پیوست 2
کاربرگ درخواست عضویت حقوقی
الف .مشخصات مؤسسه
1ـ نام مؤسسه2 .............................................................. :ـ شمارة ثبت3 .............................................. :ـ تاریخ تأسیس (ثبت)........................................................... :
4ـ زمینه فعالیت مؤسسه5 .............................................................................................. ......................... :ـ تعداد کارکنان مؤسسه........................................................ :
6ـ محصوالت/خدمات مؤسسه............................................................................................................................................................................................................. :
7ـ نام مدیرعامل یا رئیس ..................................................... :تخصص.............................................. :
8ـ نام اعضای هیئتمدیرة شرکت......................................................................................................................................................................................................... :
9ـ نشانی دفتر مرکزی :استان ................................... :شهر ............................ :خیابان  .......................................کوچه  ........................................پالک ......................
تلفن ....................................... :دورنگار................................................. :
نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) ............................................................................................... :نشانی وبگاه.................................................................................... :
10ـ نشانی شعبههای مؤسسه :استان ................................. :شهر ............................ :خیابان  ...................................کوچه  .......................................پالک ....................
تلفن ....................................... :دورنگار................................................. :
نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) ............................................................................................... :نشانی وبگاه.................................................................................... :
ب .سوابق تخصصی در زمینة یادگیری الکترونیکی
1ـ مؤسسه در کدامیک از زمینههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی فعالیت دارد؟
برگزاری دورههای آموزش الکترونیکی 

پدیدآوری محتوا/نشر الکترونیکی 

،

تولید/عرضه نرمافزارهای مرتبط  ، تولید/عرضه سامانههای مدیریت محتوا 
سختافزارهای یادگیری الکترونیکی 

،

تولید/عرضه ابزارهای پدیدآوری محتوا 

،

امنیت محیط یادگیری الکترونیکی 

سایر موارد ( لطفاً ذکر فرمایید) ..................................................................................................................

2ـ سوابق عضویت مؤسسه در انجمنهای علمی ،تخصصی و صنفی داخلی و خارجی (با ذکر تاریخ عضویت):
 2ـ  1ـ  2 ..........................................................................................................ـ 2ـ .....................................................................................................................
2ـ  3ـ  4 ..........................................................................................................ـ 2ـ ......................................................................................................................
3ـ انگیزه مؤسسه برای عضویت در انجمن چیست؟ ..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ج .همکاری با انجمن
1ـ زمینههایی که در آنها مایل به همکاری با انجمن یادگیری الکترونیکی هستید:
مشارکت در انتشار خبرنامه ،کتاب و نشریة انجمن  ، همکاری در ارتباطات بینالمللی 

مشارکت در برگزاری کنفرانسهای علمی ، 

همکاری در برگزاری نمایشگاههای تخصصی  ، همکاری در امور علمی و پژوهشی 
همکاری در امور آموزشی و کارگاهی 

همکاری در امور شبکه و وبگاه 

،

همکاری در تدوین استاندارد 

،

سایر موارد ( لطفاً ذکر فرمایید) .....................................

،

2ـ زمینههایی که مایلید از خدمات انجمن بهرهمند شوید:
استفاده از کارگاههای آموزشی 
بهرهمندی از آمار و اطالعات 

،
،

استفاده از نتایج پژوهشها 

بهرهمندی از اخبار و انتشارات انجمن 

،

استفاده از کنفرانسها و نشستهای علمی 

،

استفاده از استانداردهای انجمن 

ضمناً به ا ستناد این کاربرگ و ار سال موارد زیر تقا ضای ع ضویت به عنوان :ع ضو حقوقی عادی  ، ع ضو حقوقی ممتاز  ، ع ضو حقوقی برج سته  در انجمن یادگیری الکترونیکی
ایران (یادا) را دارم.

الف .نسخهای از اساسنامة مؤسسه  ، ب .آگهی ثبت مؤسسه در روزنامه رسمی  ، ج .چکیدهای از فعالیتهای تجاری و تخصصی مؤسسه ، 
د .قبض واریز حق عضــویت ســالیانه به مبل  4.000.000ریال  15.000.000 ، ریال  40.000.000 ، ریال  ، به حســاب شــمارة  299026469بانک تجارت در وجه
«انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران» 
امضای مدیرعامل /رئیس
تاریخ
مهر مؤسسه

1

