آییننامة عضویت در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)
مقدمه

در اجرای فصل سوم اساسنامة انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) و با هدف گسترش فعالیتهای انجمن
و شفففاف دردن هعاداو و امتیازاو اعضففای انجمنآ یییننامة عضففویت در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران
(یادا) به شرح مواد زیر هدوین میشود:
مادّة  :1اختصارها

برای رعایت اختصارآ موارد زیر در این یییننامه رعایت میشود:
الف .انجمن :منظور انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) است.
ب .هیئتمدیره :منظور هیئتمدیرة انجمن است.
ج.کمیته :منظوردمیتة پذیرش و روابط عمومی انجمن است.
مادّة  :2عضویت

عضویت در انجمن شامل دو دستة اصلی است:
الف .عضویت حقیقی :برای اشخاص حقیقی
ب .عضویت حقوقی :برای اشخاص حقوقی (مؤسساهی)
مادّة  : 3عضویت حقیقی

عضویت حقیقی در انجمن شامل چاار دستة زیر است:
الف .اعضای پیوسته :منظور ین دسته از اعضای حقیقی استده حق حضور در مجمع عمومی انجمنآ شردت
در رأیگیریهای مجمع و نیز حق نامزد شدن برای عضویت در هیئتمدیرة انجمن را دارا هستند.
اعضای هیئتمؤسس انجمن و همة افرادیده دارای مدرک دارشناسی ارشد یا ددتری در یکی از رشتههای
ذیل باشندآ میهوانند به عضویت پیوستة انجمن درییند:
الف .ماندسی فنّاوری اطالعاو
ب .ماندسی رایانه
ج .برنامهریزی درسی

1

د .هحقیقاو و ارزشیابی یموزشی
هف  .روانشناسی هربیتی
و .مدیریت فنّاوری اطالعاو
ز .فنّاوری (هکنولوژی) یموزشی
ح .ماندسی برق
ط .مدیریت یموزشی
ی .هاریخ و فلسفة یموزش و پرورش
ک .برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی
ل .یمار و برنامه ریزی
م .علم اطالعاو و دانش شناسی
ن .زبانشناسی
س .زبان و ادبیاو خارجی
ع .زبان و ادبیاو فارسی
ف .رشتههای مرهبط با یموزش (یموزش پرستاریآ یموزش باداشتآ یموزش داردنان و سایر موارد مشابه)
تبصرة  :1دانشیموختگان سایر رشتهها نیز بر اساس شاخصهای زیر و بررسی سوابق علمی و هجربی ینان
در دمیتهآ امکان عضویت پیوسته را دارا هستند:
الف .دستدم به مدو یک سال دارای فعالیت هخصصی یا حرفهای در زمینة یادگیری الکترونیکی
باشففف ند( .شفففامل مدرّسفففان و مدیران حوزة یموزش الکترونیکیآ دانشفففجویان دور های
الکترونیکیآ برنامهریزان یموزشی برای دور های الکترونیکی و سایر موارد مشابه)
ب .دستدم به مدو یکسال دارای هجربة هخصصی یا حرفهای در زمینة یاددهی و یادگیری
و عالقهمند به یادگیری الکترونیکی باشففند (شففامل :اعضففای هیئتعلمیآ معلمان و سففایر
موارد مشابه)
ب .اع ضای واب سته :منظور ین د سته از اع ضای انجمن ا ستده دارای مدرک حداقلدار شنا سی بود و یکی از
شرایط ذدر شد در بند «الف» را داشته باشند.
تب صرة :2بنا به ه صویبدمیته و ه صویب هیئتمدیر آ اع ضای شاخص واب سته میهوانند به ع ضویت پیو ستة
انجمن درییند.

2

ج .اع ضای دان شجویی :منظور ین دسففته از اعضففای حقیقی انجمن اسففتده در یکی از دانشففگا هاآ مؤسففسففاو
یموزش عالی یا پژوهشگا ها به هحصیل اشتغال دارند و عالقهمند به مباحث یادگیری الکترونیکی هستند.
د .اع ضای افتخاری :منظور هریک از افرادی اسففت ده مقام علمی ینان در زمینههای یادگیری الکترونیکی حائز
اهمیت بود آ یا در پیشبرد اهداف انجمن دمکهای ارزند ایدرد باشند.
تبصرة  :3اعطای عضویت افتخاری به افراد بنا به بررسی و هصویب سوابق علمی و فعالیتهای اجرایی متقاضی در
هیئتمدیر است.
مادّة  :4عضویت حقوقی

