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درپيارتقاءچشمگیرتوانمنديهايفعاالنبخشخصوصيدرعرصهصنعتبرقدرابعادمهندسي،اجرا،ساختوتأمینتجهیزات،
شماريازپیشکسوتاناينعرصهبنابهضرورتيکهاحساسمیشدبرآنشدندکهازطريقايجاديكتشکلصنفيفعالبسترالزمبراي
برقراريتعامالتوارتباطاتنظاممنددرونصنفيبینفعاالناينصنعتوبرونسازمانيباسازمانهاودستگاههاياجرائيمرتبطدر
سويحاکمیترافراهمنمايند.حاصلاينفکروحرکتتعاليجويانه،تأسیسسنديکايصنعتبرقايراندرسال۱۳۷۹بامشارکت۲۷
شرکتعضوبودکهباتوجهبهظرفیتهايايجادشدهودرسايههمتوتالشهايبيوقفهاعضايهیاتمديرهودبیرسنديکادرادوار
مختلف،دريكسیرفزايندهبهتعداداعضاافزودهوبهموازاتآن،جايگاهآنچهدربیننهادهايحاکمیتوچهدربینسايرتشکلهاي

اقتصاديارتقاءيافتبطوريکهدرحالحاضربهعنوانشاخصترينواثرگذارترينتشکلهايبخشخصوصيشناختهميشود.
سنديکايصنعتبرقايراندرحالحاضربالغبر۴۵۰شرکتتولیدي،پیمانکاريومهندسيمشاوروبازرگانيرادرعضويتخوددارد
ودرقالبتشکیالتوسازمانپیشرفتهايفعالیتهايخودراساماندادهاست.طبًعابهاقتضايمدنيبودناينتشکلولزومپیگیري
سیستماتیكوکارشناسانهموضوعاتمرتبط،کمیتههايتخصصيدرزمینههايمختلفصنعتبرقباامکانمشارکتاعضافراهمشده
استوازآنجاکهاعضاءبهعنوانمهمترينمولفهدرارتقاءتوانمنديواثربخشيسنديکانقشغیرقابلانکاريدارند،جذبشرکتهاي
معتبرصنعتبرقبهعنوانيكراهبردهموارهمدنظربودهوباتمهیدکمیتهايتحتعنوانکمیتهعضويتدرسازمانسنديکا،اينمهم

باجديتدنبالميشود.

اهداف سندیکا

•دفاعازمنافعمشترکشرکتهایعضو
•حمايتازساختداخلوتکنولوژیملیباتأکیدويژهبرهمافزايیظرفیتهایموجود

•ساماندهیفعالیتاعضادرراستایبهبودکیفیتتولیدوخدمات
•گشودنافقهایتازهکارآفرينیبرایشرکتهایعضو

•پیگیریرشدوتوسعهمنظموهمهجانبهصنعتبرقکشور،بهويژهباتأکیدبراجرایابالغیهاصل۴۴قانوناساسی
•ايجادفرصتهاوظرفیتهایتجاریدرحوزهصنعتبرقکشور

•تقويتبنیهصادراتیصنعتبرق،بهنحویکهدسترسیشرکتهایبزرگتربهبازارهایخارجیافزايشيافتهوزمینهکسبوکارداخلی
برایشرکتهایکوچکترتوسعهيابد

•تالشبرایحذفانحصاروشکلگیریشرايطمتوازنورقابتیدرحوزهصنعتبرق
•ايجادظرفیتهایتحصیلی/آموزشیبرایرشدوبروزنگهداشتنتوانايیها،تخصصهاوظرفیتهایعلمیوفنیاعضا

•ترويجارتباطنزديكترمیاناعضاوگسترشتفاهمدرونخانوادهصنعتبرق
•تالشبرایايجادشرکتسرمايهگذاریصنعتبرقبرایتوانمندسازیبخشخصوصیدرراستایتملكصنايعدرحالواگذاری

•ايجادوفاقوحفظمنافعمشترکبهمنظورحضورتوانمندومتحددربازارهایمنطقه
•سیاستگذاریدرايجادخطوطتولیددربازارهایهدفبرایپايهگذاریحضورمستمر

•سیاستگذاریوهدايتسیاستهایدولتیبرایتخصیصاعتباراتدولتیبهبازارهایهدفباشرطاستفادهازپتانسیلبخشخصوصی
صنعتبرقدربازارهایمنطقه

