
 شرایط عضویت :   

سته در         صنایع واب صنایع نفت و گاز و  شخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه پژوهش  کلیه ا

 یند.آمی توانند به عضویت انجمن در ذیلصورت دارا بودن شرایط  

ضویت در انجمن به     صلی،         ۳ع ضو ا ست از ع شد که عبارت ضو گونه می با ی و قمیهمان حقو ع

 عضو میهمان حقیقی

را دارا بوده و احراز زیر شرایط عضویت    که است  ایه هر شرکت یا مؤسس    عضو اصلی انجمن   *

 به تایید هیئت مدیره انجمن برسد.  نآشرایط 

 شرایط عضویت برای عضو اصلی عبارتست از:  

 در ایران.   هثبت شد. 1

صنایع نفت،      ۲ صنعت پژوهش در  شاغل در حرفه یا  شیمی. پاالیش و  گ.  انرژی با ارائه از، پترو

حداقل دو فقره قرارداد پژوهشییی یا احراز دانش بنیان بودن در حوزه های پژوهشییی نفت، گاز،  

پاالیش و انرژی توسط  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا دارا بودن مجوز  ،پتروشیمی 

یا دائمی مرکز پژوهشیییی از وزارت علو     ،زاگ  ،اوری در حوزه های نفت  فن قات و  قیتح ،موقت 

 پاالیش     و پتروشیمی

و یا کلمات مشییابه به  "مطالعه'' ،"تحقیق"،"شپژوه"  راتعبا یای از کلمات کذکر حداقل ی. ۳

   در اساسنامه شرکت یا موسسه یعنوان فعالیت اصل

   ارایه مدارک مثبته )لیست بیمه یا قرارداد کارکنان( احراز کارفرما بودن از طریق .4



شرکت . 5 سات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز       غیر دولتی بودن ) س سات دولتی، مؤ س ها و مؤ

تهای دولتی و شییرک همتعلق ب نهاآکیت لدرصیید از ما 5۵بیش از  هکشییرکتها و مؤسییسییاتی    

 یند(.   آتوانند به عضویت انجمن درومی غیر دولتی باشد، نمی ممؤسسات و نهادهای ع

سنامه    ای مقرراتقبول و تعهد اجر .6 سا صوبات قانونی ارکان انجمن    ت و انجمن ا صمیمات و م

 صنفی.   

 پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب    -۷

 . ارائه درخواست عضویت مکتوب.   ۸

ضو میهمان حقوقی  * شرکت یا   : ع سه   موهر  ست  ای س صلی  زمینه که ا صه   آت فعالی ا ن عر

پتروشیمی، پاالیش و انرژی است، اما دارای فعالیت    ، ازگصنایع نفت،  دیگری به جز پژوهش در 

 میباشندو انرژی نیز یع نفت، گاز، پترو شیمی، پاالیش در حوزه پژوهش در صنا

جمن، بدون داشییتن حق رای ن حقوقی می تواند در مجمع و سییایر فعالیت های انهماعضییو می

 مشارکت نماید.

    حقوقی عبارتند از : میهمان یتشرایط عضو  

پاالیش و انرژی بعنوان یکی از   ،پتروشییییمی ز،اگ ت یژوهش در صییینایع نفت،   ی عال فانجا    .1 

 مؤسسه.    فعالیت های شرکت یا

 ه درخواست عضویت.   یارا. ۲

 انجمن صنفی هاساسنام . قبول و تعهد اجرای مفاد۳

 رودیه و حق عضویت تعیین شده برای اعضای میهمان حقوقی بطور مرتب.    وپرداخت . 4



گاز،    ،که در زمینه پژوهش در صییینایع نفت     یقی اسیییتقعضیییو میهمان حقیقی، هر فرد ح *

 میباشند.الیش و انرژی مشغول به فعالیت پا ،پتروشیمی

بدون داشییتن حق رای  د در مجمع و سییایر فعالیت های انجمننمان حقیقی می تواهعضییو می

 مشارکت نماید.  

  :میهمان حقیقی  یتشرایط عضو

ستمر  فعالیت انجا .1 شیمی، پاالیش و ا  ،گاز نفت، صنایع  در پژوهش زمینه در م با  نرژیپترو

 پژوهشی    در پروژه مشارکتپژوهشی یا گواهی ارائه حداقل یک قرارداد 

 عضویت    کتبی ه درخواست ی. ارا۲

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.  . ۳

 متدین به دین رسمی کشور یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی .4

 نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.    . 5

 .   انجمن صنفی اساسنامه قبول و تعهد اجرای مفاد .6

 دیه و حق عضویت تعیین شده برای اعضای میهمان حقیقی بطور مرتب.   ورداخت ور. پ۷

وقی و عضو  قضو اصلی، عضو میهمان حجمن شامل عحضور و مشارکت کلیه اعضای ان -1تبصره 

تنها اعضیییای اصیییلی اما  ه فعالیت های انجمن بالمانع اسیییتمیهمان حقیقی در مجامع و  کلی

 گیری ها دارای حق رای می باشند.    تصمیمسایر  مجامع ون در مانج

صره   شرایط می توانند   -۲تب ضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس   آزادانهکلیه واجدان    را نمیع

 ن منع نمود.   آمجبور یا از قبول عضویت وان به عضویت در انجمن، ت



صلی              -۳هتبصر  شکل عضو ا شرکت یا مؤسسه ای متقاضی عضویت در انحمن به  صورتیکه  در 

 ر تا دوسال به عنوان باشد و کلیه شرایط مندرج را دارا باشد. می تواند به صورت موقت و حداکث    

 ید.   آرحقوقی به عضویت انجمن دعضو میهمان 

صره   ضیان      -4تب ضی از متقا شرایط نبودن بع ضویت    ،چنانچه به دلیل واجد  ضای ع نان از آتقا

ت خود را در اولین جلسییه مجمع  متقاضییی می تواند شییکای نگرددسییوی هیات مدیره پذیرفته 

 نماید.  مطرح ی معمو

صره  ضا  از یک هر که صورتی  در -5 تب ضویت  شرایط  اع ست  ا را صنفی  انجمن ع دهد؛ از ز د

 .هدات قبلی است  تعتعفی شناخته می شود، لیکن ملز  به انجا  عضویت در انجمن مس

 

 


