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 شرکت / سازمانیمشخصات  .1
 

 نام شرکت / سازمان: 

Company / Organization Name:  

 نام اختصاری شرکت )در صورت وجود(: 

 

 محل ثبت: شماره ثبت: سال تاسیس:

 شناسه ملی: کد اقتصادی: 

 درصد سهم خصوصی:            درصد سهم دولتی:             درصد سهم عمومی: عمومی        خصوصی          دولتی      

 

 شرکت / سازمان  )رزومه و کاتالوگ شرکت / سازمان به پیوست ارسال شود( : موضوع

 
 
 
 
 
 
 

 

 پست الکترونیکی:  وب سایت شرکت / سازمان : 

 نشانی دفتر مرکزی: 

 

 کد پستی:  فکس:  تلفن: 
 

 مشخصات شعب )در صورت وجود(

 دورنگار تلفن نشانی عنوان

    

    

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 محل الصاق عکس

مدیر عامل / 

باالترین مقام 

 اجرائی



 

 فرم ردخواست عضویت حقوقی 

 (7از 2)صفحه
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 تا تاریخ:                   باالترین مقام اجرائی                    از تاریخ:      مشخصات مدیر عامل /  .2

 :نام و نام خانوادگی مدیر عامل 

 : رشته تحصیلی :  مدرک تحصیلی

 :فکس مستقیم مدیر عامل   :تلفن مستقیم مدیر عامل 
 

 

 / هیات امنا                       از تاریخ:                         تا تاریخ: مشخصات اعضای هیات مدیره .3

 سمت رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی خانوادگینام و نام 
تاریخ شروع 

 عضویت

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 

 از تاریخ:                         تا تاریخ:                                             *جدول ترکیب سهامداران  .4

 توضیحات در صورت وجود امتیازات ویژه سهام درصد سهام نام سهامدار )حقیقی/حقوقی(

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 جدول تفصیلی را به پیوست فرم ارسال فرمائید.در صورت نیاز *

 



 

 فرم ردخواست عضویت حقوقی 

 (7از 3)صفحه
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را برای سه  4و 3، 2 هایلطفا جداول شمارهدر صورت فعال بودن شرکت / موسسه در سه دوره انتخاب هیات مدیره  .5

 ، تکمیل بفرمائید. )ضمیمه فرم شود.(/ موسسه بازه زمانی اخیر هیات مدیره شرکت
 

 هاها و تشکلسابقه عضویت در سایر انجمن .6

 شروع فعالیت پایان شروع نام انجمن

    

    

    

    

    

    
 پیوست فرم ارسال فرمایید.*اهم موارد را ذکر کرده و موارد تکمیلی را با رزومه، به 

 

 های شرکت / سازمان را انتخاب نمایید..  لطفا نوع فعالیت7

 کارفرما  مشاور  پیمانکار  )تامین کننده )مواد و تجهیزات 
 

 

 های فعالیت شرکت/سازمان را تعیین نمایید.لطفا زمینه .8

 اکتشاف و زمین شناسی  های نفتیپخش فرآورده  تولید برق 

  حفاری  انتقال گاز  توزیع برق 

 پاالیش نفت  سازی گازذخیره  های تجدیدپذیرانرژی 

 پاالیش گاز  تولید و بهره برداری  سازی مصرف انرژیبهینه 

 پتروشیمی  مهندسی مخزن  بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
  

 

 سال گذشته 5گردش مالی  .10

 سال : سال :

 : سال سال :

 سال : سال :

 



 

 فرم ردخواست عضویت حقوقی 

 (7از 4)صفحه
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 عناوین قراردادهای مهم  .9

 سال انعقاد برآورد قیمت کارفرما عنوان قرارداد

   

   

   

   

   

   

   

   
 *اهم موارد را ذکر کرده و موارد تکمیلی را با رزومه، به پیوست فرم ارسال فرمایید.