•اطالعرسانیوآموزشقوانین،بخشنامههاوتغییراتمرتبطباصنعتبرقبرایاعضا
•مشارکتوهمفکریبامراکزتصمیمگیریدولتدرتدوينآيیننامههاومقرراتمرتبطباصنعتبرق

۱



۲

راهنمای عضویت در سندیکای صنعت برق ایران
اينراهنماباهدفتبیینشرايطونحوهرسیدگیوپذيرشدرخواستشرکتهایمتقاضیعضويتدرسنديکایصنعتبرق
ايرانتدوينگرديدهتابافراهمشدنامکانعضويتبرایمتقاضیان،سنديکاباپیگیریمنافعمشترکاعضاخودبتواندبهعنوان

نهادیفراگیرجايگاهآرمـانیخودوشرکتهایعضورابدستآورد.

عضویت و شرایط آن 
طبقبندماده۷اساسنامهسنديکاکلیهاشخاصحقوقیواجدشرايطزيرمیتوانندبهعضويتسنديکادرآيند:

•تابعیتايرانی)ثبتدرکشورايران(
•ثبتشدهدريکیازاداراتکلثبتشرکتهایايران

•فعالبودندرزمینههایمرتبطباصنعتبرق
•دارابودناجازهرسمیفعالیتازمراجعذيصالحکشور

•داشتنکارتعضويتدراتاقهایبازرگانیوصنايعومعادن
•قبولوتعهداجرایمقرراتاساسنامهسنديکا

•پرداختحقوروديهوحقعضويتتعیینشدهبطورمرتب

تبصره 1:تعیینضوابطعضويتدرسنديکامطابقباشرايطاساسنامه،وتشخیصتطبیقياعدمتطبیقضوابط،دراختیار
هیاتمديرهمیباشد.

تبصره 2:هريكازاعضاکهشرايطعضويتسنديکاراازدستبدهدتااحرازمجددشرايط،عضويتآندرسنديکامعلق
میگرددولیدرزمانتعلیقنیزملزمبهانجامتعهداتقبلیمیباشد.

تبصره 3:چنانچهبهدلیلواجدشرايطنبودنبعضیازمتقاضیان،تقاضایعضويتآنانازسویکمیتهعضويتپذيرفتهنگردد
متقاضیمیتوانداعتراضخودرادرجلسهمجمععمومیعادیاعضاءمطرحنمايد.

• شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا:
-تغییرشغلبهنحویکهشرايطعضويتمصوبدرماده۷اساسنامهسنديکاراازدستبدهد

-عدمپرداختحقعضويتبهمدتحداکثريكسال
-عدمرعايتمفاداساسنامهسنديکا

مدارک مورد نیاز برای عضویت 

•درخواستکتبیبرایعضويتدرسنديکا
•فرمتکمیلشدهعضويت)مهروامضاشده(

•رزومهشرکت
•گواهیثبتشرکت

•گواهیدارابودناجازهرسمیفعالیتازمراجعذيصالحکشور
•کپیکارتبازرگانیوياعضويتدراتاقهایبازرگانیوصنايعومعادن

•معرفیيكنفررابط،برایپیگیریموضوعاتشرکتدرسنديکا



۱.تکمیلفرمعضويتوارسالآن
توسط ذکرشده مدارک همراه به

متقاضیبهدبیرخانهسنديکا.

عضويت صالحیت بررسی .۲
متقاضیدرکمیتهیمربوطه.

حق اعالم و عضويت تايید .۳
بهصورت عضويت حق و وروديه
)درصورت سنديکا توسط کتبی
عضويت، درخواست تايید عدم
تايیدکتباتوسطدبیر داليلعدم
اعالم متقاضی شرکت به سنديکا

میگردد(.

حق و وروديه حق پرداخت .۴
تا تعیینشده ماهیانه عضويت
حداکثريكماهپسازاعالمپذيرش

عضويت.

و عضويت رسمیتشناختن به .۵
صدورگواهیعضويتبرایشرکت

عضو

نسبت متقاضی چنانچه تبصره:
خود درخواست پذيرش عدم به
اعتراضداشتهباشد،میتواندداليل
خودراحداکثرظرفمدتيكماه
دبیرخانه به مجدد بررسی جهت

سنديکاارسالنمايد.