عضویت حقوقی در انجمن شامل نااد و مؤسسههایی استده موضوع فعالیت یناا به یکی از حوز های یموزشیآ
پژوهشیآ فنّاورانه و خدماهی در زمینههای فعالیت انجمن مرهبط باشد.
تبصرة  :1هشخیص ارهباط فعالیت متقاضیان عضویت حقوقی بر عادةدمیته است.
تبصرة  :2بر اساس میزان فعالیت و همکاری با انجمنآ اعضای حقوقی به سه دستة زیر هقسیم میشوند:
الف .اعضای حقوقی عادی (سیمین)
ب .اعضای حقوقی ممتاز (زرین)
ج .اعضای حقوقی برجسته (بلورین)
مادّة  : 5حق عضویت

هر یک از اع ضای انجمن موظفند سالیانه مبلغی را به نام «حق ع ضویت» به ح ساب انجمن پرداخت دنند .این مبلغ
برای انواع عضویتها به شرح جدول  1است:
جدول  :1مبالغ حق عضویت سالیانة انجمن
ردیف

نوع عضویت

1

حقیقی

2

حقوقی

حق عضویت (ریال)

پیوسته

750.000

وابسته

600.000

دانشجویی

200.000

افتخاری

ففففففففففف

عادی (سیمین)

4.000.000

ممتاز (زرین)

15.000.000

برجسته (بلورین)

40.000.000

3

تبصرة  :1مبالغ عضویت با هصویب مجمع عمومی انجمن به طور سالیانه میهواند هغییر دند.
تبصرة  :2عضویت هر یک از اعضاآ از زمان پرداخت حق عضویت ها یک سال پس از ین اعتبار دارد.
تبصرررة  :3پرداخت حق عضففویت هی گونه حق و ادعایی را نسففبت به داراییهای انجمن برای عضففو ایجاد
نمیدند.
مادة  :6امتیازهای عضویت

مزایا و امتیازهای عضویت در انجمن برای اعضای حقیقی و حقوقی به هرهیب به شرح جدولهای  2و  3است.
جدول  :2امتیازها و مزایای عضویت حقیقی
نوع عضویت

ردیف

امتیاز

1

اعطای دارو عضویت در انجمن



2

اشتراک رایگان خبرنامة انجمن





استفاد از هخفیف در خرید نشریههای علمی انجمن

20٪

30٪

استفاد از هخفیف برای شردت در دنفرانسهای علمی انجمن

20٪

20٪

20٪

20٪

20٪

20٪

3
4
5
6

استفاد از هخفیف برای شردت در دور های یموزشیآ دارگا ها و
گردهماییهای علمی انجمن
استفاد از هخفیف برای خرید محصوالو انجمن

پیوسته

وابسته

دانشجویی

افتخاری











50٪

20٪

20٪
(نسبت به هعرفة دانشجویی)

20٪
(نسبت به هعرفة دانشجویی)

40٪

20٪
20٪
20٪

اعطای گواهی عضویت فعال (در صورو عضویت در دمیتهها و
7

دارگرو های انجمن)







ففف

8

اولویت در معرفی به سازماناا و ناادها برای گذراندن داریموزی یا اشتغال

ففف

ففف



ففف

9

حق شردت در مجمع عمومی و نامزدی برای هیئتمدیرة انجمن



ففف

ففف

ففف

4

جدول  :3امتیازها و مزایای عضویت حقوقی

ردیف

امتیاز

1

اعطای دارو عضویت در انجمن

نوع عضویت
عادی

ممتاز

برجسته

سیمین

زرین

بلورین

 2نفر

 5نفر

 10نفر

3

اشتراک رایگان خبرنامة انجمن







4

استفاد از هخفیف در خرید نشریههای علمی انجمن

20٪

30٪

50٪

5

استفاد از هخفیف برای شردت در دنفرانساای علمی انجمن

20٪

20٪

20٪

(برای  2نفر)

(برای  4نفر)

(برای  6نفر)

استفاد از هخفیف برای شردت در دور های یموزشیآ دارگاهاا و

20٪

20٪

20٪

گردهماییهای علمی انجمن

(برای  2نفر)

(برای  4نفر)

(برای  6نفر)

