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 آئیي ًبهِ پذیزش عضَیت حقَقی اًجوي ًجَم ایزاى

 

 :هقذهِ

ایي . ًبهِ را تذٍیي ًوَدُ استایي آئیيى بزای سبهبًذّی اعضبی حقَقی خَیص ااًجوي ًجَم ایز

 اعضبی حقَقی تٌظین ضذُ ٍ ًحَُ ارائِ آًْب بِ ٍ خذهبت اًجوي ّببزای ضٌبسبیی پتبًسیل ًبهِآئیي

 .است

است کِ بب ّذف بسط ٍ تَسعِ داًص ًجَم در ایزاى تطکیل  غیزاًتفبعی اًجوٌیاًجوي ًجَم ایزاى 

ایي اًجوي سیز ًظز ٍسارت علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری . بِ ثبت رسیذُ است 1375ضذُ ٍ در سبل 

ایي ًوبیذ ٍ دخل ٍ خزج ٍ فعبلیتْبی سبالًِ خَد را بب جشئیبت بِ هعبًٍت پژٍّطی فعبلیت هی

ٍ اس بیي هإسسبت، هزاکش، گزٍّْب ٍ اًجوي ّبی فعبل اًجوي ًجَم ایزاى . دّذگشارش هیٍسارتخبًِ 

 .تعذادی را بِ عضَیت هی پذیزدصَرت درخَاست آًْب  ردارای ضزایط السم د

 :حقَقی اّذاف اًجوي اس پذیزش اعضبی

 ّبی علوی، آهَسضی ٍ پژٍّطی در حَسُ ًجَمّوکبری هطتزک در جْت ارتقبی تَاًوٌذی -1

 .دٌّذّبیی کِ کبر علوی ًجَم آهبتَری اًجبم هیسسبت، هزاکش ٍ گزٍُؤحوبیت اس م -2

 بِ داًصٍ هذاٍم ًجَم جْت ارائِ آهَسش ّبی استبًذارد ٍ ّوکبری السم یجبد بستز هٌبسب ا -3

 هٌذاىسبیز داٍطلبیي ٍ عالقِ داًطجَیبى ٍ آهَساى،

 حَسُ ًجَمافشایی علوی ٍ پژٍّطی جْت ببال بزدى هْبرت علوی ٍ فٌی در داًص -4

 :ضزایط عضَیت

 اّذافاسبسٌبهِ اًجوي ًجَم ایزاى ّوِ سبسهبًْب ٍ اًجوٌْبیی کِ عالقِ هٌذ بِ پیطبزد  7طبق هبدُ 

تَاًٌذ بِ عضَیت حقَقی هی در صَرت درخَاست ببضٌذ،(  آىهٌذرج در اسبسٌبهِ )اًجوي 

ّوچٌیي درخَاست عضَیت حقَقی اًجوي هخصَظ هإسسبت، هزاکش ٍ  .آیٌذاًجوي در
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 ّبیطبى ًیشاعتببرًبهِ ببضٌذ ٍ علوی بَدى فعبلیتگزٍّْبیی خَاّذ بَد کِ دارای ضوبرُ ثبت ٍ یب 

 .بِ تأییذ اًجوي ًجَم ایزاى رسیذُ ببضذ

 :هشایب ٍ خذهبت عضَیت حقَقی در اًجوي ًجَم ایزاى

 هإسسِ، هزکش یب گزٍُ عضَبِ قی اعطبی کبرت عضَیت حقَ -1

 افزد هإسسِ، هزکش یب گزٍُ عضًَفز اس  3حذاقل اعطبی کبرت عضَیت ٍابستِ بِ  -2

 ّبی آهَسضی،رسبًی در هَرد دٍرُاطالع ٍدریبفت خبزًبهِ الکتزًٍیک چبپ ضذُ  -3

 ی اًجوي ٍ جذیذتزیي اخببر ًجَهیفعبلیتْب

 Iranain)ٍ اختزفیشیک ایزاى ًسخِ اس هجلِ علوی ٍ پژٍّطی ًجَم دٍارسبل رایگبى  -4
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 آهَسضی ّبیدرسٌبهِدریبفت  -5

