
 
 

 باسمه تعالی

 ردخواست عضویت حقیقی فرم 
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 مشخصات فردی .1

 نام : ............................................................................................................

                  First Name 
 

 خانوادگی : ...........................................................................................نام 

                  Last Name 
 

 کد ملی : شماره شناسنامه : نام پدر :

 تاریخ تولد : محل صدور : تعداد فرزندان : وضعیت تاهل :

 پستی :کد : دورنگار تلفن همراه : تلفن ثابت :

Email : Website: 
 نشانی محل سکونت :

 

 

 درجات علمی و سوابق تحصیلی .2

رتبه کنکور 

 ورودی
 مقطع

رشته 

 تحصیلی
 شهر -کشور نام موسسه آموزشی گرایش

سال اخذ 

 مدرک

-معدل فارغ

 التحصیلی

دانشجو 

* 

         

         

         
 

 در صورت تمایل تکمیل شوند. "التحصیلیفارغمعدل "و  "رتبه کنکور ورودی"های ستون*
 باشید، گزینه مربوط به دانشجو را عالمت زده و تاریخ شروع دوره را به جای سال اخذ مدرک قید بفرمایید.چنانچه هم اکنون دانشجو می*

 

 سوابق کاری*  .3

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت شهرستان نام شرکت / موسسه/ سازمان

     

     

     

     

     
 تلفن: : نشان محل کار فعلی

 دورنگار:

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

 

 محل الصاق عکس



 

  

قیی حق   ردخواست عضویت فرم 
 

 (5از 2)صفحه
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 کتب و مقاالت منتشر شده * .4

 تاریخ انتشار محل انتشار نام همکاران عنوان کتاب یا مقاله

    

    

    

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

 

 هاها و تشکلسابقه عضویت در سایر انجمن .5

 شروع فعالیت پایان شروع نام انجمن

    

    

    

    

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

 

 فعالیت خود را تعیین نمایید. هایلطفا زمینه .6
 تولید برق □ های نفتیپخش فرآورده □ اکتشاف و زمین شناسی □

 توزیع برق □ انتقال گاز □ حفاری □

 های تجدیدپذیرانرژی □ سازی گازذخیره □ پاالیش نفت □

 سازی مصرف انرژیبهینه □ برداریتولید و بهره □ پاالیش گاز □

  بهداشت، ایمنی و محیط زیست □ مهندسی مخزن □ پتروشیمی □
 

 های زیر بوده است؟در کدام یک از بخش سوابق مدیریتی شما .7

 توسعه منابع انسانی □ المللیبازرگانی و بین □ مدیریت پروژه، شرکت یا سازمان □

 آموزش و پژوهش □ حقوقی و قراردادی □ مهندسی مشاور □

 انتشارات) نشریه، مقاله، کتاب، استاندارد( □ حسابداری □ ساختمان و نصب □

 ICT □ اقتصادی و مالی □ برداریعملیات بهره □
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 های ویژه )همراه با ارائه مستندات(ها و موفقیتافتخارات، تقدیرنامه .8

 
 
 

 
 

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

 های آموزشی خاصدوره .9

 سال برگزاری مدت کنندهبرگزار  عنوان دوره

    

    

    

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

 های خارجیآشنایی با زبان .10

 سایر ................... آلمانی فرانسه انگلیسی 

 مکالمه نوشتن خواندن مکالمه نوشتن خواندن مکالمه نوشتن خواندن مکالمه نوشتن خواندن 

             عالی

             خوب

              متوسط
 

 نحوه تماس با شما .11

 خیر         بله                       آیا تمایل به تماس مستقیم دارید؟    

 چنانچه تمایل به تماس مستقیم ندارید اطالعات فرد رابط را پر کنید.
 نام فرد رابط :

 خانوادگی فرد رابط :نام 

 آدرس :کد پستی و 

 پست الکترونیکی : : فکس : تلفن

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

 دسترسی به اطالعات شما  .12

 محرمانه بماند              در دسترس سایر اعضاء قرار بگیرد                      مایلید اطالعات شما :     
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 صحت اطالعات .13

از مفاد اساسنامه باشگاه نفت و اینجانب ..................................................... صحت مندرجات ذکر شده در این برگه را تائید نموده و با آگاهی کامل 
 ضویت در این باشگاه را دارم.نیرو درخواست ع

 www.iranianenergyclub.irباشگاه به آدرس نیاز به سایت  لطفا جهت دسترسی و مطالعه اساسنامه و سایر مدارک مورد*

 مراجعه نمایید.
 