۳

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تکمیل فرم عضویت و
 ارسال مدارک مورد نیاز 

 برای واحد عضویت سندیکا 

دریافت و بررسی مستندات الزم برای عضویت 
 توسط واحد عضویت سندیکا شرکت متقاضی

 بررسی دالیل عدم تائید عضویت 

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل 
 تائید عضویت و ارسال مجدد

 و حق عضویت سالیانه ورودیهرداخت حق پ

 از   استفاده
  سندیکا  جمعی و سفارشی  خدمات

آیا متقاضی دارای 
       یتشرایط عضو

 ؟باشدمی

 متقاضی عضویت  صالحیتبررسی 
  عضویت سندیکاکمیته در 

دالیل عدم احراز شرایط  اعالم کتبی
  متقاضی  شرکت به عضویت 

 خیر 

 و اعالم تعیین 
 رتبه عضویت و میزان

 و حق عضویت  ورودیه حق

 و حق عضویت ورودیه حق وصول
  توسط واحد مالی سندیکا

 

اضافه شدن نام شرکت به فهرست اعضای سندیکا و 
  ابالغ به کمیته های عمومی و تخصصی سندیکا

  بلی

و حق  ورودیهحق  ارسال فیش واریزی
   به دبیرخانه سندیکا عضویت

به رسمیت شناخته شدن شرکت متقاضی به عنوان 
 عضو جدید سندیکا 

 صدور کارت عضویت 

گردش کار عضویت در سندیکای صنعت برق ایران

اقدامات سندیکااقدامات شرکت متقاضی



خدمات جمعی یا نمایندگی
اينخدماتدرراستایمأموريتسنديکادرنمايندگیازاعضاءتعريف
میشود.بهبودفضایکسبوکارصنعتبرق،پیگیریمنافعوحقوق
اعضاءوتأثیرگذاریبرقوانین،سیاستها،تصمیماتناظربرصنعتبرق
کشورمهمترينخدماتجمعیيانمايندگیسنديکابهشمارمیرود.

خدمات انتخابی یا سفارشی  
اينگروهازخدماتباهدفکاهشهزينههاوتوانمندسازیشرکتهای
عضوارائهمیشودوتحتپوششحقعضويتقرارنمیگیرند.بهبیان
بهترخدماتسفارشیخدماتیهستندکهويژهيكعضوياگروهیاز
اعضاتعريفواجرامیشوندوهزينهآنتوسطبهرهبرندگانآنپرداخت

میشود.

خدمات سندیکا به شرکت های عضو

۴

توضیحاتنوعخدمتشرحخدماتسرفصلخدمات

خدماتنمايندگی

حضوردررسانههایجمعیوطرحمستمر
ازطريقخبرگزاریهاروزنامههایکثیراالنتشارونشريهستبرانجمعیمسائلوخواستههایمشترکاعضا

اتاقبازرگانی،کنفدراسیونصنعت،کنفدراسیونصادراتو....جمعیحضورمستمردرشبکههایفعاالناقتصادی

برایبیانمشکالتومسائلوارائهراهکارهایمرتبطجمعیاطالعرسانی،مکاتبهورايزنیباقوایسهگانه

ارتباطمستمرباکمیسیونهایمرتبط
مجلسشورایاسالمی)کمسیونانرژی،

بودجه،صنايعو...(
برایتأثیرگذاریدربودجههایسنواتی،اصالحطرحهاولوايحجمعی

قانونیمرتبطو....

تشکیلکارگروههایهمکاریمشترکبا
برایپیگیریکارشناسیموضوعاتموردنظراعضاجمعیوزارتنیرووسازمانمديريت

ارتباطمستمرباوزارتخانههایمرتبطبا
وزارتنیرو،صنايع،نفت،و...جمعیکسبوکاراعضاء

خدماتحقوقی

پیگیریمطالباتاعضاازوزارتنیروو
ازطريقکمیتهحقوقیوقراردادهاجمعینهادهایمرتبط

پیگیریموضوعاتومشکالتجمعی
مانندتعديلقراردادها،فهارسبهاءو....جمعیقراردادیاعضا

پیگیریرفعاختالفاعضابايکديگروياباخدماتحلاختالف
ازطريقکمیتهحلاختالفسنديکاسفارشیسايرسازمانهاونهادهایمرتبط

خدماتمشاورهای

ارائهخدماتمشاورهایمرتبطبابیمهتأمین
امکانبرگزاریجلسهاختصاصیاعضابامشاورارشدمستقردرجمعیاجتماعی

