بر یک مق مه  ،نه مادهه و ده وبصره در وااریخ  1931/1/95وا وین و در وااریخ  1931/3/11اصاالح کا و باه وصاویب
دیئتم یره رسی و اجرای آن از واریخ  1931/1/1الزامی است.
6

پیوست1


کاربرگدرخواستعضویتحقیقی
الفـمشخصاتفردی
 1ا نام............................................................. :
 2ا نام خانوادگی.............................................. :
 9ا واریخ وول  :روز  ......ماه  ......سال:

0ا محل وول ........................................................ :

19

 0ا کمارة ملی:
 6ا کغل 7 ..................................................................................................... ..... :ا سابقة اکتغال................................................... :
 8ا محل اکتغال................................................................................................ :
بـسوابقتحصیلی


مقطعتحصیلی

نامدانشگاه

رشته

گرایش

ازسال...تاسال...

کاردانی









کارشناسی









کارشناسیارشد









دکتری











جـنشانی
 1ا نشانی محل سکونت:
استان ........................................................... :ک ر............................................................ :
خیابان ...........................................................خیابان  ...........................................................عوچه  .......................................عوچه ................................................
پالک  .........................................................ع پرتی ........................................................
کماره ولدن ثابت ..........................................

کماره ولدن دمراه  ...........................................کماره پیامنگار.............................................................................. :

 2ا نشانی محل اکتغال:
استان ........................................................... :ک ر............................................................ :
خیابان ...........................................................خیابان  ...........................................................عوچه  .......................................عوچه ................................................
پالک  .........................................................ع پرتی ........................................................
نشانی رایانامه (پرت الکترونیکی) ........................................................................................ :نشانی وبگاه........................................................................................... :
ضمناً به استناد این عاربرگ و ارسال موارد زیر ،وقاضای عضویت به عنوان عضو پیوسته  ،وابرته  ،دانشجویی ،در انجمان یاادگیری الکترونیکای ایاران (یاادا) را
دارم.
الف ا عارنامک علمی  ب ا دو قطیه عکس   9 ×0ج ا رونوکت عار ملی د ا رونوکت آخرین م رک وحصیلی دا ا قبض واریاز حاق عضاویت ساالیانه
به مبلغ  ........................ریال به حراب کمارة 1ا11568610ا115ا 992بانک پاسارگاد در وجه انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران 



امضا
تاریخ








پیوست2


کاربرگدرخواستعضویتحقوقی
الفـمشخصاتمؤسسه
1ا نام مؤسره2 .............................................................. :ا کمارة ثبت9 .............................................. :ا واریخ وأسیس (ثبت)........................................................... :
0ا زمینه فیالیت مؤسره0 ............................................................................................................ ........... :ا وی اد عارعنان مؤسره........................................................ :
6ا محصوال /خ ما مؤسره............................................................................................................................................................................................................. :
7ا نام م یرعامل یا رئیس ..................................................... :وخصص.............................................. :
8ا نام اعضای دیئتم یرة کرعت......................................................................................................................................................................................................... :
3ا نشانی دفتر مرعزی :استان ................................... :ک ر ............................ :خیابان  .......................................عوچه  ........................................پالک ......................
ولدن ....................................... :دورنگار................................................. :
نشانی رایانامه (پرت الکترونیکی) ............................................................................................... :نشانی وبگاه.................................................................................... :
15ا نشانی کیبهدای مؤسره :استان ................................. :ک ر ............................ :خیابان  ...................................عوچه  .......................................پالک ....................
ولدن ....................................... :دورنگار................................................. :
نشانی رایانامه (پرت الکترونیکی) ............................................................................................... :نشانی وبگاه.................................................................................... :
بـسوابقتخصصیدرزمینةیادگیریالکترونیکی
1ا مؤسره در ع امیک از زمینهدای مروبط با یادگیری الکترونیکی فیالیت دارد؟
برگزاری دورهدای آموزع الکترونیکی 

پ ی آوری محتوا/نشر الکترونیکی 

،

وولی /عرضه نرمافزاردای مروبط  ، وولی /عرضه سامانهدای م یریت محتوا 
سختافزاردای یادگیری الکترونیکی 

،

وولی /عرضه ابزاردای پ ی آوری محتوا 

،

امنیت محیط یادگیری الکترونیکی 

سایر موارد ( لطداً ذعر فرمایی ) ..................................................................................................................

2ا سوابق عضویت مؤسره در انجمن ای علمی ،وخصصی و صندی داخلی و خارجی (با ذعر واریخ عضویت):
 2ا 1ا  2 ..........................................................................................................ا 2ا .....................................................................................................................
2ا 9ا  0 ..........................................................................................................ا 2ا ......................................................................................................................
9ا انگیزه مؤسره برای عضویت در انجمن چیرت؟ ..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
جـهمکاریباانجمن
1ا زمینهدایی عه در آن ا مایل به دمکاری با انجمن یادگیری الکترونیکی درتی :
مشارعت در انتشار خبرنامه ،عتاب و نشریة انجمن  ، دمکاری در اروباطا بینالمللی 

مشارعت در برگزاری عندرانر ای علمی ، 

دمکاری در برگزاری نمایشگاد ای وخصصی  ، دمکاری در امور علمی و پژودشی 
دمکاری در امور آموزکی و عارگادی 

دمکاری در امور کبکه و وبگاه 

،

دمکاری در و وین استان ارد 

،

سایر موارد ( لطداً ذعر فرمایی ) .....................................

،

2ا زمینهدایی عه مایلی از خ ما انجمن ب رهمن کوی :
استداده از عارگاد ای آموزکی 
ب رهمن ی از آمار و اطالعا 

،
،

استداده از نتایس پژودش ا 
استداده از عندرانر ا و نشرت ای علمی 

ب رهمن ی از اخبار و انتشارا انجمن 

،
،

استداده از استان ارددای انجمن 

ضمناً به استناد این عاربرگ و ارسال موارد زیر وقاضای عضویت به عنوان :عضو حقوقی عادی  ، عضو حقوقی ممتاز  ، عضو حقوقی برجرته  در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) را دارم.

الف ا نرخهای از اساسنامة مؤسره  ، ب ا آگ ی ثبت مؤسره در روزنامه رسمی  ، ج ا چکی های از فیالیت ای وجاری و وخصصی مؤسره ، 
د ا قبض واریز حق عضویت سالیانه به مبلغ  2.055.555ریال  15.555.555 ، ریال  05.555.555 ، ریال  ، به حراب 1ا11568610ا115ا 992بانک پاسارگاد در وجه انجمن
علمی یادگیری الکترونیکی ایران 

امضایمدیرعامل/رئیس
تاریخ
مهرمؤسسه