 

 ( وزارت نفت ثبت شده است؟ Vendor List) سه / شرکت در فهرست تامین کنندگانآیا موس . 11

 بلی                     خیر  
 

 

 ریزی کشورهای سازمان مدیریت و برنامهرتبه. 12

   

   

   

   

   
 

 

 نحوه تماس با شرکت / سازمان . 13

 تلفن : : نام و نام خانوادگی رابط

 پست الکترونیکی : : فکس

 ..........................................   سایر         مسئول دفتر        کارمند        منشی                سمت :   

    کدپستی و آدرس :
 
 

 دسترسی به اطالعات شما. 14

 محرمانه بماند                        :          در دسترس سایر اعضا قرار گیرد  مایلید اطالعات شما
 

 
 



 

 فرم ردخواست عضویت حقوقی 

 (7از 5)صفحه
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 صحت اطالعات. 15

............................. صررحت مندرجات ذکر اینجانب ..................................................... مدیر عامل/ رییس، شرررکت / سررازمان  ...............................
سازمان متبوع خود در این          شده در این برگه را تائید ن  شرکت /  ست عضویت  شگاه نفت و نیرو در خوا سنامه با سا موده و با آگاهی کامل از مفاد ا

 باشگاه را دارم.

شگاه به آدرس           *  سایت با سایر مدارک مورد نیاز به  سنامه و  سا سی و مطالعه ا ستر   www.iranianenergyclub.irلطفا جهت د

 مراجعه نمایید.
 امضای مدیر عامل/ رییس تاریخ تنظیم:                     

 

 
 

 
 نحوه پذیرش و ترک اعضاء: نامهآئین

 گاهنامه به عضویت باشعضو، شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی است که با پذیرش اساسنامه و مقررات موسسه، بر اساس این آئین -1ماده 

 شود.پذیرفته می
تراز آن( در اشخاص حقوقی متقاضی عضویت در باشگاه باید دارای حسن شهرت )یا رکن هم اشخاص حقیقی و نیز اعضای هیات مدیره  -1تبصره 

 در حرفه خود باشند.
 تراز آن( باید ایرانی باشند.همگی اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی متقاضی عضویت )یا رکن هم -2تبصره 

 واع عضویت:ان

ای و تخصصی در موضوع و زمینه فعالیت های حرفهها و برجستگیاعضاء اصلی یا پیوسته: اشخاصی هستند که از تجارب، توانمندی -2ماده 

ه سباشند. اعضای پیوسته حق برخورداری از تمامی خدمات موسمند به مشارکت در موضوع فعالیت موسسه میباشند و عالقهموسسه، برخوردار می
 باشند.را دارا می

به منظور انتقال تجارب و  شدن به عنوان عضو پیوسته را نداشته واعضاء وابسته: اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که شرایط پذیرفته -3ماده 

ت فعال در جهت مساعدشوند. این اشخاص باید آمادگی همکاری و های مدیریتی به عضویت به صورت وابسته پذیرفته میبرقراری ارتباط بین نسل
 ند.  ، دارشودکه توسط هیات مدیره تعیین میتحقق اهداف باشگاه را دارا باشند. اعضای وابسته حق برخورداری از بخشی از خدمات باشگاه را 

، عالیرایواست شوهای فعالیت باشگاه، به درخمینهابق و عملکرد درخشان در یکی از زاعضای افتخاری: کسانی هستند که به لحاظ سو -4ماده 

توانند بدون پرداخت حق عضویت از همه خدمات موسسه برخوردار شده و در همه جلسات پذیرند و میرا می به طور افتخاری عضویت در موسسه
 مجمع اعضاء با حق رای شرکت کنند.

اه درآیند توانند به عضویت پیوسته باشگمی ها متعلق به بخش خصوصی باشدتنها اشخاص حقوقی ایرانی صد در صد سهام و مالکیت آن -5ماده 

 توانند به عنوان عضو وابسته پذیرفته شوند.و دیگر اشخاص حقوقی ایرانی در صورت دارا بودن دیگر شرایط می

 اشد. ببه درخواست کتبی ایشان و تصویب هیات مدیره می طپذیرفتن اشخاص به عنوان عضو پیوسته و یا وابسته حسب مورد، منو -6ماده 

 در پذیرش عضویت اشخاص رای موافق اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره الزامی است. -تبصره

 تواند از ادامه عضویت در موسسه استعفا دهد. قطعپس از پذیرش عضویت اشخاص در موسسه، هر زمانی که شخص مایل باشد می -7ماده 

 بود.ه حساب با موسسه خواهد رابطه شخص با موسسه منوط به تسوی

http://www.iranianenergyclub.ir/


 

 فرم ردخواست عضویت حقوقی 

 (7از 6)صفحه
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پس از پذیرش عضویت اشخاص در موسسه، تداوم عضویت ایشان، منوط به پرداخت به موقع حق عضویت و رعایت مقررات و شئونات  -8ده ما