سنديکا/ودرصورتنیازتشکیلپروندهبصورتسفارشی

ارائهخدماتمشاورهایمرتبطبابیمههای
بازرگانی/)بیمهمسئولیت،باربری،آتش

سوزیو...(
امکانبرگزاریجلسهاختصاصیاعضابامشاورخدماتبیمهایجمعی/سفارشی

مستقردرسنديکا

امکانبرگزاریجلسهاختصاصیاعضابامشاورارشدمستقردرجمعی/سفارشیارائهخدماتمشاورهایمالیاتی
سنديکا/ودرصورتنیازتشکیلپروندهبصورتسفارشی

امکانبرگزاریجلسهاختصاصیاعضابامشاورارشدمستقردرجمعی/سفارشیارائهخدماتمشاورهایحقوقی
سنديکا/ودرصورتنیازتشکیلپروندهبصورتسفارشی

ارائهخدماتمشاورهایوپیشنهادهای
مديريتیوکارشناسیبهاعضابرای

تصمیمگیریصحیحدرحوزهفعالیتشان
تخفیفويژهبرایاعضاجمعی/سفارشی

ارائهخدماتمشاورهایدرزمینهانتقال
تخفیفويژهبرایاعضاجمعی/سفارشیتکنولوژیدرحوزهبرقوالکترونیك

خدماتاطالعرسانی

ارائهاخبارواطالعاتصنعتبرقوانرژی
بهاعضاازطريقسايت،بولتنالکترونیك
بصورتروزانهوازطريقنشريهستبران

بصورترايگانبرایاعضاجمعی

بصورترايگانبرایاعضاجمعیاطالعرسانیاخبارمناقصاتداخلیوخارجی

اطالعرسانیقوانینومقرراتوبخشنامههای
بصورترايگانبرایاعضاجمعیناظربرصنعتبرقوانرژیبهاعضا

اطالعرسانیموضوعیاخبارورويدادهای
بصورترايگانبرایاعضاجمعیويژهدرحوزهصنعتواقتصاد



خدمات سندیکا به شرکت های عضو

۵

توضیحاتنوعخدمتشرحخدماتسرفصلخدمات

خدماتتوسعهکسبوکاراعضا

معرفیاعضابهبانكهایعاملجهتاستفاده
توسطکمیتهحمايتازساختداخلجمعیازتسهیالتارزیوريالی

جمعیتسهیلامورگمرکیاعضا

صدورگواهیعدمساختبرایکاهشتعرفهگمرکیتجهیزاتی
کهدرداخلتولیدنمیشوند

پیگیریامورمرتبطباوارداتتجهیزاتتوسعهصنعتیاعضاو
کمكبهبهرمندیازتخفیفاتگمرکی

جمعآوریوارائهاطالعاتبازارهایهدف
برایآشنايیبیشتراعضابافرصتهایتجاریدربازارهایسفارشیصادراتی

بینالمللی

ايجادبانكاطالعاتاعضادرسايتسنديکا
وتخصیصپروفايلاختصاصیبههريكاز

شرکتهایعضو
امکانبهروزرسانیاطالعاتتوسطشرکتعضوجمعی

تهیهفهرستومعرفیتوانمندیهایاعضادر
ارسالدورهایبهسازمانونهادمرتبطداخلیوخارجیبرایجمعیکاتالوگهایفارسیوانگلیسی

معرفیاعضا

ارائهمعرفینامههایفارسیوانگلیسیبه
برایارائهبهسازمانهایدولتیوکارفرمايانجمعیاعضا

امکانحضوراعضادرهیأتهایاعزامیسفارشیاعزاموپذيرشهیاتهایتجاری

امضایتفاهمنامههایبینالمللیبرای
تالشبراینفوذاعضادربازارهایبینالمللیوتوسعهجمعیگسترشنفوذاعضابهبازارهایبینالمللی

تکنولوزیاعضا

برگزارینمايشگاهتخصصیصنعتبرقوارائهتسهیالتويژهجمعیسازماندهینمايشگاههایتخصصی
بهاعضا

تسهیلحضوراعضادرنمايشگاههایمرتبط
دريافتتخفیفبرایحضوراعضادرنمايشگاههایداخلیوجمعیداخلیوخارجی

خارجی

درجآگهیاعضادرسايتسنديکاوايجاد
تخفیفويژهبرایاعضاجمعیلینكمستقیمسايتشرکتعضو

ارائهتخفیفويژهبهاعضابرایدرجآگهیدر
تخفیفويژهبرایاعضاجمعینشريهوبولتنالکترونیك

خدماتمشارکتی

امکانحضوراعضادرجلساتکمیتههای
سنديکاومشارکتدرسیاستگذاریهاو

تصمیماتسنديکا
جلساتعمومیکمیتههاجمعی

نظرسنجیازاعضادرموردموضوعاتو
مانندنظرسنجیازاعضاءدرموردقوانینومقرراتصنعتبرقجمعیمسائلمختلف

وجمعبندیوارائهبهسازمانهاونهادهایمرتبط

دعوتازاعضابرایحضوردرمجامعو
جمعیگردهمايیهایعمومیوتخصصیسنديکا

بهعنوانيکیازارکانسنديکا-جهتارائهگزارشعملکرد
بهاعضاوتصويبصورتهایمالیوتصمیماتیکهدراختیار

مجمععمومیهستند.