 تاریخ تنظیم:                                       امضای متقاضی:                                                        
 

 

 

 

 نامه نحوه پذیرش و ترک اعضاء:آئین
اه پذیرفته نامه به عضویت باشگعضو، شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی است که با پذیرش اساسنامه و مقررات موسسه، بر اساس این آئین -1ماده 

 شود.می

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

 حرفه خود باشند.در 

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

 انواع عضویت:

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

باشند. اعضای پیوسته حق برخورداری از تمامی خدمات موسسه را مند به مشارکت در موضوع فعالیت موسسه میباشند و عالقهوردار میموسسه، برخ
 باشند.دارا می

ارب و قال تجبه منظور انت شدن به عنوان عضو پیوسته را نداشته واعضاء وابسته: اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که شرایط پذیرفته -3ماده 

شوند. این اشخاص باید آمادگی همکاری و مساعدت فعال در جهت های مدیریتی به عضویت به صورت وابسته پذیرفته میبرقراری ارتباط بین نسل

 .  ، دارندشودکه توسط هیات مدیره تعیین میتحقق اهداف باشگاه را دارا باشند. اعضای وابسته حق برخورداری از بخشی از خدمات باشگاه را 

، به عالیهای فعالیت باشگاه، به درخواست شورایمینهابق و عملکرد درخشان در یکی از زاعضای افتخاری: کسانی هستند که به لحاظ سو -4ماده 

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

رآیند توانند به عضویت پیوسته باشگاه دها متعلق به بخش خصوصی باشد میتنها 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

ابطه ر تواند از ادامه عضویت در موسسه استعفا دهد. قطعمایل باشد می پس از پذیرش عضویت اشخاص در موسسه، هر زمانی که شخص -7ماده 

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

http://www.iranianenergyclub.ir/
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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  -8ماده 

 تواند عضویت اشخاص را لغو کند .عالی بنا به پیشنهاد هیات مدیره میاین صورت شورای باشد. در غیرموسسه می

 ای و تخصصی اشخاص برای عضویت پیوسته در موسسه خواهد بود:موارد زیر از طرق احراز صالحیت حرفه -9ماده 

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

 تن از اعضای پیوسته 6حیت شخص توسط معرفی و تائید صال

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 

یات مدیره آن شخص نماینده مجاز آن شخص حقوقی در جلسات مجمع عمومی ساالنه موسسه دارای حق رای خواهد بود. لیکن، همه اعضای ه

 تواند در جلسات مجمع عمومی ماهانه موسسه شرکت کنند.حقوقی )یا رکن هم سطح هیات مدیره در آن شخص حقوقی( می

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

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

به  1400اساسنامه، حق عضویت اعضا را برای سال  13ماده  5خود به استناد اختیارات ناشی از بند  10/12/1399هیات مدیره در جلسه یکشنبه 
 ترتیب زیر تصویب کرد:

 حق عضویت عضویتنوع  ردیف
 هزار تومان صدپان و وابسته اعضای حقیقی پیوسته 1

 میلیون تومان تشه اعضای حقوقی پیوسته و وابسته 2

 

 مدارک الزم جهت عضویت

 مرحله اول:
 است.( )در صورت ارسال الکترونیکی یک قطعه کافی 3*4دو قطعه عکس به همراه  تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت حقیقی  .1

 در صورت تائید کارگروه عضویت و هیئت مدیره

 مرحله دوم: 
 تکمیل و ارسال مدارک موردنیاز به شرح زیر :

 تصویر شناسنامه و کارت ملی  .2

 رزومه تحصیلی و سوابق کاری .3

 "ورزان نفت و نیروی ایرانیانموسسه باشگاه اندیشه"به نام  372-8100-11016914-1رسید بانکی حق عضویت، واریزی به حساب شماره  .4

 جهت پرداخت اینترنتی از سامانه پایا(   IR 650570037281011016914101نزد بانک پاسارگاد شعبه ظفر )شناسه شبا: 

  info@iranianenergyclub.irتوانید فرم تکمیل شده و سایر مدارک مورد نیاز را اسکن و از طریق آدرس پست الکترونیکی *شما می
ید. همچنین جهت ارسال پستی، اصل فرم تکمیل شده به همراه سایر مدارک را به آدرس درج شده در یجهت دبیرخانه باشگاه نفت و نیرو ارسال نما

 قسمت ذیل فرم، ارسال فرمائید.

روری ض ، صرفاً پس از تصویب عضویت متقاضی،ده و پرداخت حق عضویت*در مرحله ارسال درخواست عضویت نیاز به واریز حق عضویت نبو
 باشد.می

mailto:info@iranianenergyclub.ir