 دریبفت اخببر رٍس ًجَم بِ صَرت ایٌتزًتی -6

 درج اسن اعضبی حقَقی بِ عٌَاى حبهی در پَستز فعبلیتْبی اًجوي -7

 سویٌبرّب ّب ٍکت در دٍرُاستفبدُ اس تخفیف ضز -8

 ّبی آهَسضی تزبیت هزبی ًجَمّوکبری علوی در بزگشاری کبرگبُ -9

 یّوکبری علوی در بزگشاری هسببقبت ًجَم -10

 ّوکبری علوی در بزگشاری سویٌبرّب ٍ ّوبیص ّبی حَسُ ًجَم -11

 ٍ داًطجَیبى در حَسُ آهَسش ًجَم آهَساىّبی هزبی، داًصاعطبی گَاّیٌبهِ -12

ٍ بزگشیذگبى هسببقبت  کٌٌذگبىهطتزک بِ ضزکتاعطبی گَاّیٌبهِ ٍ لَح تقذیز  -13

 یًجَم

 اهکبى استفبدُ اس خذهبت سبیت اًجوي -14

بزخَرداری اس خذهبت بزگشاری دٍرُ ّب ٍ کبرگبُ ّبی آهَسضی در هحل هإسسِ،  -15

 هزکش یب گزٍُ عضَ بب تَجِ بِ اعالم ًیبس اعالم ضذُ اس سَی آًْب

 ی کِ اًجوي حضَر داردهعزفی اعضبی حقَقی در ًوبیطگبُ ّب ٍ ّوبیص ّبی -16

 در سبیت اًجوياعضبی حقَقی  ّب ٍ فعبلیتْبیبزًبهِهعزفی  -17
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ًوب ٍ ّبی عضَ جْت بزپبیی آسوبىراٌّوبیی ٍ هطبٍرُ بِ هإسسبت، هزاکش ٍ یب گزٍُ -18

 تأسیس رصذخبًِ

 صَرت تأییذ ّئیت هذیزُ راس چبپ ٍ اًتطبر کتب ٍ هقبالت د حوبیت -19

ّب ٍ بِ ًَع ّوکبری در کٌفزاًسْب، ّوبیصاهکبى حضَر بب تخفیف ٍ بب تَجِ  -20

 ضَدهیشگزدّبیی کِ تَسط اًجوي بزگشار هی

ّب ٍ هیشگزدّبی اهکبى ارائِ هَارد هطبلعبتی اعضبی حقَقی در کٌفزاًسْب، ّوبیص -21

 اًجوي

ّبی هزتبط بب کٌفزاًسْب، سویٌبرّب ٍ ٍیت اعطبی غزفِ در ًوبیطگبُبزخَرداری اس اٍل -22

 ّبی اًجويّوبیص

اهکبى استفبدُ اس لَگَی اًجوي در سبیت هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ عضَ پس اس احزاس  -23

 صالحیت

قزار گزفتي لَگَ ٍ لیٌک سبیت هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ عضَ در سبیت اًجوي پس  -24

 اس احزاس صالحیت

هعزفی اجوبلی اطالعبت ٍ فعبلیتْبی هإسسبت، هزاکش ٍ یب گزٍّْبی عضَ در ضوبرُ  -25

 جويّبی خبزًبهِ اى

چبپ سبالًِ یک هقبلِ در خصَظ هعزفی هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ عضَ در خبزًبهِ  -26

 پس اس تأییذ ّئیت هذیزُ

 بزرسی ٍ تأییذ صالحیت ٍ هعزفی هذرسبى آهَسضی -27

ى هعزفی هجزیبى خذهبت آهَسضی هتٌبسب بب ًیبس هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ عضَ اس هیب -28

 اعضبی پیَستِ ٍ ٍابستِ ی اًجوي

اى خذهبت پژٍّطی هتٌبسب بب ًیبس هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ عضَ اس هیبى هعزفی هجزی -29

 اًجوي ٍابستِ ٍ پیَستِاعضبی 

 هعزفی فزاخَاًْبی پژٍّطی بِ هإسسبت، هزاکش ٍ یب گزٍّْبی عضَ -30

 اًعقبد قزارداد بزٍى سپبری فعبلیتْبی آهَسضی، پژٍّطی ٍ اجزایی اًجوي راٍلَیت د -31
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کبرگبُ ّبی آهَسضی در هحل هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ اهکبى بزگشاری ّوبیص ّب ٍ  -32

 عضَ بزای هخبطببى اًجوي

هعزفی هإسسِ، هزکش ٍ یب گزٍُ عضَ بِ عٌَاى ّوکبر بخص تَسعِ هلی ًجَم در  -33

 سبیت اًجوي

 :هبلغ حق عضَیت سبالًِ

ّب ٍ ٍ بزای داًطگبُ ریبل 7000000 ّبّب ٍ گزٍُاًجويبزای هبلغ حق عضَیت سبالًِ 

 .ببضذهی ریبل 10000000هزاکش آهَسش عبلی 

در صَرتی کِ اعضبی حقَقی توبیل داضتِ ببضٌذ بزای هذت بیطتز اس یک سبل بِ : تبصزُ

 .حق عضَیت حقَقی بزخَردار خَاٌّذ ضذ% 25عضَیت اًجوي درآیٌذ اس تخفیف 

 

ى ًجَم ایزاى بِ تصَیب ّئیت هذیزُ اًجن 29/4/1391 بٌذ در تبریخ 5ایي آئیي ًبهِ در 

 .رسیذ ٍ اس ایي تبریخ السم االجزاست

 

 اًجوي ًجَم ایزاى