دعوتازاعضابرایحضوردرجلسات
مشترکباوزارتنیرو،توانیرواتاقبازرگانی
وصنايعومعادنايرانوسايرسازمانهاو

نهادهایمرتبط

باتوجهبهموضوعجلسهوزمینهفعالیتشرکتعضو)باجمعی
هماهنگیکمیتهتخصصیمرتبط(

انتشاريادداشتهاومقاالتاعضادربولتنو
بصورترايگانبرایاعضاجمعینشريهسنديکا

درجاخباراختصاصیودستاوردهای
بصورترايگانبرایاعضاجمعیشرکتهایعضودرنشريهستبران

بصورترايگانبرایاعضاجمعیدرجمقاالتعلمیاعضادرنشريهستبران



خدمات سندیکا به شرکت های عضو
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توضیحاتنوعخدمتشرحخدماتسرفصلخدمات

خدماتآموزشی

باتخفیفبرایاعضا-دورههایتخصصیبرقجهتارتقاتوانسفارشیبرگزاریدورههایآموزشیفنیوتخصصی
فنیوعلمیاعضا

باتخفیفبرایاعضا-دورههایعمومیباهدفافزايشتوانسفارشیبرگزاریدورههایآموزشیعمومی
بازرگانیومديريتیاعضا

ارائهتسهیالتويژهبرایاستفادهاعضااز
باتخفیفبرایاعضا-مانندموسسهمرکزآموزشوتحقیقاتسفارشیمراکزآموزشیمعتبر

صنعتیايرانوسازمانفنیوحرفهای

برگزاریسمینارهاوکارگاههایتخصصیدر
بصورترايگان-باهمکاریاتاقبازرگانیوصنايعومعادنجمعیحوزههایمرتبطباکسبوکاراعضا

امکانحضوررايگاناعضادردورههای
بصورترايگان-باارائهمعرفینامهازطرفسنديکابهعنوانجمعیبازرگانیسازمانتوسعهتجارت

عضوتشکلصادراتی

امکاناستفادهاعضاازامکاناتآموزشیواطالعرسانیسنديکاسفارشیبرگزاریدورههایآموزشیمشترکبااعضا

نظرسنجیازاعضابرایبرنامهريزی
ازطريقنظرسنجیازاعضاتوسطواحدآموزشجمعیدورههایموردنیاز

دربخشآموزشدرسايرمراکزسايتسنديکاجمعیاطالعرسانیدورههایآموزشی

خدماتزيرساختیوپشتیبانی

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازخدمات
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیبیمهایشرکتهایمعتبربیمه

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازخدمات
حملونقلبینالمللیشرکتهایمعتبر

حملونقلبینالمللی
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشی

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازنرم
افزارهایاتوماسیوناداریشرکتهایمعتبر

ارائهدهندهخدماتاتوماسیوناداری
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشی

فراهمکردنامکاناستفادهاعضااز
نرمافزارهایمالیشرکتهایمعتبرارائه

دهندهخدماتنرمافزارهایمالی
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشی

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازخدمات
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیپشتیبانیازشبکههایکامپیوتری

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازخدمات
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیطراحیسايتومولتیمديا

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازخدمات
کنترلیونظارتی)سیستمهایامنیتیو

دوربینهایمداربسته(
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشی

فراهمکردنامکاناستفادهاعضاازخدمات
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیتأمینتجهیزاتاداری

پیگیریارائهسايرخدماتگروهی
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیپیشنهادشدهتوسطاعضا

خدماترفاهی

امکاناستفادهاعضاازبیمهتکمیلدرمان
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیگروهیسنديکا

امکاناستفادهکارکناناعضاازبیمهاشخاص
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشی)بیمههایاتومبیل،عمروحادثهو...(

تسهیلامکاناستفادهاعضاازمجموعههای
تخفیفويژهبرایاعضاسفارشیورزشیفرهنگیطرفقرارداد
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