7

اولویت در برگزاری دارگاهاای یموزشی در محل استقرار عضو

ففف

یکبار در سال

سه بار در سال

8

استفاد از هخفیف برای خرید محصوالو انجمن

20٪

30٪

50٪

9

امکان عضویت در وبگا انجمن و استفاد از خدماو وبگا







10

ذدر نام و پیوند عضو در وبگا انجمن







11

بار مندی از نتایج طرحهای عام پژوهشی انجمن







12

اطالع از فراخوانهای پژوهشی و مناقصههای انجمن







13

برخورداری از اولویت در اعطای غرفه در همایشها ودنفرانسهای انجمن

ففف





14

معرفی عضو در خبرنامه

ففف





15

معرفی داریموز و دارورز در حوز های موردنیاز فعالیت عضو

ففف





ففف

سالی یکبار

سالی سهبار

ففف





2

6

16
17

اعطای دارو عضویت وابسته به افراد معرفی شد از سوی عضو حقوقی
(با دارا بودن شرایط یییننامه)

چاپ گزارشفیگای دربارة فعالیتاای عضو در خبرنامه /نشریة علمی
انجمن (حدادثر یک صفحة یچاار)
اولویت در انتخاب عضو به عنوان مرجعِ برونسپاری طرحهای انجمن

5

مادّة  : 7فرایند عضویت

به منظور عضو شدن متقاضیآ فرایند زیر صورو میپذیرد:
الف .متقاضففی بر اسففاس نوع هقاضففای خود یکی از داربرگههای «درخواسففت عضففویت حقیقی» (پیوسففت  )1یا
«درخواسففت عضففویت حقوقی» (پیوسففت  )2را هکمیل و به همرا مدارک و مسففتنداو الزم به دبیرخانة انجمن
ارسال میدند (هرجیحاً از طریق شبکة الکترونیکی)
ب .دمیتهآ مدارک را بررسی و دربارة پذیرش عضویت و نوع عضویت متقاضی هصمیمگیری میدند.
ج .در صورو پذیرش عضویتآ نامة پذیرش دمیته به همرا دارو عضویت برای متقاضی صادر میشود.
تبصره :عضویت همة اعضا (به جز اعضای افتخاری) در انجمن سالیانه است.
مادّة  :8اختتام عضویت

عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر و بنا به هأییددمیته و هصویب هیئتمدیر به پایان میرسد:
الف .استعفای دتبی عضو
ب .عدم پرداخت حق عضویت سالیانه (پس از دو بار اعالم هشدار به فاصلة یک و دو ما )
ج .عدم رعایت مقرراو انجمن از سوی عضو (به هشخیص دمیته و هأیید هیئتمدیر )
مادّة  : 9تصویب و اجرا

این یییننامه م شتمل بر یک مقدمه آ نه مادّ و د هب صر در هاریخ  1391/1/30هدوین و سپس در هاریخ 1394/7/20
در هیئتمدیرة انجمن اصالح و در هاریخ  1394/12/5به هصویب مجمع عمومی عادی سالیانة انجمن رسید و اجرای
ین از هاریخ  1394/11/1الزامی است.

6

پیوست 1
کاربرگ درخواست عضویت حقیقی
الف ر مشخصات فردی
 1ف نام............................................................. :
 2ف نام خانوادگی.............................................. :
 3ف هاریخ هولد :روز  ......ما  ......سال:

4ف محل هولد........................................................ :
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 5ف شمارة ملی:
 6ف شغل 7 ..................................................................................................... ..... :ف سابقة اشتغال................................................... :
 8ف محل اشتغال................................................................................................ :
ب ر سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی

نام دانشگاه

رشته

گرایش

از سال  ...تا سال ...

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

ج ر نشانی
 1ف نشانی محل سکونت:
استان ........................................................... :شار............................................................ :
خیابان ...........................................................خیابان  ...........................................................دوچه  .......................................دوچه ................................................
پالک  .........................................................ددپستی ........................................................
شمار هلفن ثابت ..........................................