 .تواند عضویت اشخاص را لغو کندمیعالی بنا به پیشنهاد هیات مدیره باشد. در غیر این صورت شورایموسسه می

 ای و تخصصی اشخاص برای عضویت پیوسته در موسسه خواهد بود:حیت حرفهموارد زیر از طرق احراز صال -9ماده 

  عالیتن از اعضای هیات امنا یا شورای 3تائید صالحیت شخص توسط 

  تن از اعضای پیوسته 6معرفی و تائید صالحیت شخص توسط 

باشد. در مورد اعضای حقوقی یک نفر به عنوان عضویت اشخاص حقیقی در موسسه قائم به فرد بوده و قابل انتقال به دیگری نمی -10ماده 

نماینده مجاز آن شخص حقوقی در جلسات مجمع عمومی ساالنه موسسه دارای حق رای خواهد بود. لیکن، همه اعضای هیات مدیره آن شخص 
 نند.تواند در جلسات مجمع عمومی ماهانه موسسه شرکت ک( میسطح هیات مدیره در آن شخص حقوقی حقوقی )یا رکن هم

 
میزان حق عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی )اعضای پیوسته و وابسته( ساالنه توسط هیات مدیره تعیین و به اطالع ایشان خواهد  -11ماده 

 رسید و اعضا باید این حق عضویت را در سر رسیدهای تعیین شده توسط هیات مدیره به حساب موسسه واریز نمایند.

 مصوبه حق عضویت
به  1399اساسنامه، حق عضویت اعضا را برای سال  13ماده  5خود به استناد اختیارات ناشی از بند  26/01/1399هیات مدیره در جلسه یکشنبه 

 ترتیب زیر تصویب کرد:

 حق عضویت نوع عضویت ردیف
 هزار تومان و پنجاه چهارصد تهو وابس اعضای حقیقی پیوسته 1

 میلیون تومان هفت تهوابساعضای حقوقی پیوسته و  2

 
 

 حقوقی مدارک الزم جهت عضویت
 ارسال به صورت الکترونیکی

 حقوقی فرم درخواست عضویت .1

 .(کترونیکی یک قطعه عکس کافی است)در صورت ارسال ال مدیر عامل/ باالترین مقام اجرائی 4*3دو قطعه عکس  .2

 مدیر عامل/ باالترین مقام اجرائی تصویر شناسنامه و کارت ملی .3

 های شرکت/ سازمانکاتالوگ و رزومه فعالیت .4

دیرعامل یا م– مخصوص نماینده متقاضی حقوقی )تکمیل شده برای نماینده معرفی شده متقاضی حقوقی کوتاه درخواست عضویتفرم  .5
 (-یکی از اعضای هیات مدیره

 ارسال مدارک ذیل : ،نباشد ،مقام اجرائیچنانچه نماینده سازمان، مدیر عامل/ باالترین  .6

 نماینده معرفی شده متقاضی حقوقی 4*3عکس دو قطعه  -1-6    
 نماینده معرفی شده متقاضی حقوقیتصویر شناسنامه و کارت ملی  -2-6    

موسسه باشگاه "به نام  372-8100-11016914-1پس از تصویب نهایی عضویت متقاضی، رسید بانکی حق عضویت، واریز به حساب شماره . 7

 نزد بانک پاسارگاد شعبه ظفر  "ورزان نفت و نیروی ایرانیاناندیشه

 جهت پرداخت اینترنتی از سامانه پایا(  IR 650570037281011016914101)شناسه شبا: 



 

 فرم ردخواست عضویت حقوقی 

 (7از 7)صفحه
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 info@iranianenergyclub.ir الکترونیکی نیاز را اسکن و از طریق آدرس پست توانید فرم تکمیل شده و سایر مدارک موردمی شما* 

دفتر مرکزی همچنین جهت ارسال پستی، اصل فرم تکمیل شده به همراه سایر مدارک را به آدرس  .جهت دبیرخانه باشگاه نفت و نیرو ارسال نمائید

 .ارسال فرمائید رین فرم(باشگاه )مندرج در قسمت زی
در مرحله ارسال درخواست عضویت نیاز به واریز حق عضویت نبوده و پرداخت حق عضویت، صرفاً پس از تصویب عضویت متقاضی ضروری ** 

 .باشدمی

mailto:info@iranianenergyclub.ir