شمار هلفن همرا  ...........................................شمار پیامنگار.............................................................................. :

 2ف نشانی محل اشتغال:
استان ........................................................... :شار............................................................ :
خیابان ...........................................................خیابان  ...........................................................دوچه  .......................................دوچه ................................................
پالک  .........................................................ددپستی ........................................................
نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) ........................................................................................ :نشانی وبگا ........................................................................................... :
ضمناً به ا ستناد این داربرگ و ار سال موارد زیرآ هقا ضای ع ضویت به عنوان ع ضو پیو سته آ واب سته آ دان شجوییآ در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا) را
دارم.
الف.دارنامک علمی  ب .عکس پرسنلی در قالب   jpgج .رونوشت دارو ملی د .رونوشت یخرین مدرک هحصیلی هف  .قبض واریز حق عضویت سالیانه
به مبلغ  ........................ریال به حساب شمارة  299026469بانک هجارو در وجه «انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران» 
امضا
تاریخ
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پیوست 2
کاربرگ درخواست عضویت حقوقی
الف .مشخصات مؤسسه
1ف نام مؤسسه2 .............................................................. :ف شمارة ثبت3 .............................................. :ف هاریخ هأسیس (ثبت)........................................................... :
4ف زمینه فعالیت مؤسسه5 ....................................................................................................................... :ف هعداد داردنان مؤسسه........................................................ :
6ف محصوالو/خدماو مؤسسه............................................................................................................................................................................................................. :
7ف نام مدیرعامل یا رئیس ..................................................... :هخصص.............................................. :
8ف نام اعضای هیئتمدیرة شردت......................................................................................................................................................................................................... :
9ف نشانی دفتر مردزی :استان ................................... :شار ............................ :خیابان  .......................................دوچه  ........................................پالک ......................
هلفن ....................................... :دورنگار................................................. :
نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) ............................................................................................... :نشانی وبگا .................................................................................... :
10ف نشانی شعبههای مؤسسه :استان ................................. :شار ............................ :خیابان  ...................................دوچه  .......................................پالک ....................
هلفن ....................................... :دورنگار................................................. :
نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) ............................................................................................... :نشانی وبگا .................................................................................... :
ب .سوابق تخصصی در زمینة یادگیری الکترونیکی
1ف مؤسسه در ددامیک از زمینههای مرهبط با یادگیری الکترونیکی فعالیت دارد؟
برگزاری دور های یموزش الکترونیکی 

پدیدیوری محتوا/نشر الکترونیکی 

آ

هولید/عرضه نرمافزارهای مرهبط  آ هولید/عرضه سامانههای مدیریت محتوا 
سختافزارهای یادگیری الکترونیکی 

آ

هولید/عرضه ابزارهای پدیدیوری محتوا 

آ

امنیت محیط یادگیری الکترونیکی 

سایر موارد ( لطفاً ذدر فرمایید) ..................................................................................................................

2ف سوابق عضویت مؤسسه در انجمنهای علمیآ هخصصی و صنفی داخلی و خارجی (با ذدر هاریخ عضویت):
 2ف 1ف  2 ..........................................................................................................ف 2ف .....................................................................................................................
2ف 3ف  4 ..........................................................................................................ف 2ف ......................................................................................................................
3ف انگیز مؤسسه برای عضویت در انجمن چیست؟ ..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ج .همکاری با انجمن
1ف زمینههایی ده در یناا مایل به همکاری با انجمن یادگیری الکترونیکی هستید:
مشاردت در انتشار خبرنامهآ دتاب و نشریة انجمن  آ همکاری در ارهباطاو بینالمللی 

مشاردت در برگزاری دنفرانسهای علمی  آ

همکاری در برگزاری نمایشگا های هخصصی  آ همکاری در امور علمی و پژوهشی 
همکاری در امور یموزشی و دارگاهی 

همکاری در امور شبکه و وبگا 

آ

همکاری در هدوین استاندارد 

آ

سایر موارد ( لطفاً ذدر فرمایید) .....................................

آ

2ف زمینههایی ده مایلید از خدماو انجمن بار مند شوید:
استفاد از دارگا های یموزشی 
بار مندی از یمار و اطالعاو 

آ
آ

استفاد از نتایج پژوهشها 

بار مندی از اخبار و انتشاراو انجمن 

آ

استفاد از دنفرانسها و نشستهای علمی 

آ

استفاد از استانداردهای انجمن 

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

الف .نسخهای از اساسنامة مؤسسه  آ ب .یگای ثبت مؤسسه در روزنامه رسمی  آ ج .چکید ای از فعالیتاای هجاری و هخصصی مؤسسه  آ
د .قبض واریز حق عضففویت سففالیانه به مبلغ  4.000.000ریال  آ  15.000.000ریال  آ  40.000.000ریال  آ به حسففاب شففمارة  299026469بانک هجارو در وجه
«انجمن علمی یادگیری الکترونیکی ایران» 
امضای مدیرعامل /رئیس
تاریخ
مهر مؤسسه
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